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Wethouder Litjens stopt
Leon Litjens stopt per 15 april als wethouder van
Gemeente Horst aan de Maas. Dat heeft hij maandagavond bekend gemaakt. De CDA-politicus geeft aan dat
hij geen derde collegeperiode meer ambieerde.

stapel

KORTING!
extra

kassakorting
op reeds afgeprijsde
artikelen*
20%
bij 2 stuks
30%
bij 3 stuks
bij 4 stuks of meer 40%
In de outlet ‘NEXT DOOR’
2 halen 1 betalen
*korting geldt niet op accessoires

Kerkstraat 7 | Sevenum | T 077-467 2929 | www.jansen-noy.nl

Hij gaat terug naar het bedrijfsleven en heeft een functie geaccepteerd
bij de Veiling ZON. Volgens Litjens heeft
hij eind vorig jaar besloten geen derde

periode als wethouder aan te blijven. In
eerste instantie zou hij deze termijn
nog volmaken. ”Ik werd echter
benaderd door Veiling ZON en besloot

die kans te nemen.” Het CDA gaat nu
op zoek naar een nieuwe lijsttrekker en
tevens wethouder.
Lees meer op pagina 07

Winkel van Sinkel breidt uit
De Winkel van Sinkel in Grubbenvorst is momenteel bezig met uitbreiding van de locatie. Volgens Nelly van
Hegelsom, secretaris van Stichting PMC die de winkel beheert, wordt de tweedehandswinkel te klein. “Er is te
weinig ruimte om alle spullen nog kwijt te kunnen.”
Volgens Nelly van Hegelsom zijn de
huidige werkzaamheden hard nodig.
De tweedehandswinkel geniet steeds
meer bekendheid. Daarbij barst de
meubelhal bijna uit zijn voegen. “Het is
de bedoeling dat de winkel twee keer
zo groot wordt, een uitbreiding met
270 vierkante meter. De meubelhal van
nu integreren we in de winkel. Zo hebben we voor alle producten iets meer
ruimte”, licht Nelly toe.
Dat de winkel nu uitgebreid wordt,
heeft voor de klanten geen negatieve
gevolgen. “We blijven gedurende de
twee à drie maanden dat de werkzaamheden uitgevoerd worden,
gewoon open”, vertelt Nelly. Ze is erg

blij met de uitbreiding. “Zo hebben we
dadelijk meer ruimte en kunnen mensen de spullen weer goed bekijken.”

Het assortiment van de winkel
verandert niet.
Lees verder op pagina 02
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Protesten van bewoners

Zorggroep heroverweegt verhuizing bewoners
begane grond
Onrust in verzorgingshuis Berkele Heem in Horst. Het besluit van De
Zorggroep om werknemers te vestigen in appartementen, waardoor
bewoners noodgedwongen moeten verhuizen, maakt veel los onder de
mensen.
Dat er intern verhuisd gaat worden
binnen verzorgingshuis Berkele Heem
staat buiten kijf. Of daarvoor bewoners
van de begane grond hun appartementen moeten afstaan aan personeel van
De Zorggroep, is nog maar de vraag.
Het eerder genomen besluit wordt
namelijk heroverwogen na bezwaren
van de bewoners.
Eerst een kleine terugblik. Door
plannen van de Rijksoverheid krijgen
mensen met een lichte zorgaanvraag
met ingang van dit jaar zorg thuis en
niet meer in een verzorgingshuis. De
verwachting is dat daardoor in de toekomst leegstand ontstaat in verzorgingshuizen als Berkele Heem. De Zorggroep

vindt leegstand voor de leefbaarheid
van Berkele Heem niet wenselijk.
Daarnaast is De Zorggroep op zoek naar
vervangende werkruimte voor haar
personeel dat nu nog in verpleeghuis
Elzenhorst gevestigd is. Het personeel
kan straks namelijk niet allemaal terecht
in de nieuwbouw van Hof te Berkel.
Daarom besloot De Zorggroep om
werknemers te vestigen in appartementen in Berkele Heem. De voorkeur ging
daarbij uit naar kamers op de begane
grond. Dit besluit werd in een brief
begin december bekendgemaakt aan
de bewoners. Op 19 december volgde
vervolgens een informatieavond waar
het besluit werd toegelicht. Tijdens die

avond, maar ook voor die tijd, kwamen
er veel boze reacties van bewoners en
familieleden, tot enige verrassing van
zowel De Zorggroep als de Cliëntenraad.
Die laatste is de wettelijke belangenbehartiger van de bewoners.
“Als Cliëntenraad proberen we ons
te verplaatsen in de bewoner. Je kunt
namelijk moeilijk negentig mensen om
hun individuele mening vragen”, vertelt
Cliëntenraadslid Henk Janssen. “De
argumenten die De Zorggroep had om
te kiezen voor de begane grond klonken ons redelijk in de oren. Het blijkt
echter dat de bewoners daar anders
over denken.” “De achttien appartementen die wij op het oog hadden om
kantoorpersoneel te huisvesten, zijn alle
gelegen in een zijvleugel van Berkele
Heem,” licht manager Mario van Rens
toe. “Wanneer straks de nieuwbouw
Hof te Berkel klaar is, staat er een groot

gebouw naast Berkele Heem, waardoor
de lichtinval in de woningen op de
begane grond minder wordt. Ook loopt
er straks een weg direct langs het verzorgingshuis. Om bezoekers die komen
voor het kantoorpersoneel overal door
het gebouw te laten lopen, leek ons
ook niet zo fijn voor bewoners. Redenen
voor ons om juist de begane grond als
plek te kiezen voor de werknemers.
Consequentie is wel dat de bewoners
moeten verhuizen.”
Tijdens de informatieavond bleek
dat de cliënten wel snapten dat de
werknemers ergens gehuisvest moeten
worden, maar dat zij het niet eens zijn
met de keuze voor de appartementen op de begane grond. Mario van
Rens: “De aanwezigen lieten duidelijk
merken het niet eens te zijn met een
verhuizing naar een verdieping. Reden
voor ons om dit besluit te herover-

wegen.” “We kunnen beter tot inkeer
komen dan halsstarrig aan ons besluit
vasthouden,” voegt Henk Janssen toe.
Mario van Rens: “Overigens wil ik
benadrukken dat we de betrokkenheid
van de mensen en familieleden waarderen. Het is begrijpelijk dat men voor
zijn mening uit wil komen. Daarbij zijn
de appartementen op alle verdiepingen
gelijkwaardig. Of je nu op de begane
grond woont of op een verdieping. Wat
de uitkomst ook wordt, of mensen van
de begane grond nu moeten verhuizen
of andere bewoners, een verhuizing
raakt altijd de individuele bewoner.”
De Zorggroep en Cliëntenraad hebben woensdagavond nogmaals rond
de tafel gezeten om samen te bekijken
wat de beste plek is om kantoorpersoneel te huisvesten. Bij het ter perse
gaan van dit nieuwsblad was de uitslag
van deze bijeenkomst nog niet bekend.

Vervolg voorpagina
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Winkel van Sinkel
breidt uit
“Er komt niets anders bij. Met de
spullen die we nu hebben, kunnen we
de grotere winkel in de toekomst ook
wel vullen”, lacht ze. De laatste jaren
werd het steeds drukker bij de Winkel
van Sinkel in Grubbenvorst. “Mensen
van alle standen komen. Studenten,
snuffelaars, jonge gezinnen en antiekverzamelaars. Je komt ze hier echt
allemaal tegen”, zegt ze overtuigend.
Ook de eigenaar van kringloop-

winkel ‘t Merthoes in Sevenum heeft
het steeds drukker. “Ik merk wel dat
het steeds drukker wordt hier. Allerlei
soorten mensen komen een kijkje
nemen. Mensen uit de buurt, maar ook
arbeidsmigranten.”
In februari is zijn winkel nog
vaker open. “Het is af en toe zo
druk. Iedereen zoekt iets anders.
Tweedehands producten worden steeds
populairder.”

Limburgse buuttekampioenschappen

Chrit Driessen tweede
Chrit Driessen uit Horst is vrijdag 11 januari tweede geworden bij het
Limburgs buuttekampioenschap. Met zijn buut ‘Chrisjaan deut met de
veerdaagse meij’ stond hij in de uitverkochte Oranjerie in Roermond.
Chrit werd tweede nadat hij net
zoals de winnaar Fer Naus 73 punten
behaalde. Omdat het reglement bij
gelijke eindstand voorschrijft dat er
naar de voorrondes gekeken wordt,
ging Naus uit Linne er met de titel
vandoor. Naus behaalde namelijk in de
voorrondes meer punten dan Driessen.
Chrit voelde zich naar eigen zeggen

koning te rijk. “Ik had een gelijk aantal
punten. Dat is heel positief”, zegt hij
trots. “Na de uitslag voelde ik me
winnaar, maar ik ben geen kampioen”,
vertelt hij. De komende weken treedt
Chrit in verschillende plaatsen in
Limburg op. Dit was de derde keer dat
Driessen in de finale van het Limburgs
buuttekampioenschappen stond.

Vier generaties
Overgrootmoeder Dien Vermeulen uit Horst poseert trots met
haar achterkleinkind Maartje Francken uit Meerlo. Maartje is de
dochter van Annelieke Francken en kleindochter van Toos Cuijpers,
woonachtig in Horst. Maartje werd geboren op 7 december 2012 en
maakte daarmee de vierde generatie compleet.

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.

Geniet van een 3-gangen
verrassingsmenu!

€24,50

€12,25

Kijk voor deze aanbiedingen op:
Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

www.halloaanbieding.nl
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Lanspunt van 600 jaar
gevonden in tuin
Ed Koster vond een aantal jaren geleden een metalen voorwerp in zijn tuin aan de Loevestraat in Horst. Hij dacht
dat het een onderdeel van een landbouwwerktuig was en besteedde er niet veel aandacht aan. Het voorwerp lag
jarenlang in zijn schuur, totdat een vriend hem in contact bracht met een archeoloog: het voorwerp blijkt een
lanspunt van zo’n 600 jaar oud te zijn.

Nonnevotte
Een lekkere
carnavalstraditie

HORST • GRUBBENVORST

“Een hele tijd geleden waren we
de wortels van een grote kastanjeboom
uit onze tuin aan het halen. De wortels
namen het voorwerp mee naar boven.
Het heeft dus redelijk diep in de grond
gezeten”, vertelt Ed Koster over zijn
vondst. “Ik kon me niet zo goed voorstellen wat een boer hier vroeger mee
gekund zou hebben, dus we hebben
het laten liggen.” Een paar weken geleden kwam een vriend over de vloer die
een archeoloog kende en het voorwerp
ter bestudering meenam.

Derde exemplaar in
deze streek gevonden
Die archeoloog was Xavier van Dijk,
die eerder onder andere het archeologisch onderzoek bij de verbouwing van
het Cuppenpedje in Horst verzorgde. Hij
dateerde het voorwerp tussen onge-

veer 1400 en 1600. “Het is een lanspunt die op een houten stok bevestigd
zou zijn geweest”, aldus de archeoloog.
“In die tijd was dat een gangbaar
steekwapen. Dit is zover ik weet het
derde exemplaar wat in deze streek
gevonden is. De eerste twee werden
in de buurt van het voormalig kasteel
Huys ter Horst gevonden. Het zou dus
een wapen kunnen zijn geweest van
mensen die in dienst van de kasteelheer waren, maar dat is speculeren.”
Volgens Van Dijk is de afkomst van
de lanspunt moeilijk te achterhalen. “Je
dateert iets op basis van bijvoorbeeld
vorm en materiaal. De vorm is echter
redelijk algemeen en werd al in de
bronstijd gebruikt.” Het wapen zou bijvoorbeeld van boerderijen kunnen zijn
geweest, maar ook van de schutterij,
die in de 17e eeuw het dorp Horst verdedigde tegen rondtrekkende troepen.

Eén ding staat vast: “Het was bedoeld
om mee te vechten of verdedigen.”
Het oude wapenonderdeel is
door de tand des tijds aangetast en
zal dus behandeld moeten worden.
“Op aanraden van Xavier heb ik het in
de vriezer bewaard”, lacht Ed. Volgens
de archeoloog is vorst een goede rem
voor bijvoorbeeld roest. Maar om het
echt te bewaren voor generaties van de
toekomst, zal het door een restauratiebureau geprepareerd moeten worden.
“Zij ontzouten het voorwerp. Zout veroorzaakt namelijk roest. Dat proces kan
soms langer dan een half jaar duren”,
aldus Xavier van Dijk.
Wat Koster er mee gaat doen? “Ik
vind wel dat het in de streek moet blijven, het is hier ook gevonden en maakt
onderdeel uit van de geschiedenis van
Horst. Misschien wil de Oudheidkamer
het wel hebben?”

Altijd
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St. Lambertusplein 2 Horst
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Tienrayse wint wetenschapsprijs
Arts-onderzoeker Janneke Hoeijmakers uit Tienray kreeg vrijdag 11 januari de Jaarprijs Neuromusculaire
Ziekten. Ze kreeg deze prijs voor de beste wetenschappelijke publicatie op het gebied van spierziekten.
Hoeijmakers is neuroloog
in opleiding in het academisch
ziekenhuis in Maastricht. De prijs is
uitgereikt voor de publicatie over
haar onderzoek naar dunnevezelneuropathie in het tijdschrift Annals

of Neurology. Dunnevezel-neuropathie
is een aandoening waarbij de dunne
eindtakjes van zenuwen aangetast zijn.
Met deze zenuwvezels wordt onder
andere pijn en temperatuur gevoeld.
Patiënten hebben last van brandende,

prikkelende of schietende pijn en
gevoelsstoornissen.
Dankzij de ontdekking van
Hoeijmakers kan er voor patiënten
veel gerichter onderzoek gedaan
worden naar passende therapieën.

Het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!
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regulier onderhda
gen
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€ 49,95
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Slippende auto’s Ooijenseweg
Op de Ooijenseweg in Broekhuizenvorst zijn vrijdagochtend 11 januari, bij twee verschillende ongelukken,
twee auto’s in de slip geraakt. Beide keren kwamen de inzittenden er wonderwel zonder ernstig letsel van af.
Het eerste ongeluk gebeurde
tegen 08.00 uur vrijdagochtend.
Door het vriesweer had zich een
laag ijzel op de rechterhelft van
de weg gevormd. Een auto met
daarin twee inzittenden, afkomstig
uit Broekhuizenvorst, raakte door
het gladde wegdek in een slip en

schampte daarbij de bomen langs
de weg.
Ruim anderhalf uur later
gebeurde op precies hetzelfde
punt een tweede ongeluk. Ook de
bestuurster van deze auto, afkomstig
uit Grubbenvorst, werd verrast door
de gladheid. Zij werd ter observatie

opgenomen in het ziekenhuis. Beide
auto’s zijn total loss.
Volgens een woordvoerder van
de politie hebben de betrokkenen
veel geluk gehad door er zonder
al te ernstig letsel van af te
komen. Door de gemeente werd er
vervolgens gestrooid op de weg.

Download nu onze Auto
service iPhone/iPad app
en maak zelf een afspraak
via de iPhone/iPad,
of meld een schade !

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 397 11 30 www.boschcarservicehorst.nl
Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg
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Dokter Frans ontvangt
Fietsster ernstig
onderscheiding in Meerlo gewond
Scheidend huisarts Frans van Arensbergen uit Meerlo heeft de hoogste dorpsonderscheiding, De Zilvervos, van
carnavalsvereniging De Vöskes gekregen. Hij kreeg deze tijdens zijn afscheidsreceptie.

Bij verkeersongeval op de Helenaveenseweg in Sevenum is donderdagavond 10 januari rond 17.50 uur een 24-jarige vrouw uit Sevenum
ernstig gewond geraakt.
Volgens de politie werd de fietsster vermoedelijk door een busje
aangereden. De bus reed haar aan
de achterzijde aan. Hierdoor kwam
de Sevenumse ter val en liep ernstig

hoofdletsel op. Het slachtoffer werd
zwaar gewond per ambulance naar
het ziekenhuis in Nijmegen gebracht.
De technische verkeersdienst heeft
ter plaatse een onderzoek ingesteld.

Actie Dreumel en horeca

‘Geen ID?
Dan glaasje fris’
De strengere controle op het drinken van alcohol door minderjarigen
is voor de Horster horeca en carnavalsvereniging D’n Dreumel reden om
een gezamenlijke campagne op te zetten. Wie geen ID kan tonen, krijgt
geen alcohol.

Scheidend huisarts Frans van Arensbergen laat trots de onderscheiding
zien in bijzijn van zijn vriendin Marianne en prins Alex van De Vöskes
Frans van Arensbergen is 32 jaar
werkzaam geweest in de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum en
gemeente Broekhuizen. Zijn voorganger, dokter Karel Heys, ontving
dertig jaar geleden als eerste de
Zilvervosonderscheiding. “Ik ben zeer
vereerd met deze onderscheiding.
De enige die ik heb. Dank je wel”,
aldus de scheidende huisarts.
Carnavalsvereniging De Vöskes
reikt de onderscheiding jaarlijks uit op

voordracht van de Zilvervoscommissie.
Deze hoge dorpsonderscheiding wordt
uitgereikt aan mensen die zich op meer
dan normale wijze verdienstelijk hebben ingezet voor de dorpsgemeenschap
Meerlo.
Dokter Frans kwam 32 jaar geleden
vanuit zijn woonplaats Gennep naar
Meerlo waar eerder ook al zijn broer
Jan een maatschap was aangegaan met
dokter Karel Heys. Volgens voorzitter
Mauk Wagemans van carnavalsvereni-

ging De Vöskes is Frans een huisarts
die meer deed dan alleen spreekuren
houden, patiënten aanhoren, adviseren en doorverwijzen. “Hij was een
betrokken huisarts die met de mensen
meeleefde”, omschrijft Mauk hem.
Huisarts Van Arensbergen heeft
in de nadagen van zijn praktijk ook nog
geijverd voor een medisch centrum
in Meerlo in het vroegere gemeentehuis. Mede dankzij hem komt dit er in
de toekomst.

Brand in woning
Grubbenvorst
In een woning aan de Pastoor Zegersstraat in Grubbenvorst brak maandagavond 14 januari om even voor 22.00 uur
een brand uit. De vlammen kwamen uit een dakraam op de bovenverdieping en verspreidde zich over de woning.

De brandweer van Lottum was snel
ter plaatse. Zij werden ondersteund
door de brandweer uit Venlo. Zij gaven
om 23.00 uur het sein brand meester.
De bewoners konden zichzelf in
veiligheid brengen. Een van hen is

per ambulance naar het ziekenhuis
overgebracht. Deze persoon had
ademhalingsklachten en werd ter
observatie meegenomen.
Volgens de brandweer is de
brand waarschijnlijk ontstaan na

kortsluiting van een elektrische
dekens. Het pand waar de brand
uitbrak en de aanliggende woning
hebben fikse schade opgelopen.
Voor beide gezinnen werd tijdelijk
elders onderdak gezocht.

Carnaval en alcohol, een combinatie die voor veel mensen vanzelfsprekend is. Ook al je nog geen
zestien bent en wettelijk gezien nog
niet mag drinken. Maar per 1 januari
ben je zelfs strafbaar wanneer je als
minderjarige alcohol bij je draagt.
Ook de kastelein riskeert een boete
wanneer hij niet goed controleert
wie hij alcohol schenkt. Reden voor
carnavalsvereniging D’n Dreumel en
de horeca in Horst om deze carnaval
gezamenlijk op te trekken en nog
strenger te controleren. “Kun je geen
legitimatie tonen, dan wordt het een
glaasje fris”, vat Charles Oortman
namens de horeca de actie samen.
Het idee voor een gezamenlijk
actie is afkomstig van D’n Dreumel.
Jac Coumans: “Het blijft moeilijk
om de juiste leeftijd van iemand
in te schatten. Zeker tijdens carnaval wanneer iedereen verkleed en
geschminkt is. Je kunt wel polsbandjes uit gaan delen, maar de jeugd is
creatief en heeft die zo nagemaakt.

Bij twijfel wordt dus om je legitimatie
gevraagd. Zondag is het in Horst de
drukste dag van de carnaval. Dan is bij
wijze van spreken de hele gemeente
in Horst. Bij de Mèrthal hebben we
dan extra beveiligers staan om er
voor te zorgen dat er niemand drank
mee naar binnen neemt.” Ter ondersteuning van de actie worden in elke
horecazaak en in de Mèrthal posters
opgehangen. Alle cafés in Horst,
Stichting de Mèrthal, D’n Dreumel en
de jeugdcarnaval ondersteunen het
initiatief. Jac Coumans: “De mensen
die in de horeca werken, weten hoe
ze moeten controleren. Wij zorgen
ervoor dat onze medewerkers ook de
juiste instructies krijgen. We zijn heel
blij dat we hier gezamenlijk met de
horeca in kunnen optrekken.”
Voor Charles Oortman is het duidelijk. “Luister, er zijn gewoon regels
en daar moeten wij ondernemers ons
aan houden. Als ik het goed heb, is
de boete minstens 70 euro. Dat wordt
dan dus een duur glas bier.”
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Enquête voor bewoners Norbertuswijk
Wijkcomité Norbertus in Horst deelt komende week een enquête aan alle wijkbewoners uit. Eerder werd
duidelijk dat er behoefte was aan een ontmoetingsplek in de wijk. Nu wordt gekeken naar de mogelijkheden
hiervoor. Secretaris Sonja van Giersbergen uit Horst legt uit wat de plannen zijn.

lijk van de buurt zelf en niet van het
wijkcomité.”
De komende week kunnen bewoners van de wijk de enquête thuis of
digitaal invullen. Leden van het wijk-

comité komen de enquête op zaterdag
26 januari zelf weer ophalen. Hiermee
hopen ze op een zo hoog mogelijke
response. Voor meer informatie, kijk op
www.norbertuswijk.nl

Samenwerking PvdA
en PK MHS eindigt
De Partij van de Arbeid (PvdA) Horst aan de Maas en Progressieve
Kombinatie Meerlo-Horst-Sevenum (PK-MHS) beëindigen hun samenwerking in de gemeenteraad van Horst aan de Maas vanaf de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Dat laten beide partijen in een gezamenlijk
bericht weten.
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In 2010 heeft wijkcomité Norbertus
buurtgesprekken georganiseerd om
samen met de bewoners te kijken
Vakgarage
Gommans & dein
Witde wijk. Uit
naar
de voorzieningen
Gezellenbaan 8 | 5813 EA Ysselsteyn (L)
de Tbijeenkomsten
werd duidelijk dat
0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
de www.gommansendewit.nl
bewoners behoefte hadden aan
een ontmoetingsplek of activiteiten
in hun eigen buurt. “Met de enquête
willen we meten wat de wensen
en mogelijkheden zijn in de wijk.
Denk dan bijvoorbeeld aan een
ontmoetingsruimte, een kookclub of
een gezamenlijke moestuin voor alle
bewoners. We willen weten wat de
bewoners zelf willen en kunnen doen”,
vertelt Sonja.

Met het samengaan van basisscholen Meuleveld en de Peelhorst in De
Twister kan het volgens Sonja allemaal
heel snel gaan in de wijk. “De voormalige kerk staat al geruime tijd leeg en
het gebouw van basisschool Meuleveld
is op. Met architecten is al gekeken
naar mogelijkheden in de voormalige
Norbertuskerk. Het is de bedoeling dat
het een centrum wordt voor jong en
oud”, legt ze uit. “Het ideale plaatje
zou zijn dat de Peelhorst en Meuleveld
ook een plekje voor de wijk inruimen
in de oude Norbertuskerk”, vat ze
samen. Het wijkcomité wil hiermee de
wijk aantrekkelijker maken en houden

voor jong en oud. Gemeente Horst
aan de Maas ondersteunt het idee
van het wijkcomité. Sonja verwacht
dat het een en ander op relatief korte
termijn gerealiseerd kan worden.
“Als er genoeg animo is en bewoners
willen meewerken en meedoen, zou
het straks zomaar kunnen dat er een
‘schoollokaal’ komt waar overdag
peuters gymen en ‘s avonds ouderen
bewegen”, lacht Sonja. Samen met
Synthese is het comité op zoek naar
mogelijkheden. “Zelf hebben we al
ideeën, maar we moeten ook weten of
de wijkbewoners hier iets in zien. Een
eventuele buurtvoorziening is name-

Hoe ga je verder?
De PvdA gaat de volgende
verkiezingen zelfstandig in. Dat
besloten zij tijdens de laatste

ledenvergadering. Richard van der
Weegen van PvdA Horst aan de Maas:
“Als partij zijn we ons intern al voor
aan het bereiden op de verkiezingen
in 2014. De vraag is natuurlijk: hoe
ga je verder? Wij besloten na de
volgende verkiezingen als PvdA
verder te gaan.”
Het bestuur van de PK MHS
beraadt zich nog op de volgende
verkiezingsperiode. Volgens voorzitter
Van Hartingsfeldt kampen ze met een
tekort aan leden. “Toen wij met de
gemeentelijke herindeling opgedeeld
zijn, is meer dan de helft van onze
leden naar de partij in Venray gegaan.
De intentie om als PK MHS mee te
doen aan de volgende verkiezingen
is niet uitgesloten, maar is nog niet in
de ledenvergadering besproken. Een
uitspraak hierover zou prematuur zijn.
Het bestuur moet zich nu beraden
over de kansen die er met de geringe
ledenaantallen liggen: hoe kun je
je toch profileren in alle zestien
kernen?” Medio dit jaar zal duidelijk
worden of de PK MHS zelfstandig aan
de verkiezingen gaat deelnemen.

50%

er
Uw paritlinteit!
in mobres voor
Het ad plete
uw comparkbeheer!
wagen

OP ONZE PRACHTIGE
NAJAARSCOLLECTIE!
*Tenzij anders aangegeven.

Jacks
Blazers
Pantalons
en rokken
Vesten en truien
Gilets
Blouses en shirts

Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8
5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945
E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl
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De partijen hebben besloten de
samenwerking niet voort te zetten.
Richard van der Weegen, fractieleider
PvdA: “De verwachte win-winsituatie
die we in 2009 voor ogen hadden, is
niet uit de verf gekomen. In 2009 in
aanloop naar de nieuwe gemeente
wilden we onze krachten op links
bundelen om versnippering te voorkomen.”
De partijen geven aan de winwinsituatie ook in de toekomst niet te
verwachten. Beide partijen stellen dat
de breuk pas vanaf de verkiezingen
in 2014 een feit is en dat men tot die
tijd gezamenlijk in de fractie zal blijven werken. Carel van Hartingsfeldt,
voorzitter van PK MHS: “Van onze
partij zitten nu drie politiek ervaren
leden in commissies en zij vervullen
daar nu sterke rollen. Dit zullen zij
tot aan de nieuwe verkiezingen ook
blijven doen.”

Cape Roca uit Portugal
Met ruime meerderheid door de topSlijters gekozen
tot jaarwijn 2013. En dat is niet toevallig.
Een schitterend glas rode wijn van de
Portugese druivensoorten Aragonez
en Touriga Nacional. Vol van smaak
doosprijs
met een lichte kruidigheid.
Dit moet u proeven.

€ 5,99 fles

€ 29,99

Per

JANUARI
ACTIE:
ALLE STILLE
WIJNEN
6 HALEN =
5 BETALEN

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

Openingstijden:
maandag: 13.30 di t/m do: 09.30 vrijdag:
09.30 zaterdag: 09.30 -

v.a. €20,00
v.a. €15,00
v.a. €10,00
v.a. € 7,50
v.a. € 7,50
v.a. € 7,50

18.00
18.00
21.00
17.00

uur
uur
uur
uur

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

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

’t Zijn de kleine dingen die ’t doen

Langs deze weg willen wij iedereen die ons gesteund
heeft bedanken!

Een hartelijk woord van dank aan iedereen die ons,
op welke manier dan ook, gesteund heeft na het overlijden van

Lien Cox-Smulders

Anny van Rijswick – Verheijen
‘Ôs Anny’

Meulegaats Lien

De grote opkomst in de kerk en bij de crematie,
en ook de vele kaartjes laten zien dat Anny ontzettend geliefd is
en dat wij niet alleen staan in ons verdriet en het enorme gemis.

Een kaartje, een gesproken woord, een arm om de schouder,
aanwezigheid tijdens de avondwake of uitvaart,
al deze gebaren geven ons troost, doen ons goed en helpen
bij het verwerken van ons verlies.

Bedankt!

Toon Cox, kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Jan, Manja en Jep, Rick en Anne, Ward en Sabina,
Sanne en Ruud, Moeder Verheijen

Horst, 17 januari 2013

Gezocht per februari een huurwoning/
appartement in de omgeving van
Horst, voor 2 personen. Voor ong.
12 maanden. 06 29 07 97 02.

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

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters enz. Nieuw en gebruikt.
Hagro Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Is er meer?
Kennismakingsavond Alphacursus
23 januari 20.00u. Inlichtingen Wiek &
Nell Brugmans Tel. 077 366 21 98.

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

Te huur zomerhuis Mallorca,
tot 8 pers., 150 m tot het strand.
Vanaf € 490 p/w www.huisbertcati.nl

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.

Woonruimte gezocht. Huurwoning
in Horst of nabije omgeving voor
werkende moeder en 2 tieners.
Mag ook tijdelijk. Liefst vanaf april,
mag ook eerder. 06 12 56 09 63.
Taoistische gezondheid Praktijk.
Weer jezelf tegen stress d.m.v. Tai Chi
Chi Qong 06 19 58 59 04.

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)
Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06-54783241.

Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Reparatie, onderhoud, (draadloos)
internet, netwerken, opschonen etc.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.

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

Wine sale. Prachtige wijnen met hoge
korting! Voor informatie:
ben.erdhuizen@hotmail.com Tel:
077 366 19 98 mobiel: 06 11 20 50 04.

Brunchkalender
27 jan.
24 feb.
31 maart pasen
01 april pasen
28 april
09 mei hemelvaart
12 mei moederdag
19 mei pinksteren
20 mei pinksteren
16 juni vaderdag

Zondag 27 jan.

Bourgondische
peelbrunch

De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 26 januari
om 18.00 uur in de Lambertuskerk in Horst.

Te huur super mooie chalets. Direct
aan het water. Geheel gemeubileerd.
Per direct verhuurbaar. Twijfel niet en
bel ons. Wij zijn gevestigd De Kooy 13,
Wanssum. Tel. 0478 53 29 57.
Klei je blij!
Vanaf 14-02 5x om de week op doavond ontspannen d.m.v. een korte
meditate, daarna een cadeau voor
jezelf maken van keramiek. € 110,- all
in. Vanaf 6-2 ook op woe-avond vrij
kleien. Info: Mariel.theeuwen@live.nl
www.fitnessdans.nl
Kijk op de website voor ons actuele
sportaanbod!
Uw pedicure aan huis.
Pedicure en manicure aan huis.
Ook voor diabetici en reumapatienten
(wordt vergoed door verzekering).
Al vanaf € 19,50 (pedicure) en/of
€ 17,50 (manicure) per behandeling.
Bel voor een afspraak: 06 13 57 57 47.
Workshop Yoga en Klank
Zondagochtend 27-01-13: Een reis door
de chakra’s met yoga en een lange
ontspanning met klankschalen.
Voor meer info: Jon Hovens/
06 44 89 29 09 /www.y-motion.org.
Gevonden zwart/grijze fietstas
Inhoud een draagtas met 3 halve
broden van Broekmans. Op te halen op
de Jan van Eechoudstraat 62 of bel
077 398 28 01.
Kettingslot voor fiets gevonden
bij Terlago. Tel. 077 398 38 01.
Te koop 3 trouwpakken.
Tel. 077 398 15 33.
Wil degene die vrijdag 11 januari
om 17.00 uur mijn fiets (Batavus
met fietstas) meegenomen heeft bij
Liesbeth’s Grand Café contact
opnemen met tel. 06 17 75 37 16.
Dader is bekend, anders wordt alsnog
aangifte gedaan bij politie.

€ 14,50 p.p.

Wil de eerlijke vinder die mijn 15 euro
klusgeld gevonden heeft zich melden?
Verloren maandag 7 januari rond 17.00
uur van Elsbeemden-Gastendonkstr.Wervelstr.-bibliotheek Horst.
Tel. 077 398 00 35. Bedankt.
Oude videobanden op dvd.
Graag zetten wij uw oude videobanden
en (mini) dv tapes om naar dvd. Bel 06
12 42 89 42 voor meer informatie of ga
naar www.darkrainbowproductions.com
Carnavalskleding op budget.
‘t Winkeltje, Herstraat 44 heeft een
leuke collectie 2e hands carnavalskleding (ook boerenbruiloft). Verder
veel mooie/leuke (nieuwe) betaalbare
accessoires. 70-80-90 kleding ook
aanwezig. U bent welkom!.
Gezocht! Gemotiveerde mensen met
ambitie en goede sociale vaardigheden,
die graag vanuit huis willen werken.
Info: www.welzijnspraktijkvitanova.nl
of bel: 06 27 02 17 83.
Carpaal Tunnelsyndroom?
Dinsdag 22 en 29 januari vindt er
een lezing plaats over alternatieve
mogelijkheden bij Carpaal
Tunnelsyndroom. Van 19.30 -20.30.
I.v.m. beperkte plaatsen bellen voor
zaterdag. Info www.centrumnewlife.nl
www.partyverhuurvangent.nl
Verhuur van springkussens, biertaps,
koelkasten, serviesgoed, meubilair,
etc.etc. info@partyverhuurvangent
of bel 0478 51 50 11.
Verloren zwarte adidas handschoen,
waarschijnlijk in de kerstvakantie.
Tel. 06 20 23 50 99.
Gevraagd administratieve kracht,
voor alle voorkomende werkzaamheden.
Enige kennis van Excel en Word is
verreist. Voor 9 uur verdeeld over de
morgens. Sollicitatie richten aan
severensbeveiliging@home.nl

op alle
carnavalskleding

Brunch van 12.00 uur tot 15.00 uur.
kinderen tot 5 jaar gratis
en t/m 13 de leeftijd in euro’s
kinderspeelhoek aanwezig

Alleen op reservering
bel 0493 - 539957

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

T (0478) 51 52 21 M 06 - 5113 53 64

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

Zoon van
John & Renate te Baerts-Sijbers
Mgr. Schravenlaan 20
5973 NJ Lottum

Geboren

Lizzy
13 januari 2013
Dochter en zusje van
Erik, Jenny, Isa en Senn
Soree-Pouwels
Horsterdijk 17
5973 PL Lottum


Geboren

Tijn

11 januari 2013
Zoon van
Koen en Michèle Hendrix
Gebr. Douvenstraat 17
5961 DR Horst
Te koop gevraagd loop-, sloop- en
schade-auto’s en bussen.
Correcte afhandeling met vrijwaring.
Eigen ophaalservice. Tel. 06 10 58 14 70.
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

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Dag en nacht bereikbaar

www.briensveld.nl

Broertje van Elena

Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

www.dewissel-helenaveen.nl
Soemeersingel 1 Helenaveen

Leunen

Baerke

50-75% korting

Incl. koffie thee & jus

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

Ôs jungske is geboare

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

www.theoarts.com

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

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Blitterswijck
(0478) 53 32 26 / 06 23 61 13 50
www.petraduijkers.nl
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nieuws 07

@LeonLitjens
Zojuist Horster Pravda
gelezen. Zoet, zuur of
toch zoet-zuur!

@LeonLitjens
klopt omdat twitter
geen medium is voor
discussie

@LeonLitjens
Laten we Rutte II
gewoon Samsom I
noemen dan klopt het
beeld!

@LeonLitjens
Ook dochter kampioen
met mini-F. Wat een
feest

@LeonLitjens
Na 5 jaar als college
ﬁnale besluit mbt NGB
genomen. Dit geldt ook
voor de Provincie. Nu
Rechtbank aan zet.

@LeonLitjens
Zo net op tijd voor het
@SintNicolaas journaal
;)

Leon Litjens
in tien tweets
Twitterend, bellend of in elk geval met een telefoon in de hand, een
beeld dat wethouder Leon Litjens typeert. Litjens is een fervent twitteraar.
Daarom een korte terugblik in tien tweets.

@LeonLitjens
GL: meer ruimte voor
vee compenseert men
de agrarier dan ook voor
de investeringen die hij
voor niets heeft gedaan?

@LeonLitjens
@coppus je moet eerst
weten hoe t zit voordat
je t kan begrijpen en
dan kun je pas oordelen

@LeonLitjens
Ik kijk nu naar het
meest uitdagende
ﬁlmpje van Ger
Driessen: paaldansen
#stemGer

@LeonLitjens
@acraenmehr geniet er
van. Voor gehaktballen
in tomatensaus mag je
me ’s-nachts wakker
maken

ek naar een

Wij zijn op zo

TE
ENTHOUSIAKSER M/V
MEDEWER

voor in ons team. Ben jij op zoek naar een fulltime uitdaging? En ben jij
maximaal 18 jaar? Mail dan jouw sollicitatie naar info@slagerijjoosten.nl
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

Leerlingen zingen voor Jan-Hein
Verbaasd stapte Jan-Hein de Wit woensdagochtend het plein bij het Dendron College op. Ruim
2.000 leerlingen wachtten hem daar op en hieven speciaal voor hem het lied Vandaag van W-Dreej aan.
De Wit neemt namelijk over enkele weken afscheid als rector van de middelbare school. Vrijdag is van
15.30 tot 18.00 uur een receptie in de aula van de school.
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Expositie Portrait

Starters in de regio

Galerie Judy Straten opent op zondag 20 januari haar nieuwe expositie Portrait, tot en met 3 maart zijn schilderijen, tekeningen en objecten van Karin Hoogesteger, Roza Oudgenoeg, Lique Schoot en Simone Hooymans te zien.
Karin Hoogesteger exposeert
My Dearest, een serie van 41
miniatuurportretten. De tentoonstelling
is een voorbode op haar expositie van
38 schilderijen gebaseerd op de Bachbloesemremedies die in oktober van dit
jaar in samenwerking met een andere
Nederlandse galerie gehouden wordt.
My Dearest bestaat uit afbeeldingen
van vrouwen, kinderen, een jongen en
een hond. Allemaal dragen ze dezelfde
titel. Het werk gaat over de nadruk
van het persoonlijke tegenover het

universele idee van het portret.
Roza Oudgenoeg laat zich in haar
schilderijen inspireren door dingen die
haar raken. Ze vind het interessant om
de mens te ontleden en het innerlijk
lijden van een persoon te tonen. Haar
schilderijen zijn opgebouwd uit dikke
lagen olieverf.

Bevroren in de tijd
Lique Schoot houdt zich sinds 1997
bezig met het zelfportret. Zij maakt
schilderijen, objecten, installaties

Su gusto
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website

en iedere dag een foto van haarzelf.
Haar werk laat niet alleen dagelijkse
momenten zien die bevroren zijn in
de tijd, maar gaat ook over de grotere
thema’s in het leven.
Simone Hooymans werk bestaat uit
installaties, video, foto’s, tekeningen en
animaties of combinaties daarvan. Ze
is steeds op zoek naar het grensgebied
tussen illusie en realiteit om daar
een nieuwe ruimte te creëren. Haar
tekeningen zullen tijdens Portrait de
aandacht krijgen.

Sector
Start

Activiteiten
Su gusto houdt zich voornamelijk bezig met het componeren en arrangeren van muziek.
Jeroen Verberkt heeft hiermee al
ruime ervaring opgedaan bij
diverse muzikale producties. Zo
schreef hij muziek voor de
Horster Revue 2012 en arrangeert hij voor zanggroepen,

Rectiﬁcatie
In het artikel over ondergewicht, geplaatst in de editie van 4 januari op themapagina Gezond, werd per abuis
geschreven over ondervoeding.
Diëtiste Karin van Geene van Fy-Fit
uit Grubbenvorst: “Van ondergewicht
is sprake als iemand een BMI heeft
lager dan 18. We spreken van ondervoeding als er sprake is van ongewenst

gewichtsverlies, dat is vijf procent
gewichtsverlies in een maand of tien
procent in zes maanden. Mensen met
ondergewicht hoeven niet ondervoed
te zijn en mensen die ondervoed zijn

hoeven geen ondergewicht te hebben.
Stef had geen ondervoeding, maar
ondergewicht.”

Banzaj, praktijk voor Adem- ontspanningstherapie aan de Blaktdijk 72 in Sevenum bestaat in januari 10 jaar.
gemiddeld zes à zeven behandelingen
leerden zij weer opnieuw ontspannen
en daarmee verminderden hun spanningsgebonden klachten, waaronder

orkesten, bands met blazerssectie en allerlei andere ensembles.
Ook kan men bij Su gusto terecht
voor allerlei muzikale vragen.
Doelgroep
De doelgroep is heel groot.
Su gusto wil geen enkele
aanvraag bij voorbaat uitsluiten.
Su gusto is ook altijd op zoek
naar nieuwe uitdagingen.
Onderscheidend vermogen
Su gusto is tevreden als de
klant dat is. Daarom vindt er ook
uitvoerig overleg plaats over zijn
of haar wensen. Zowel vooraf als
tijdens de productie van een
compositie of arrangement. Su
gusto levert werk naar, de naam
zegt het al, “uw smaak”.

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

Workshop opstellingen

Jubileum BanZaj
Eigenaresse Els Anthonissen: “Meer
dan 500 cliënten vonden op eigen
verzoek of op verwijzing van huisarts of
psycholoog de weg naar mijn praktijk. In

Su gusto
Jeroen Verberkt
Stuksbeemden 25
Horst
06 4302 9932
info@sugusto.nl
sugusto.nl
(vanaf week 5 online)
muziek
september 2011

hyperventilatie, slecht slapen, hoofdpijn,
onrust in lichaam of andere, vaak onverklaarde klachten.” Els Anthonissen werkt
met de Methode Van Dixhoorn.

In Meerlo vindt op 2 februari van 09.30 tot 17.00 uur aan de Mgr. Jenniskensstraat 15 een workshopdag met familie- en andere opstellingen plaats.
Tijdens de workshop wordt gewerkt
met familie-opstellingen, een methode
om zonder veel praten inzicht te krijgen

in problemen en antwoord op vragen.
Voor info en aanmelden: www.praktijkmoonlodge.nl of tel. 077 400 04 80.

Nieuws van

Rabobank Horst Venray
Samen verder. Dat is het idee.
Per 1 januari 2013 zijn Rabobank Maashorst en Rabobank Venray samen gefuseerd
tot Rabobank Horst Venray. De banken vullen elkaar aan. Zo ontstaat een krachtige
organisatie die nog beter tegemoet kan komen aan de wensen van klanten.

Hoe kunt u ons bereiken?
Per 18 januari wijzigen onze telefoonnummers en e-mailadressen.
Bent u een particuliere klant?
Dan kunt u ons bereiken op 077 389 84 00 of via particulieren@horstvenray.rabobank.nl
Bent u een zakelijke klant?
Dan kunt u ons bereiken op 077 389 85 00 of via bedrijven@horstvenray.rabobank.nl

Welkom bij
Rabobank
Horst Venray
Rabobank. Een bank met ideeën.

Ons website-adres is gewijzigd in www.rabobank.nl/horstvenray
Volg ons ook op Twitter via www.twitter.com/rabohorstvenray

Omzetting lidmaatschap naar Coöperatieve Rabobank Horst Venray
Door de fusie komt uw lidmaatschap van de Coöperatieve Rabobank Maashorst U.A.
automatisch te vervallen. Dit wordt omgezet in een lidmaatschap van de Coöperatieve
Rabobank Horst Venray U.A., gevestigd te Venray.

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

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
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 | 077 389 84 00
Bedrijven | 077 389 85 00
Interpolis Schadeservice 013 580 12 34

Rabobank. Een bank met ideeën.
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John van de Pas
Beste Centrumondernemer 2012
In bar en restaurant Terlago in het centrum van Horst werd dinsdagavond 15 januari ambachtelijk ijsbereider John van de Pas van ijssalon Passi, gelegen aan het Wilhelminaplein in Horst,
uitgeroepen tot Beste Centrumondernemer 2012. De firma Seuren, bekend als herenkapper, tabakswinkel, parfumerie en kadoshop aan de Veemarkt in Horst kreeg van de jury de titel
Buitengewoon verdienste 2012.

John van de Pas en de firma Seuren
ontvingen beiden uit handen van juryvoorzitter Leon Litjens een schilderij,
gemaakt door kunstenaars met een
verstandelijke beperking, verbonden
aan De Baersdonck in Grubbenvorst.

10

Gastheer Jan Nabben, voorzitter
van het Centrum Management Horst
opende de avond. “Samenwerken,
daar draait eigenlijk het hele leven
om. Ik ben gelukkig dat de Horster
ondernemer nog veel samenwerkt”,

aldus Nabben. Tevens maakte
Nabben gebruik van de gelegenheid
om Leon Litjens te bedanken voor
zijn inzet als wethouder voor de
17
ondernemers in
Horst aan de Maas.
01 werd bekend dat
Maandag 14 januari

winkel&bedrijf
nieuws

Litjens half april na zeven jaar weer
in het bedrijfsleven stapt. Special
guest van de avond was Pierre van
Helden uit Melderslo, die het publiek
met zijn grappen en grollen op de
hand had.

Het Centrum Management Horst
vroeg de afgelopen weken bezoekers
van Horst centrum te stemmen op hun
favoriete ondernemer van het jaar.
Meer dan 1.200 consumenten gaven
hier gehoor aan.

Ad ve r torial

Ster Media Store

Foto, video en veel meer
Het is alweer vijf jaar geleden dat de Stervideotheek verhuisd is naar haar huidige locatie aan de
Venloseweg in Horst. Jos Geurts, eigenaar van de Stervideotheek, blikt terug. “Het is een goede zet geweest
om te verhuizen, want destijds in de Kerkstraat was de bereikbaarheid voor de klanten echt een probleem.”

Crist Coppens
Varkenspoulet
kilo € 7,95
Gekookte achterham
150 gram halen, 100 gram betalen

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

Jos Geurts, eigenaar Ster Media Store Horst.
Op het moment zijn er nogal wat ontwikkelingen aan
de gang binnen de Stervideotheek. Zo wordt begin 2013
de naam veranderd in Ster Media Store. “Om de lading te
dekken”, aldus Jos Geurts. “Natuurlijk blijven de videotheek
en de verkoop van films op dvd’s en Blu-rays de core
business, maar daarnaast gaan we ook pasfoto’s maken. Ik
ga weer een beetje terug naar mijn oude beroep.”

Weer een beetje terug
Tot 2002 runde Jos, samen met zijn broer Jan, jarenlang
de bekende foto- en videospeciaalzaak Foto Video Geurts.
Met deze nieuwe richting voor de videotheek komt Foto
Geurts weer een beetje terug in Horst. “De volgende grote
verandering is dat we een shop in shop van 4phones in onze
zaak hebben ingericht. Dit is een concept op het gebied van
mobiele telefonie en tablets. De specialisatie ligt grotendeels
in het snel en vakkundig repareren van gsm’s en tablets en
de verkoop van accessoires hiervoor”, aldus Geurts.
Iedereen heeft tegenwoordig een mobiele telefoon of
tablet, en deze communicatiemiddelen zijn tegenwoordig
niet meer uit de samenleving weg te denken.

Bereikbaarheid en sociale media zijn immers voor veel
mensen van groot belang.

Efficiënt repareren
“Daarom is het dan ook extra vervelend als uw mobiele
telefoon of tablet niet meer werkt of het toestel kapot is
gevallen. U heeft dit waarschijnlijk al zelf ondervonden of u
kent iemand die dit heeft meegemaakt. Omdat bereikbaarheid
belangrijk is, bieden wij deze service aan”, legt Jos Geurts
uit. “4phones heeft een jarenlange ervaring met technisch
opgeleide reparateurs en een grote voorraad onderdelen.
Zodoende kunnen we uw telefoon of tablet snel en efficiënt
repareren. In eerste instantie worden de reparaties nog
buitenshuis uitgevoerd, maar de bedoeling is dat we dit steeds
meer binnenshuis gaan doen, zodat de meeste reparaties dan
supersnel uitgevoerd kunnen worden”, besluit Jos.

Venloseweg 2, 5961 JC Horst
077 398 78 55

www.coppens.keurslager.nl

wij zijn op zoek naar een
vriendelijke, representatieve

VERKOOPSTER m/v
om ons enthousiaste, gezellige
verkoopteam te versterken
voor 25-27 uur per week
Interesse?
Stuur dan je sollicitatiebrief met pasfoto naar:

Kerkstraat 14, 5961 GD Horst

Tel.: (077) 398 10 85
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Dendron College beste
debaters LJP
Van woensdag 9 tot vrijdag 11 januari vond in kasteel De Berckt in Baarlo het Limburgs Jeugd Parlement plaats.
Een zestal leerlingen van het Dendron College in Horst mocht er dit jaar aan deelnemen en gingen er met de
hoofdprijs vandoor.
Tijdens het Limburgs Jeugd
Parlement (LJP) wordt er gedebatteerd over politieke vraagstukken
die nu in Europa spelen. Zo werd er
gediscussieerd over de corruptie in de
Europese Unie. Iedere school die deelneemt in de simulatie vertegenwoordigt een land. Zo vertegenwoordigde
het Dendron College dit jaar Roemenië.
Er werd actief gepleit voor meer geld,
minder corruptie en gelijke rechten
voor iedereen.
Doel van het jeugdparlement is de

leerlingen iets bij te brengen over de
Europese politiek. Sanne Reijnen (16)
nam voor het Dendron deel aan de
commissie Social affairs. Zij vertelt wat
ze van de eerste dag vond: “Ik vond
het heel erg leuk, maar natuurlijk
wel moeilijk. Ik had gedacht dat het
allemaal een stuk chiquer zou zijn.
Dit bevalt me veel beter.”
“Ik vond het LJP erg interessant en
leerzaam, maar zeker ook vermoeiend.
Ik denk dat mijn presentatievaardigheden hierdoor een stuk verbeterd

zijn”, zegt deelneemster Nikki Laurrijsse
(17). Op vrijdag 11 januari gingen de
leerlingen, na twee dagen voorbereiding in het kasteel in Baarlo, volgens
de officiële reglementen debatteren
in het stadshuis in Venlo. Uiteindelijk
kwam er een winnaar uit de bus. De
school die volgens de jury ‘als een
dieselmotor op gang kwam en veel
emotie toonde’ werd uiteindelijk de
winnaar: het Dendron College.
Het was de eerste keer in tien jaar
dat het Dendron College het LJP won.

Eva Wijnen bij
Voice Kids
Zangtalent Eva Wijnen uit Melderslo is vrijdagavond 18 januari te zien in
de laatste voorronde van The Voice Kids. In het RTL-programma gaan coaches
op zoek naar jong zangtalent van 8 tot 14 jaar oud.
De 14-jarige Eva Wijnen uit
Melderslo nam eerder dit jaar deel aan
the Blind Auditions, zoals de eerste
ronde van de talentenjacht genoemd
wordt. Hierbij zingt een talent op het
podium maar kunnen coaches Angela
Groothuizen, Nick en Simon en Marco
Borsato de kandidaten niet zien totdat
zij voor hen kiezen.
In 2012 nam Eva al deel aan het
programma van 3FM-dj Giel Beelen,

die op zoek ging naar de Nederlandse
Birdy. Hier werd ze in de strijd om
de wilcard vierde. Daarnaast is Eva
ook lokaal geen vreemde: ze zong de
gemeente het nieuwe jaar in tijdens de
nieuwjaarsduik in 2012 en in november
2011 zong ze mee in It’s Music Time,
een avondvullende show van muziekverenigingen uit Tienray en Melderslo.
Daar zong ze onder andere Franstalige
popmuziek. (Foto: archief)

Aimée, Dirkje, Jeanine, Suz, Sanne, Nikki en Caro kregen de titel Beste Debaters van het LJP 2013

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

schrijf je eigen verhaal
Wil jij jouw lezer vanaf de eerste zin kunnen boeien?
Wil je dat hij ademloos doorleest tot de laatste letter?
Dat kan door gebruik te maken van enkele basistechnieken.
Kom ook 8 avonden naar Blerick
en verras jezelf en je lezer met het eindresultaat!

www.JettyAlards.nl | 06 30 44 94 47

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
ZACHT
BELEGEN
Met GOUD
bekroond.
“de lekkerste
kaas”

per kilo

8,95

per 500
MiLdE
GEiTENKAAs gram v.a.
Keuze uit 10
soorten
geitenkaas

5,95

Toos en Rob
Wagenaar

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

Rits Kapot???

BEDMODE BADMODE TAFELMODE

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!

Theo van Eeuwijk

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

www.vanderwijstkleinvak.nl

TONEeN
N!/
N eNISKa
BIN
FlaN
leFL
AelNleEL
eNN
IMPE
N RU
| SLO
KeNS
eKKE
ESLA
eRTR
KBKEeDNSOV| HO
| LA
TIJEKNeKENNDe
SaTR
OVER
eN
IJz !
we OP VOOR ONGeKeND laGe PR
CTIE
IMEIN
LLEal
COG:
RUUW
OPNIE
DE

VaNaF DINSDaG 8 JaN. OP De

weeKMaRKT VaN HORST!
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15 VRAGEN aan Ylva Kleeven

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

Ylva Kleeven
15 jaar
Meerlo
Dendron College

Wat is uniek aan jou?
Dat ik altijd vrolijk probeer te zijn en
alles van een positieve kant bekijk. Ik
wil er altijd het beste van maken, ook
al zit het soms heel erg tegen. Er wordt
door anderen ook wel eens gezegd dat
ik veel lach en altijd vrolijk ben, dat
vind ik leuk om te horen en dat maakt
dingen soms ook gemakkelijker, als het
even tegen zit.
Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
Van de leuke plekken waar je uit
kan gaan, zoals de soos in Meerlo of
bijvoorbeeld de kermis in Horst en
Sevenum en dat al mijn vrienden en
vriendinnen in deze gemeente wonen.
Ik kan met de fiets naar school en als
ik even iets nodig heb ben ik zo in het
centrum van Horst. Bijna om de hoek
ligt de sporthal, waar ik bij een heel
leuk volleybalteam bij SetUp sport. Je
hebt dus van alles bij de hand hier.
Waar sta jij over 10 jaar?
Dan hoop ik mijn vervolgstudie zo goed
als afgerond te hebben en dat ik een
leuke vriend heb. Ik weet nog niet precies wat voor studie en baan ik precies

wil, in ieder geval iets in de richting
van de gezondheidszorg. Het lijkt me
ook heel leuk om een reis te maken,
om meer van de wereld te zien.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Dat was een 8,3 voor Duits. Het was
een kleine toets waar ik best goed voor
geleerd had.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen? Wat zou je dan doen?
In de huid van iemand die meerderjarig
is. Ik zou wel eens willen weten hoe
het is om volwassen te zijn. Dan kun je
autorijden, stemmen, je hebt meestal
een vaste baan en je kun meer zelf
bepalen hoe je je tijd indeelt. Je staat
ook los van je ouders, zou dat ook
wel eens willen ervaren, om je eigen
verantwoordelijkheid te dragen. Ik
weet niet of het allemaal even leuk is,
maar ik ben er wel nieuwsgierig naar.
Autorijden lijkt me sowieso leuk!
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Een sportauto in een leuke kleur, met
een open dak. Een limousine lijkt me
ook wel leuk, maar daar hoort natuurlijk weer een chauffeur bij. Daar zal ik
tegen die tijd denk ik geen geld voor
hebben, helaas.
Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?

PLUSWEKEN
want december was al duur genoeg!

Bij besteding van 10 euro of meer

Brood naar keuze

Dat zou een dagje gratis shoppen zijn:
schoenen, kleding, tassen, make-up,
eigenlijk alles. Dat ik dan echt nergens
op hoef te letten en echt alles mee kan
nemen wat ik wil. Maar je zou me ook
heel blij maken met heel veel geld.
Als je gaat shoppen: waar en
wanneer ga je dan?
Meestal ga ik naar Venlo, maar ik vind
Eindhoven ook een hele fijne stad om
te shoppen omdat je daar meer en
andere winkels hebt dan in Venlo. In
Amsterdam kan ik trouwens ook heel
goed shoppen. Gewoon in alle steden
eigenlijk, maar hier in de buurt dus
Venlo en Eindhoven. Ik ga meestal op
koopavonden, in het weekend of in de
vakantie met vriendinnen.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Dat is niet specifiek één persoon. Ik heb
het afgelopen jaar een hele leuke klas
gekregen, dus ik heb wel meerdere
leuke personen leren kennen. Het afgelopen jaar ben ik ook naar een concert
van Bruce Springsteen geweest in
Keulen, hem heb ik ook voor het eerst
in het echt gezien. Dat was een hele
leuke ervaring. Ik heb hem dus ook een
soort van leren kennen.
Je laatst ontvangen appje/smsje,
van wie kreeg je die en wat stond
erin?

OPRUIMING!!!

• dames- en herenmode
• ondergoed
(sloggi en beeren)
• sieraden

Kijk ook eens op onze aanbiedingsrekjes met mode
voor maar 10 of 15 euro per stuk.

• laarzen
• sjaals

Patronaat 13c Horst
Tel 077-396 13 96
Fax 077-396 13 92

GRATIS

• tassen

Onze najaarscollectie gaat voor
de helft van de prijs de deur uit.

Maar wees er snel bij van OP=OP!

• horloges

Brood- en Banketbakkerij

Dat was van het groepsgesprek van
mijn volleybalteam. Het ging over
welke kleur een meisje uit mijn team
haar haren moest verven. Wij gaven
haar even advies.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Sociale netwerken vind ik heel
erg handig. Je bent eigenlijk altijd
verbonden met de mensen waar
je veel mee optrekt. Soms heeft
het ook wel nadelen. Als je in een
groepsgesprek zit op whatsapp
heb je zomaar binnen tien minuten
zeshonderd berichten. Ik vind het
praten met mensen in het echt toch
altijd nog het fijnst en leukst. Dan
kun je ook echt met elkaar lachen.
Mijn favoriet is toch wel Whatsapp,
want het is handig en gratis.
Wat is het lekkerste gerecht wat je
moeder kan klaar maken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Als voorgerecht tomatensoep, als
hoofdgerecht zalm met tagliatelle en
als nagerecht panna cotta. Panna cotta
hebben we voor het eerst in Italië een
keer gehad, toen waren we daar op
vakantie en gingen uiteten. Omdat we
het zo lekker vonden hebben we het
gerecht opgezocht en kan mijn moeder
het voortaan zelf heel lekker klaar
maken.
Zon of Sneeuw?
Zon, want ik hou heel erg van de
zomer en op vakantie gaan naar
warme landen. Maar het moet ook
niet te warm zijn. Ik vind sneeuw ook
wel leuk, maar dat ben ik sneller moe.
Schaatsten vind ik ook leuk om te
doen, maar in de zomer is het leuk om
te beachvolleyballen en andere dingen
te doen.
Avondmens of ochtendmens?
Eigenlijk ben ik het allebei wel. Maar
uiteindelijk ben ik denk ik toch eerder
een avondmens. Ik kan ’s ochtends
ook erg vrolijk zijn, maar ’s avonds en
tijdens het uitgaan ben ik nog vrolijker.
Als ik naar school moet ga ik niet heel
laat naar bed, maar in de weekenden
meestal wel.
Alpha of bèta?
Ik ben beter in de bètavakken, dan in
de alphavakken op school. Talen kan ik
ook wel goed, maar ik ben beter met
Beta vakken zoals wiskunde en natuurkunde. Ik heb ook een NG/NT-profiel
(natuur en gezondheid en natuur en
techniek) profiel gekozen, dus een
pakket met alle bètavakken.

DUS DE MOEITE WAARD OM VOORDELIG TE SHOPPEN.

• riemen
• het vervangen van
batterijen en bandjes
van horloges

Pastoor Vullinghsstraat 21 5975 AP Sevenum
Tel. 077-4670520 WWW.LICOFASHION.NL

Mies
Column
Omgedraaide
rollen
Precies een half jaar
geleden: mijn eerste week als
stagiaire begon en enthousiast stond ik zeven dagen op
rij, op het stoepje te wachten
totdat iemand met een
sleutel, me mee naar binnen
nam. Nu, een half jaar later,
heb ik de rollen om weten te
draaien. Hoe? No idea.
Mijn laatste week als
stagiaire is begonnen, dat
voelde maandagochtend toch
een beetje raar. Oké, oké, nou
ben ik wel erg sentimenteel
ingesteld, dat geef ik zelf toe...
Maar toch: geen MMM’s
(Monday Morning Meetings)
meer, geen spannende weekendverhalen meer, geen
wekelijkse boodschappen meer:
dat is toch wel even wennen als
ik volgende week een andere
manier moet vinden om mijn
week op te starten en dit
maandagochtendritueel achter
me moet laten. Ondanks dat ik
mijn eerste dag op stage nog
als de dag van gisteren voor de
geest kan halen, denk ik wel
dat mijn stagiaireleven een
ontzettende ontwikkeling heeft
doorgemaakt in die korte tijd
van twintig weken. Dat klinkt
allemaal erg verstandig en erg
schools, ja ja, ik weet het. Maar
ik heb het niet over de standaard schoolontwikkelingen die
je achteraf netjes en puntsgewijs in een verslag opschrijft.
Op de een of ander manier heb
ik namelijk iets voor elkaar
weten te krijgen wat ik in de
eerste week totaal niet verwacht had. Stond ik toen nog
netjes voor de deur te wachten
op diegene die wél in het bezit
was van een sleutel, zijn de
rollen nu compleet anders
verdeeld...
Geen gewacht meer voor
mij. Heb mijn plekje voor op het
stoepje om weten te ruilen voor
sleutelrechten. In plaats van dat
anderen de sleutel hadden en
ik niet, heb ik nu de sleutel en
anderen niet: de rollen zijn
inmiddels omgedraaid, precies
de goede kant op, lijkt mij zo.
Mies
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verenigingen

open

VEN

zondag 20 januari

12.00-17.00 uur

Y
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VAN DE VEN SCHOENMODE

Schouwburgplein 2 - 5801 BVVenray
Tel. 0478-580077

Nu met extra
kassakorting

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

St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885
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Schutters Schutroe
onderscheiden
Leo Jans en Jan Jans hebben dinsdag 8 januari een zilveren bondsspeldje van de Nederlandse handboogbond
uitgereikt gekregen. Beiden zijn al veertig jaar lid van handboogsportvereniging De Schutroe uit Horst en van de
Nederlandse handboogbond.
Voorzitter Marcel de Groot van
handboogsportvereniging De Schutroe
reikte het zilveren speldje aan Leo
Jans en Jan Jans uit. In zijn toespraak
voor de heren roemde de voorzitter de
beide broers voor wat zij in hun veertig
jaar lidmaatschap voor de vereniging
hebben betekend.
De schietprestaties van de broers
zijn volgens de voorzitter ongeëvenaard. Jan werd drie keer koning en
Leo tien keer. Beiden werden meerdere
keren regionaal en landskampioen.
Daarbij is Leo jarenlang uitgekomen
voor het Limburgse team in de
ontmoetingen tegen een Belgisch
team. Ook nu zijn Leo en Jan nog zeer
actief binnen de vereniging. Na de
huldiging werden ze gefeliciteerd door
de aanwezige leden. Bij het jaarlijks
koningschieten worden zij nog een keer
in het zonnetje gezet.

Starterscafé

Logo’s en presentaties
Waar moet een goed logo aan voldoen? Een vraag die bij veel startende ondernemers leeft. Tijdens het
StartersCafé Horst op 23 januari krijgen startende ondernemers praktische tips waaraan een goed logo voor een
bedrijf moet voldoen. Daarnaast is Tobias Rötjes van Rötjes young plants uit Lottum gastspreker.
Rötjes young plants is in 1993
opgericht en inmiddels uitgegroeid tot
een toonaangevende leverancier van
uitgangsmateriaal in de boomkwekerijsector. In 2011 was het bedrijf
winnaar van de ondernemersprijs én
de publieksprijs Horst aan de Maas.
Rötjes geeft een presentatie over
ondernemerschap. De avond begint

om 19.00 uur en is bedoeld voor
iedereen in de gemeente Horst aan
de Maas die met plannen rondloopt
om een eigen bedrijf te beginnen en
ondernemers die de afgelopen drie jaar
een bedrijf zijn gestart.
Naast de sprekers zijn er voor de
starters ook adviseurs van de gemeente
Horst aan de Maas en de Kamer van

Koophandel aanwezig. Ondernemers
van jonge bedrijven kunnen met
anderen ervaringen delen, hun kennis
verdiepen en hun netwerk uitbreiden.
De toegang is gratis. De avond is bij
Liesbeth’s Grand Café in Horst en
duurt tot ongeveer 21.30 uur.
Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.starterscafehorst.nl

Tovri toneel op in Horst
Toneelvereniging Tovri speelt op zondag 20 januari De erfenis van oom Sjors in ’t Gasthoes in Horst.
De voorstelling begint om 20.15 uur.

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

Het toneelstuk De erfenis van oom
Sjors wordt geregisseerd door regisseuse Lisette Leenders. Omdat de voorstelling in december in Meterik zo goed
ontvangen werd, willen de spelers nu
ook het publiek in Horst verassen.
De erfenis van oom Sjors is een

komische thriller die het verhaal
vertelt van een eenvoudige familie die
het landhuis erft van oom Sjors. De
butler en de dienstbode die het huis
in eerste instantie overnemen zijn niet
blij dat de familie snel intrek neemt in
het landhuis. De heren verkennen de

nieuwe omgeving, terwijl de dames
genieten van hun nieuwe status. Dan
gebeurt er iets vreemds. De familie
krijgt onverwacht bezoek. De erfenis
krijgt een ander gezicht. Kaarten zijn te
reserveren via www.tovri.nl of door te
bellen naar 077 398 67 49.

verenigingen 13

17
01

Jeu de Boulesclub werkt door aan plannen

Geen subsidie voor Jeu de Drome
Hoewel de Jeu de Boulesclub Horst goede hoop had, werd afgelopen week duidelijk dat ook hun tweede subsidieverzoek voor een hal met binnenbanen werd afgewezen. Het College van B&W acht de hal niet multifunctioneel genoeg en dus leveren zij geen financiële bijdrage.

geen precedentwerking creëren.
Daarnaast bestaat er voor het
college ‘gerichte twijfel over de
financiële haalbaarheid van het
project’. Onbegrijpelijk, vindt Rops.
“Wij hebben een sluitende begroting
ingeleverd. Daarnaast hebben we al
steun van enkele fondsen toegezegd
gekregen en zijn we nog bezig met
een aantal fondsen.” Sommige fondsen
geven hun steun echter niet totdat
de gemeente een toezegging heeft
gedaan.

Al een kwart bijeen

Leden van Jeu de Boulesclub Horst bij de opening van hun buitenbanen, in april 2012
“Teleurgesteld”, zo omschrijft
voorzitter Toon Rops het gevoel van
de vereniging. “Maar we gaan door.
We willen de hal graag verwezenlijken, juist omdat er zo’n behoefte
aan is.” Onderwerp van discussie is
het Jeu de Drome, een hal waarin zes
tot acht jeu de boulesbanen zouden
komen te liggen. Hier kunnen de
leden van de Horster club dan in de
wintermaanden indoor-boulen. “In de
zomer zijn onze buitenbanen drukbezet. In de vijf, zes maanden dat het

weer slechter is, kunnen onze oudere
leden daar niet terecht. Die zitten dan
binnen, thuis.”

Definitieverschil
Voorzitter Rops vindt het
onbegrijpelijk dat een gemeente die
bewegen voor onder andere ouderen
wil bevorderen, geen heil ziet in hun
plannen. “De banen trekken nu zo’n
125 tot 150 boulers per week. Met
die nieuwe hal zijn dat er zeker het
dubbele.”

Volgens het College van B&W
passen de plannen van de Jeu de
Boulesclub Horst niet in het nieuwe
sportaccommodatiebeleid dat in
november is vastgesteld. In dat
beleid staat dat alle nieuwe gebouwen multifunctioneel moeten zijn.
Volgens Rops ligt het verschil van
mening met de gemeente hier in de
interpretatie van multifunctioneel.
“Wij hebben intentieverklaringen
van minimaal vijf jeu de boulesclubs
uit andere dorpen. Zij willen in de

De club heeft nu iets meer dan een
kwart van het benodigde geld bijeen.
“Dat zou meer geweest zijn als we
vorig jaar de nieuwe buitenbanen niet
geheel zelf hadden moeten bekostigen.
Toen moesten we verplaatsen, maar
is niemand ons in de kosten tegemoet
gekomen.”
De Jeu de Boulesclub gaat na
het collegebesluit echter niet bij
winter ook hier komen boulen. En we
de pakken neerzitten. Ze hebben
begeleiden twee groepen gehandicapte inspraak gevraagd bij de commissie
boulers van Dichterbij, werken samen
Samenleving en hopen zo de gemeenmet verzorgingshuis Berkele Heem,
teraad te kunnen overtuigen. “Als het
noem maar op.” Volgens het college is
er eenmaal staat, denk ik dat er weinig
de hal echter een mono-accommodatie accommodaties zijn die intensiever
omdat deze primair bedoeld is voor de
gebruikt gaan worden”, zegt de voorzitjeu de boulessport. Ze wil in dit geval
ter vol overtuiging.

Bomen ’t Luttel geplant
In speeltuin ‘t Luttel in Sevenum zijn onlangs twee nieuwe bomen geplant. Deze vervangen de bomen die de
warme zomer van 2011 niet overleefd hadden.

WEEKAMP PANEELDEUREN
Bijvoorbeeld model LD 6521,
zowel stomp als opdek

NU

VOOR

€ 160

overige modellen en prijzen op aanvraag

*deze actie loopt tot 01 februari 2013, vraag naar de voorwaarden

Winteraanbieding

Expeditiestraat 3-C
5961 PX HORST
Tel. 077-3823203
www.deurenland.nl

Openingstijden:
Ma/Wo : gesloten, Do : 13.30-18.00 uur,
Vr : 13.30-20.00 uur, Za: 10.00-15.00 uur

Soep,
ht,
Hoofdgerec
Nagerecht
van € 28,50

voor

€ 21,50

t,
Voorgerechht,
ec
er
g
Hoofd
Nagerecht
van € 34,-

voor

Het initiatief tot herplant kwam van
Stichting Speeltuinen ’t Luttelseveld.
In 2010 werd de boom die in het
midden van de speeltuin zwaar
beschadigd door noodweer en moest
daardoor gekapt worden. De nieuwe
boom die in 2011 werd geplant
redde het niet vanwege het warme
zomerse weer.

Ook een tweede boom legde
door het weer het loodje. Samen
met Groengroep Sevenum werd
een beroep gedaan op het Jan
Lemmenfonds, een fonds waaruit
bomen kunnen worden geplant die
een maatschappelijk doel dienen.
Gemeente Horst aan de Maas liet
weten dat er in Broekhuizen twee

bomen verplaatst moesten worden.
Deze twee bomen zijn onlangs in de
speeltuin geplant.
“Samen met de Groengroep
Sevenum, het Jan Lemmenfonds en de
gemeente Horst aan de Maas hebben
we de grote speeltuin op ’t Luttel
prachtig aangekleed,” aldus Stichting
Speeltuinen ’t Luttelseveld.

€ 24,95

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

Juist omdat het er
zo gewoon is, is deze plek
zo markant…
en!

elke dag op

St. Barbarastraat 35
Griendtsveen
Tel. 0493 - 529 251

www.herbergdemorgenstond.nl
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GEPLUKT Thea Nijdam

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.

Om de leegte op te vullen, kocht
ze samen met Ad een dalmatiër. Daar
begon haar liefde voor honden. Na één
hond, kwam er een tweede. Totdat er
ineens vier dalmatiërs in het huis rond
renden. “We hadden op een gegeven
moment twee honden en toen kregen
we de vraag of we een negen maanden
oude pup wilde kopen. Deze zou anders
worden ingeslapen. Na veel geregel
hebben we de pup niet kunnen redden.
We waren hier zo misselijk van dat
we een andere hond wilden redden.
Zodoende kregen we onze derde hond.
Zij is doof en heeft volgens ons ADHD.
Ze is heel speels, maar de andere honden zijn oud en houden niet meer zo
van spelen. Toen besloten we om een
vierde hond te kopen die met haar kon
spelen. Dan heb je ineens vier honden.”

Koken met

Randy

Kaaspoffertjes
Benodigdheden:
· 115 gram bloem
· 2 dl melk
· 5 gram zout
· 15 gram geraspte oude kaas
· 2 eieren

Bereiding:
• Doe de bloem in een kom en
voeg al roerende melk toe, tot er
een gladde massa ontstaat;
• voeg het zout en de oude kaas
toe;
• scheid het eiwit van het eigeel,
en sla in een andere kom het
eiwit op tot het stijf is;
• meng dit voorzichtig door de
poffertjesmassa;
• bak nu de poffertjes mooi
goudbruin in een poffertjespan;
• haal ze uit de pan en strooi nu
nog wat kaas erover;
• laat dit even in de oven smelten.

Dan heb je ineens
vier honden
Thea Nijdam (45) heeft al op veel plekken in Nederland gewoond. Samen met haar partner Ad (48), dochters
Jacqueline (15) en Angelique (9), de kat en vier dalmatiërs woont de geboren Friezin nu in het Maasdorp
Grubbenvorst. Deze week wordt zij geplukt.
Ik heb ervaren dat het toch een beetje
‘ons kent ons’ is in het dorp. Maar op
een gegeven moment ga je toch je
best doen. Ik heb er goede contacten
aan over gehouden.”
Door de dood van haar twee
weken oude zoontje Guido stond het
leven van Thea even stil. Het was een
heftige periode voor haar. Ze staat
nog altijd stil bij de geboortedatum,
wat nog steeds een moeilijk moment
blijft. “Mijn zoontje heeft me als het
ware voorbereid op zijn overlijden.
De dokter had al een paar keer
“We hebben het hartstikke naar
gezegd dat hij was heengegaan,
onze zin in Grubbenvorst, maar
maar hij kwam steeds weer terug.
wennen is het wel. Toen ik mijn
dochter nog naar de basisschool moest Toen de dokter het weer zei, dacht
ik: oh, hij komt wel weer terug. Door
brengen, vond ik het wel moeilijk om
dit gebeuren was ik beter op zijn
in contact te komen met de ouders.
Door het werk van haar partner,
een beroepsmilitair, verhuisde het
gezin een aantal keren. Ze hebben
lang in Apeldoorn gewoond, maar ze
besloten om vijf jaar in Münster te gaan
wonen. Na dit avontuur verhuisden
ze weer en kwamen in Grubbenvorst
terecht. Een beslissing die even
wennen was voor de Friezin.

Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Nu

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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Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

Je vrolijkt weer op in de

BONUS
PUZZEL
€3,99
6

Randy

Winterdipje?

Niet bij de pakken
neerzitten

8

Eet u smakelijk!

dood voorbereid. We proberen er
sindsdien het beste van te maken.
Je moet toch zelf de slingers op
hangen in het leven. Je kunt wel bij
de pakken neer gaan zitten, maar dat
deden wij niet.”

Door de vier honden, de kat, haar
gezin én nog een baan in Apeldoorn
heeft Thea een druk leven. “Na de verhuizing heb ik ervoor gekozen om mijn
oude baan in Apeldoorn weer op te
pakken. Ik ben invalkracht groepsleidster bij de thuislozenopvang. Ik sta op
acht verschillende groepen met mensen met alcohol- en drugsproblemen.
Het is heel gevarieerd en dat is echt
iets voor mij. Ik houd van mijn werk al
is het soms wel pittig.”
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Aanbieding geldig t/m zondag 20 januari 2013

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.

AH Tulpen

2 bossen à 10 stelen
Normaal € 7.98
steenstraat 11 Horst • 077-3982439 • www.ahhorst.nl

www.ah.nl/bonus
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opinie 15

Bespreking Poll week 1

Medische klachten zoek ik eerst via internet op
Een plotseling opkomende huiduitslag, aanhoudende misselijkheid,
pijn in gewrichten. Even ‘googelen’ en op internet vind je al snel bij
welke aandoening deze symptomen horen. Lekker makkelijk.
Heb je medische klachten, zoek het eerst via 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.
Dat is althans de mening van 70% van de mensen die op deze stelling

reageerden. Een inwoner laat in een reactie weten dat zijn ervaring is dat
huisartsen het op prijs stellen wanneer je je voorbereid op je bezoekje
aan de dokter.
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. Dertig procent vindt daarom dat je
medische informatie beter niet op internet kunnen zoeken.

Ik koop regelmatig tweedehands kleding
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Tweedehands kleding: in tijden van crisis de oplossing om toch af en toe een
nieuwe look aan je garderobe te geven. Wie wel eens krap bij kas zit, heeft het
vast al eens meegemaakt: een ontzettend leuk kledingstuk in de winkel zien
hangen, maar het niet kunnen betalen. Of echt een nieuwe broek nodig hebben,
want de oude is versleten, maar er eigenlijk geen budget voor over hebben. Soms
biedt tweedehands kleding dan de uitkomst. En dan zijn er nog de mensen die er
een hele modetrend van maken: vintage of retro, helemaal hip en hoe ouder, hoe
beter.
Anderen mensen moeten er niet aan denken. Hoewel de tweedehandskle-

ding natuurlijk goed gewassen en hartstikke schoon is, vinden sommigen kleding
ruilen toch een beetje een naar idee. Anderen schamen zich ervoor en zullen
koste wat kost proberen te vermijden om naar een tweedehandskledingwinkel te
moeten.
Toch lijkt een groot deel van de Nederlanders overstag en wordt er
steeds meer tweedehands gekocht. Niet alleen kleding trouwens, maar het
gaat bijvoorbeeld ook om meubelen, boeken en andere handige spulletjes.
Tweedehandswinkels schieten als paddenstoelen uit de grond. Ik koop regelmatig
tweedehands kleding. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 2) > De Mèrthal is een prima plek voor een tijdelijke supermarkt
> eens 29% oneens 71%

Uw veelzijdige
hovenier
voor uw tuin
B-E De Lier B.V. is technisch
toeleverancier in de (glas)tuinbouw en behoort met haar
jarenlange ervaring tot de top
van leveranciers op het gebied
van water, elektro, automatisering, energie en milieu. B-E
De Lier B.V. heeft verschillende
locaties in binnen- en buitenland en maakt deel uit van
de Codema Systems Group.
De Codema Systems Group
bestaat uit vier afzonderlijke
onder-nemingen, te weten
B-E De Lier B.V.,
Hawe Systems Europe B.V.,
SDF Tuinbouwautomatisering en Wevab B.V. Hawe is
een innovatieve ontwikkelaar
en producent van
geautomatiseerde interne
transportsystemen. SDF is
gespecialiseerd in de
ontwikkeling van besturingen managementsoftware.
Wevab is producent van aluminium en stalen halffabricaten. Al deze bedrijven zijn sterk
actief in de glastuinbouw en
hebben een eigen specialiteit
met als doel de klant zoveel
mogelijk te ontzorgen.

Ter versterking van ons team in Sevenum zijn wij op zoek naar een nieuwe,
enthousiaste collega voor de functie van:

Ron Seuren, mobiel: 06 53 22 54 25
www.degroenevakmanronseuren.nl

ELEKTRO MONTEUR
Het doel van de functie:
Het installeren, onderhouden en het verlenen van service t.b.v. onze computer
en electro installaties van onze klanten.
De functie-inhoud:
Je vormt samen met een team van technische ondersteuning het aanspreekpunt
als het gaat over onderhoud aan onze geleverde installaties. Je bent in staat om
zelfstandig problemen op te lossen en hebt geen 9 - 5 mentaliteit. Je hebt een
uitstekend gevoel voor service en je streeft naar de allerhoogste kwaliteit.
Het profiel:
Je beschikt over een MBO/MTS opleiding- en denkniveau en je hebt voldoende
technische kennis om direct bij ons aan de slag te kunnen. Naast de technische
vaardigheden dien je in staat te zijn de zaken goed te plannen en te organiseren.
Je bent in staat om zelfstandig beslissingen te nemen en je bent klantgericht.
Je beschikt over een flexibele en servicegerichte instelling,
Affiniteit met de tuinbouw is een pre.
Het aanbod:
Een uitdagende en afwisselende functie binnen een groeiende en dynamische
onderneming waarin eigen initiatief, creativiteit en flexibiliteit in hoge mate
op prijs wordt gesteld. Een breed spectrum aan verantwoordelijkheden en
daaraan gekoppeld mogelijkheden door te groeien naar andere functies.
Binnen een leuk team en goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
zul jij je bij B-E De Lier al snel thuis voelen.
Geïnteresseerd in deze functie?
Stuur dan een korte motivatiebrief of e-mail met je CV aan B-E De Lier,
Simonsstraat 33A, 5976 NW Sevenum, t.a.v. Werner van Mullekom
of mail naar wvm@b-edelier.nl.
Je kunt ook telefonisch contact opnemen via 077-399 92 66.

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

Marieke
ment...
Al is de leugen nog zo snel,
de waarheid achterhaalt hem
snel. Voor deze column heb ik
een nieuwe versie van dit
spreekwoord verzonnen: als is
het nieuws nog zo snel,
nieuwer nieuws achterhaalt
het wel.
Keurig op tijd had ik deze
week mijn column klaar. Met
een actueel thema, uitschrijven
bij de katholieke kerk, en goed
geslaagde clou. Ik vond het
namelijk hypocriet dat opgenomen worden in de katholieke
kerk zo makkelijk gaat, een
plens water over je hoofd en je
bent klaar, maar uitschrijven
veel moeilijker is. Of eigenlijk,
was. Want gisteren (woensdag)
werd bekend dat de landelijke
bisschoppenconferentie heeft
besloten het uitschrijven te
vergemakkelijken. Mijn column
is nu ineens ‘yesterdays news’
en kan de virtuele prullenbak
in.
Datzelfde probleem had de
redactie van vrouwentijdschrift
Grazia onlangs ook. Alleen
hadden zij de column al
gepubliceerd. Wat zullen de
dames en heren op de redactie
zich de haren uit het hoofd
hebben getrokken toen zij op 2
januari op hun smartphone het
nieuws checkten. Rafael en
Sylvie gaan scheiden! Voor de
niet-kenners: voetballer Rafael
van der Vaart en echtgenote
Sylvie gaan uitelkaar. En die
laatste heeft elke week een
column in het tijdschrift waarin
ze de lezeressen overspoeld
met liefdesbetuigingen aan
haar man en gezin. In haar
column van die week kirde
Sylvie nog vrolijk over een
Happy X-mas en superleuk
oudejaarsfeestje. Hetzelfde
feestje waar ‘Raf’ naar verluid
haar een klap heeft verkocht,
die het einde betekende van
het zorgvuldige opgebouwde
imago van droompaar. Pijnlijk.
Gevolg: boze lezeressen die het
idee hebben dat ze al die tijd
voor de gek werden gehouden.
Gelukkig kwam ik er op tijd
achter dat mijn nieuws niet
meer zo nieuw was en kon ik
nog een andere column
schrijven. Al heb ik niet de
illusie dat deze column morgen
niet gebruikt wordt om de vis in
te verpakken.

...of ni?
www.horstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
17 januari 2013
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Nieuwe service:

Kies voortaan voor een
digitale belastingaanslag
en win een IPAD 2!!
Eind februari 2013 krijgt elk huishouden en
bedrijf in Horst aan de Maas een aanslag
gemeentelijke belastingen. Voor het eerst is
het mogelijk om deze belastingaanslag digitaal te ontvangen via FiNBOX. Dat kan als u
zich vóór 1 februari 2013 aanmeldt. Iedereen
die zich aanmeldt maakt bovendien kans op
één IPAD2. Deze wordt verloot onder de belastingplichtigen die zich aanmelden vóór 1
februari 2013. Zie voor de actievoorwaarden
www.horstaandemaas.nl (en klik op Finbox).
De voordelen van FiNBOX
Een digitale belastingaanslag ontvangen via
FiNBOX brengt een aantal voordelen met zich
mee:
• Geen acceptgiro’s meer kwijtraken.
• Een volledig overzicht van alle rekeningen,
FiNBOX bewaart 7 jaar uw financiële post.
• Geen nota’s meer overtypen.
• Betalen met een paar muisklikken op de
vertrouwde manier van internetbankieren.
• De belastingaanslag via FiNBOX kost niets
extra.
Steeds meer bedrijven en organisaties
gebruiken FiNBOX om hun facturen, aanslagen
en waardedocumenten digitaal af te leveren.
De gemeente biedt deze dienst graag aan om u
gemak en overzicht te bieden. Bovendien is het
beter voor het milieu, omdat er geen papieren
aanslag hoeft te worden geprint en verstuurd. U
levert dus ook een bijdrage aan de duurzaamheid.

• via de website www.horstaandemaas.
aanmeldenvoorfinbox.nl;
• door het inscannen van onderstaande
QR-code en het invullen van het aanmeldformulier;
• door het invullen van een antwoordstrook
van een folder over de FiNBOX. Deze is te
vinden bij de balie van de gemeente.
Iedere belastingplichtige die zich vóór 1 februari 2013 aanmeldt kan rekenen op een digitale
afhandeling van de belastingaanslag en maakt
kans op een IPAD2. De belastingplichtige is
degene op wie zijn naam de aanslag is gesteld.
Voor mensen die gebruik maken van automatische incasso verandert er in de betaling niets.

Van gemeentehuis naar
kindcentrum

Ook zal op deze dag van 14.00 tot 16.00
uur voor alle belangstellenden de deur
open staan om een bezoek te brengen
aan het Kindcentrum ‘de Dobbelsteen’. Wij
hopen op deze middag vele belangstellenden te mogen begroeten in ons kindcentrum. Graag tot ziens op 26 januari!

Kent u iemand die in deze rubriek thuishoort?
Geef dit dan door aan Daniëlle van Vuuren, via e-mailadres gemeente@horstaandemaas.nl

‘In Griendtsveen
moeten we het
samen doen’

QR-code:

Opening Kindcentrum ‘De Dobbelsteen’

Hierbij aanwezig zijn wethouder G. van
Rensch namens de gemeente Horst aan
de Maas, de heer J. Jenneskens namens
Dynamiek Scholengroep en de heer J.
Nauts namens Spring Kinderopvang.

In deze rubriek die elke twee weken verschijnt zet de gemeente Horst aan de Maas iemand in
het zonnetje die veel betekent voor WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas. WIJ gaat over
mensen. Dit kunnen vrijwilligers, werknemers, werkgevers, ondernemers, ambtenaren, buren zijn,
een mix hiervan, noem maar op. Waar het om gaat is dat deze mensen elkaar op een of andere
manier helpen, er voor elkaar zijn en er voor zorgen dat anderen mee kunnen blijven doen in
Horst aan de Maas. WIJ dient ter inspiratie en als mooie aanleiding voor een goed gesprek over
wat u zelf kunt bijdragen.
WIJ is tevens een herkenbaar teken dat u vanaf nu op informatie van de gemeente terugvindt als
dit gaat over samen leven, (zelfstandig) wonen, zorg, opvoeden en opgroeien, werk en inkomen.

Focus op dienstverlening
De gemeente Horst aan de Maas is volop bezig
met het verbeteren van haar digitale dienstverlening. Tevreden klanten daar gaat het om
die, als zij dat willen, 24 uur per dag 7 dagen
in de week zaken online kunnen regelen. Het
aanbieden van de FiNBOX service past bij deze
gedachte.

Aanmelden
Wilt u ook de belastingaanslag digitaal ontvangen, dan kunt u zich aanmelden op een van de
volgende manieren:
• als klant van Rabobank, ABN AMRO of
ING via internetbankieren/finbox/
aanmelden;

Op zaterdag 26 januari wordt het
Kindcentrum ‘de Dobbelsteen’ feestelijk
geopend. Het ofﬁciële gedeelte voor
genodigden vindt plaats van 11.00 tot
13.00 uur.

WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas

Joke Steeghs (63 jaar) is geboren
in Meterik en later verhuisd naar
America. Op haar 18e heeft ze haar
vleugels uitgeslagen en is ze in
Wageningen gaan studeren. Nadat
op diverse plaatsen in Nederland
gewoond te hebben, is Joke in 1999
weer in de Peel neergestreken,
namelijk in Griendtsveen. Hier
heeft ze de afgelopen jaren de nodige vrijwilligersfuncties opgepakt.
“Griendtsveen is maar een klein
dorp . Des te belangrijker dat we
er samen wat van maken”, zo stelt
Joke. Zo is ze voorzitter van de
dorpsraad, coördinator van de Zonnebloem Griendstveen en secretaris
van de KBO.
Over de vraag op welke resultaten
ze het meest trots is, hoeft Joke
niet lang na te denken: “Dat is in
de eerste plaats het Eetplein in
Griendtsveen. En in de tweede
plaats dat we in staat zijn om als
KBO nog maandelijks een leuke activiteit in ons dorp te organiseren.
Hoe klein de KBO of Griendtsveen
ook is! De activiteiten zorgen voor
een stuk gezelligheid voor met
name de oudere inwoners van ons
dorp. ”
“Het initiatief van het Eetplein
kwam oorspronkelijk van Wendy

Seuren, zij heeft in verschillende
dorpen binnen de gemeente aan
de wieg gestaan van de Eetpleinen.
Wendy heeft de KBO benaderd en
samen hebben we het Eetplein
Griendtsveen in de benen geholpen. Toen Wendy om privé-redenen
moest afhaken hebben wij er als
KBO alles aan gedaan om het Eetplein te behouden. Gelukkig vonden
we Marian Janssen uit Horst bereid
om als vrijwilligster voor ons te
koken. Hierdoor genieten nu elke
maand zo’n 15 mensen gezellig samen van hun maaltijd.”
Een andere activiteit die Joke graag
voor het voetlicht wil brengen is
de behoeftepeiling voor dagbesteding. “Een werkgroep van de
Dorpsraad heeft onder alle 60+-ers
van Griendtsveen een enquête verspreid. Binnenkort halen ze deze
huis-aan-huis op, zo nodig helpen ze
de mensen met invullen. We vragen
de mensen of ze behoefte hebben
aan dagbesteding en zo ja, in welke
vorm. Begin 2013 verwachten we
helderheid te kunnen geven of we
hier een vervolg aan geven. Hierop
vooruitlopend: mochten mensen
geïnteresseerd zijn om op welke
wijze dan ook een bijdrage aan dit
project te leveren, dan kunnen ze
zich altijd melden bij de Dorpsraad.”
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Nog steeds op zoek naar vrijwilligers:

Burgerhulpverlening
Horst aan de Maas groeit
De gemeente Horst aan de Maas en
betrokken verenigingen en stichtingen
hebben samen met de AmbulanceZorg
Limburg-Noord een netwerk voor burgerhulpverlening opgezet. Sinds 1 februari
2011 neemt de gemeente deel aan het
project Burger Hulpverlening Limburg.
Bij de start van dit project waren 148
vrijwilligers in Horst aan de Maas actief
als burgerhulpverlener. Op dit moment is
dit aantal gegroeid tot 265. Daarnaast is
in de projectperiode het aantal AED’s dat
in het systeem is opgenomen, gestegen
van 17 naar 47.
Vrijwilligers
De gemeente is altijd op zoek naar vrijwilligers voor het netwerk van Burger
Hulpverlening Horst aan de Maas.
Met name in de kernen Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Hegelsom en Meterik zijn
nog vrijwilligers nodig.
Bent u in het bezit van een geldig reanimatiediploma of een AED-diploma? Of bent
u van plan een dergelijk diploma te halen?
Geef u dan op voor het netwerk. Dit kan via
de website
www.burgerhulpverleninglimburg.nl.
Oproep via sms
Wanneer een melding van een (mogelijke)
reanimatie binnenkomt, ontvangt u als vrij-

williger een sms-bericht. Er zijn 2 groepen
waar u bij kunt horen. Eén groep ontvangt
een oproep om de basale reanimatie op te
starten. De andere groep krijgt de oproep
om een nabije AED op te halen. Op deze
manier gaat er minder kostbare tijd verloren
en kunnen er meer mensenlevens worden
gered. Hiervoor hebben we wel een dekkend
netwerk van burgerhulpverleners en AED’s
nodig.
Informatieavond
Op 21 januari aanstaande is er een informatieavond voor inwoners die geïnteresseerd
zijn om deel te nemen aan het netwerk.
Tijdens deze avond krijgt u informatie over
de burgerhulpverlening, hoe u zich kunt aanmelden en wat er van u wordt verwacht.
Wilt u een reanimatiecursus volgen? Geef
dat aan tijdens de informatieavond. De
avond start om 20.00 uur in de raadszaal
van het gemeentehuis in Horst. Op de
website www.burgerhulpverleninglimburg.nl
vindt u meer informatie en kunt u zich ook
opgeven voor de avond.
Dus:
Kunt u reanimeren, of wilt u dat leren, én wilt
u graag helpen als iemand een circulatiestilstand heeft? Meldt u dan aan als vrijwilliger
bij Burgerhulpverlening en kom naar de
informatieavond op 21 januari.

Minder regels voor
kappen bomen
De gemeente beperkt de regels voor het
kappen van bomen. Voortaan is er geen
vergunning meer nodig behalve als het
om bijzondere bomen gaat. B&W heeft
een lijst vastgesteld waarin alle bijzondere bomen vermeld zijn.
Bent u de eigenaar van zo’n bijzondere
boom? Mogelijk komt u in aanmerking voor
een tegemoetkoming in het onderhoud. In
februari neemt de gemeenteraad een besluit

over het aanpassen van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV). Daarna
treedt de nieuwe regeling in werking.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het nieuwe
kapbeleid op www.horstaandemaas.nl.
Eigenaren van bijzondere bomen of landschapselementen krijgen binnenkort een
brief waarin de nieuwe regeling toegelicht
wordt.

Nieuws

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.
Broekhuizen
Hilkensbergweg 7

Horst
Vrouwboomweg 6

Griendtsveen
In de Paardenstal 20

Lottum
Broekhuizerweg 14

Grubbenvorst
Sevenumseweg 8
CVI Haven Raaieinde
Leliestraat 8a
Mercuriusplein 1
Fresh Park Venlo

Sevenum
Steeg 27
Hazenhorstweg 1 -3
Midden Peelweg 5d

Hegelsom
Langstraat 43

Tienray
Over de Beek 1

Dinsdag 22 januari

Commissie
Samenleving
De Commissie Samenleving vergadert op
dinsdag 22 januari 2013 om 20.00 uur in
de raadzaal van het gemeentehuis in
Horst aan de Maas.
Op de agenda staan onder andere de
volgende punten:
• Nota Drank- en Horecawet
• Commissieleden kunnen ook vragen
stellen aan B&W over raadsvoorstellen die
in de eerstvolgende raadsvergadering op de
agenda staan.

Meer informatie over deze punten vindt u op
www.horstaandemaas.nl.
Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
Kom dan luisteren op dinsdag 22 januari 2013
vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!

Woensdag 23 januari

Na de feestdagen!
Na dagen van lekker eten en drinken kunt u
wel weer wat lichaamsbeweging gebruiken.
Kom daarom na deze fijne dagen bij ons lekker sporten.
Zo kunt u bij ons terecht voor: Aqua-Robics,
Aqua Joggen, Aqua varia, trimzwemmen en
nog vele andere activiteiten.Maak daarom in
het nieuwe jaar een goede start en kom lekker
zwemmen, sporten bij ons.
Recreatief zwemrooster
Voor het rooster recreatief zwemmen en alle
verdere informatie over onze activiteiten in het
zwembad kunt u terecht op de website van de
gemeente Horst aan de Maas, kijk daarom op
de site van de gemeente Horst aan de Maas
voor al het nieuws.

Commissie
Ruimte
Tarieven
Vanaf 1 januari 2013 zijn de tarieven van ons
zwembad omhoog gegaan, informeer naar de
nieuwe tarieven bij het zwembad of bel
077-4779725
Zwembad de Berkel
Kranestraat 14, Horst.
Tel: (077) 477 97 25
E-mail: receptiezwembad@horstaandemaas.nl

De Commissie Ruimte vergadert op
woensdag 23 januari 2013 om 20.00 uur in
de raadzaal van het gemeentehuis in
Horst aan de Maas.
Op de agenda staan onder andere de
volgende punten:
• Ontwerp-Structuurvisie Horst aan de Maas
• Actualiseringsprogramma bestemmingsplannen
• Commissieleden kunnen ook vragen
stellen aan B&W over raadsvoorstellen die
in de eerstvolgende raadsvergadering op de
agenda staan.

Meer informatie over deze punten vindt u op
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.

Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
Kom dan luisteren op woensdag 23 januari
2013 vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!

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
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HZPC scoort goed op LK
Door: Bram Becks
Zwemmers van HZPC Horst namen afgelopen weekend deel aan de Limburgse winterkampioenschappen in
Maastricht. Zij behaalden daar diverse medailles.
Hoewel er goed is gezwommen
met maar liefst 36 persoonlijke records
en vele medailles komt de verassing
misschien toch wat uit een onverwachte
hoek. Mark van Enckevort op de 100
schoolslag. Een tijd van 1.14.06 werd
1.12.83. Omdat hij toch al bij de oudere
zwemmers hoort is zo’n prestatie buitengewoon goed. Naarmate je ouder wordt,
wordt een pr zwemmen ook steeds
moeilijker. Twee gouden medailles
waren er voor het dames estafetteteam.

Op de 4x100 meter vrije en wisselslag
wisten ze met overmacht te winnen.
Dit betekende Limburgs kampioen en
deelname op de 4x100 meter vrije slag
met de Nederlandse kampioenschappen
korte baan. De heren konden de derde
plek net niet in de wacht slepen na een
sterke terugkomst. Koen Koster nam nog
een mooie prijs mee naar huis. Hij was
met een aantal afstanden de snelste bij
elkaar opgeteld en kreeg de Wielslangen
trofee mee. Ook de kleinere generatie

van HZPC Horst zwom goed. Zo verbeterden het estafetteteam meisjes (Lotte
Roefs, Maud Weijmans, Marloes Janssen
en Imke van den Hoef) op de 100 meter
wisselslag hun tijd in 5.06.12. De grootste tijdsverbetering kwam dit weekend
op naam van Imke van den Hoef. Op de
100 meter schoolslag zwom zij naar een
tijd van 1.34.60. Zij sleepte ook drie individuele medailles binnen. De zwemmers
van HZPC hebben bewezen met de top
van Limburg mee te doen.

Scoren op NK Vogel
groenlingen, 364 punten en zilver met
een Agaat groenling man, 93- punten.
Mart Verstraaten behaalde goud met
een stam Border Lipochroom schimmel, 366 punten, zilver met een Border
Lipochroom Intensief, 92 punten en

zilver met een Border Intensief, 92+
punten. Voor Frans Schattevoet was er
goud voor Fife Fancy Bont schimmel, 93
punten, zilver voor Gloster Corona bont
Intensief, 91 punten en zilver Crest-Bred
Gladkop melanine, 91+.

Sparta’18 A1 wint derby
Door: Bart Schouten
De derby onder de jeugd van Wittenhorst A1 en Sparta ’18 A1 vond plaats op 12 januari. Eigenlijk een vriendschappelijk wedstrijd, maar zo willen beiden teams het niet noemen. Je mag alles verliezen, als je de derby maar
wint.’ Dat was het motto van vandaag.
In het begin van de wedstrijd was
het een beetje aftasten. Het ging gelijk
op. Horst kreeg de eerste kans na 15
minuten. Vleugelaanvaller Nilis Shatorje
was er door aan de rechterkant en
ging 1-1 op de keeper af, maar keeper
Jelle Vervoort was de baas in het duel.
Sparta’18 liet ook van zich horen met
een grote kans. Sjors Aerts gaf een
voorzet aan Bart Schouten, maar die
faalde in de afronding. Al met al was
het een leuke en spannende wedstrijd
die nog redelijk sportief was. Alleen

een harde tackle op Thomas Cox vlak
voor rust was schandalig en hoorde
niet bij de wedstrijd thuis. Thomas zou
ook niet meer terug keren na rust. De
tweede helft was Horst in het begin
de betere. Sparta kwam er niet meer
uit, maar Wittenhorst creëerden weinig
kansen. Ineens, uit het niets, was Bart
van de Riet door de verdediging en
maakte fraai de 0-1. De A1 van Horst
ging feller spelen, maar tot kansen
kwamen het niet en hierdoor kon
Sparta makkelijk door blijven voet-

blues per kilometer!

BLACKBERRY
& BOOHOO

Trainer blijft bij
Sporting ST
Trainer Peter Groenen en voetbalvereniging Sporting ST uit Swolgen
en Tienray hebben hun verbintenis verlengd met een seizoen. Dat laat
het bestuur van de vereniging weten.
Volgens het bestuur moesten de
selectie en de trainer duidelijk even
wennen aan elkaar, wat de reden
voor de matige seizoenstart zou zijn.
“De laatste competitiewedstrijden
geven echter aan dat handhaving in

ballen en dat leidde tot de 0-2 door
Bart Schouten. De wedstrijd zakte in.
Sparta ging een tempo lager spelen
en Wittenhorst kon niks meer creëren,
alleen Jimmy Lucassen die nog een
schot op de lat had, maar dat was het
dan ook. Bart Schouten maakte ook
nog de 0-3 door een prima vrijetrap
van Youri Gijsen die de bal perfect op
de kop van Bart Schouten mikte. Sparta
speelde de wedstrijd rustig uit en won
de derby met 0-3. Sparta’18 A1 is weer
even de beste in Horst aan de Maas.

Hovoc-dames
verslaan Gennep
Door: Volleybalvereniging Hovoc
Het eerste damesteam van volleybalvereniging Hovoc uit Horst heeft
afgelopen zaterdag in haar thuiswedstrijd de volle buit binnengeslagen.
In haar eigen Dendronsporthal ontving het team van Gennep. Na een
enerverende wedstrijd bleven alle vijf de punten tot grote tevredenheid
van alle supporters in Horst achter.
Hovoc DS 1 kon als nummer tien
in de derde divisie de punten tegen
hekkensluiter Flamingo’s DS 2 goed
gebruiken. Vol overtuiging trok het
team dan ook direct van leer en liet
het geen kans onbenut om een voorsprong op te bouwen. Dat gebeurde
niet alleen in de eerste maar in alle
vier de sets, waardoor de Gennepse
dames de gehele wedstrijd achter de
feiten aan bleven lopen.
Met uitzondering van de derde
set, waarin de Horstere ploeg teveel
eigen fouten maakte, bracht Hovoc
tot grote tevredenheid van het thuispubliek een stabiel spel. Het alsmaar
gefrustreerder rakende Gennep kon
geen vuist maken en keerde puntloos
huiswaarts na met 4-0 te zijn verslagen (25-18, 25-09, 25-22, 25-16).
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de vierde klasse zeker als doelstelling
haalbaar is. Dit samen met de
goede sfeer en het wederzijdse
vertrouwen was voldoende voor
de contractverlenging”, aldus het
bestuurslid afdeling voetbalzaken.

Heren verliezen tegen Kessel

Leden van vogelvereniging Ons Genoegen uit Horst behaalden diverse prijzen tijdens het NK Vogel. Dit werd van
10 tot en met 13 januari gehouden in Apeldoorn.
In totaal waren er 12.128 wedstrijdvogels, ingezonden door 1.329
deelnemers, te bewonderen tijdens
het Nederlands kampioenschap. In een
sterk deelnemersveld behaalde Leon
van Gemert goud met een stam Agaat

Peter Groenen verlengd

n
Trappe
en
happen

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

Door de winst is Hovoc DS 1 in de
poule nog niet gestegen, maar is wel
de aansluiting met de middenmoot
hervonden.
De heren van Hovoc zijn in de
promotieklasse ook op zoek naar
die aansluiting. In Kessel, waar
Hovoc HS 1 het eerste team van
de gelijknamige volleybalclub trof,
werd die nog niet gevonden. De
Horstenaren konden alleen in de
derde set een vuist maken tegen
VC Kessel HS 1, maar ook deze set
werd door de laatste gewonnen en
zo bleef Hovoc HS 1 met 4-0 (2518, 25-09, 25-22, 25-16) met lege
handen achter. De mannen zijn er dan
ook op gebrand om komende week
thuis tegen Nuenen punten te gaan
pakken.

Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

www.biancasknipshop.nl

www.

AfvallenMetHypnose

.nu

Op adem komen
op het boerenerf!
di t/m zo 10.00-18.00 uur
Lorbaan 1 | Veulen-Venray

www.platteland.nu
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11 vragen aan prins Jeroen I

GMV De Plaggenhouwers

‘Blijf vooral jezelf:
daarom ben je gekozen’
Wie ben je?
Mijn naam is Jeroen van Dijk. Van kinds af aan heb ik
de bijnaam Witte, vanwege de spierwitte haren die
ik vroeger had. Mijn grootste hobby is het maken van
muziek. Ik speel bij de harmonie de eerste hoorn en ben
Kepelmeister van de Zaatste hermenie van Limburg, Kloëte
Kook. Daar speel ik trompet of trombone. Ik ben getrouwd
met Floor Zanders en vader van Jonas (2 jaar) en Marit (10
maanden). Wij hebben thuis inmiddels twee prinsen. Mijn
zoon laat geregeld vallen dat hij prins Jonas is. Begrijpen
doen ze het allebei nog niet echt, maar enthousiast zijn ze
wel.
Waar werk je?
Ik ben werkzaam bij Roth & Rau BV in Eindhoven, een High
Tech machinebouwer voor markten in de energievoorziening en -opslag. Mijn functie is Director Human Resources &
Administration. Als lid van een internationaal management
team is het niet voor iedereen duidelijk wat prins zijn nu
precies inhoudt. Ze zijn van harte uitgenodigd op mijn
receptie op 20 januari. Daarna zullen ze het wel weten.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins
carnaval te worden?
Ik zou het willen omdraaien: wie haalt het nu in z’n hoofd
om nee te zeggen? Het is een eer om gevraagd te worden
als prins en daar ga ik volledig van genieten. Alleen mijn
oom (prins Wim IV, 1995) is mij als prins voorgegaan.
Binnen onze familie is het vormen van het boerenbruidspaar een grotere traditie. Mijn moeder was de boerenbruid van 1998, zelf was ik in 2008 bruidegom en mijn zus
de bruid van 2012.
Wie staat je bij tijdens de carnaval?
De vraag om prins te worden krijg je als je het het minst
verwacht. Ik werd door de voorzitter van de prinsencommissie gebeld op een woensdagmorgen toen ik op mijn
werk zat. Ik heb die dag niet veel meer uitgevoerd. Tijdens
het seizoen word ik bijgestaan door
mijn adjudanten Pim van de
Pasch en Geertjan Hegger.
Zij zijn net als ik ook lid
van de harmonie en
altijd in voor een
feestje. Uiteraard
kunnen wij deze
carnaval zeker niet
zonder de steun
van onze vrouwen,
Floor, Anja en Loes.

Muziek löp ôs
door ut blood,
met fiëste zit ut dus
wal good. Kôm mei en
blief ni staon, laot dich
zeen, laot dich huure,
laot dich gaon!

De Raod van elf met in hun midden vorst Tom maken het
helemaal compleet.
Wat is het carnavalsgevoel volgens jou?
Carnaval is een gezellig feest waar muziek en een pilsje
hand in hand gaan. Veel lol en plezier maken, een geintje
op z’n tijd maar vooral genieten in een ongedwongen sfeer.
Wat wordt er verwacht van een prins carnaval?
Een prins gaat voorop in het feestgedruis. Ik bereid
me daar niet op voor, dat gaat vanzelf. Ik hou niet van
gemaakte feestjes en laat het allemaal maar gebeuren. Ik
geniet van het moment. Ik ben me er van bewust dat ik nu
een BG’er (Bekende Grubbenvorsternaar) ben en daar zal
ik mij naar moeten gedragen. Zolang je jezelf blijft, is dat
niet zo moeilijk.
Wat wens je alle carnavalsvierders toe?
Ik wens alle carnavalsvierders een fantastisch seizoen toe
met alleen maar hoogtepunten.
Heb je een favoriete carnavalsactiviteit?
Ik ben op dit moment een paar weken prins van De

Plaggenhouwers, uiteraard één van de hoogtepunten. De
Gekke Maondaag zal wel een hoogtepunt worden, maar
vraag het mij op Aswoensdag nog maar een keer.
Hoeveel uren denk je te kunnen slapen tijdens
carnaval? Heb je tijd vrij genomen om bij te komen?
Ik denk dat ik veel wakker zal liggen, nog nagenietend
van alles wat ik meegemaakt heb. Slapen dat komt na
de carnaval wel. Ik heb niet echt veel extra vrij gepland.
Uiteraard ben ik overal bij, maar werk blijft gewoon liggen
als ik er niet ben.
Wat is je motto?
De Plaggenhouwers kiezen elk jaar een motto. Dit jaar is
dat Laot dich zeen! Als trio maken we dan een lijfspreuk:
Muziek löp ôs door ut blood, met fiëste zit ut dus wal
good. Kôm mei en blief ni staon, laot dich zeen, laot dich
huure, laot dich gaon!
Welk advies zou je je opvolger mee willen geven?
Vergeet niet te genieten maar blijf vooral jezelf. Daarom
ben je gekozen.

Venloseweg 11
5971 CG Grubbenvorst
Tel. 077 366 13 09
info@devonkel.nl
heden
ische installatie werkzaam
Voor al uw elektrotechn

I en zijn adjudanten
Wij feliciteren prins Jeroen
nvorst • Tel
Hagelkruisweg 9, Grubbe

efoon 077-737 00 99 • ww

w.verhaegh-co.nl

Café-resTauranT
feesTzaal

www.devonkel.nl

Wij feliciteren prins Jeroen

I

D.I.O. Vera
Kloosterstraat 60
5971 BD Grubbenvorst
Tel. 077 - 374 30 98
dio-vera@ziggo.nl

www.vera.diodrogist.nl
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Jeugdprins Vöskes Meerlo
Roel Jacobs is tijdens het jeugdprinsenbal afgelopen zaterdag uitgeroepen tot jeugdprins van carnavalsvereniging de Vöskes uit Meerlo. Zijn receptie is op 27 januari van 15.11 tot 16.30 uur in café Oud Meerlo.

Receptie Prins René I
Tuutekop
Prins René I van carnavalsvereniging d’n Tuutekop uit Hegelsom
houdt op zondag 20 januari receptie samen zijn prinses Lilian en hun
adjudanten Geert Reijnders en Ben Kleuskens. De receptie vindt plaats in
de eigen Tuutetempel van 14.11 tot 16.11 uur.
De muzikale ondersteuning
tijdens de receptie wordt verzorgd
door Joekskapel Ald iezer.
Na de receptie wordt
afscheid genomen van het oude
boerenbruidspaar Tinus en Grada.
Hierna brengt de raad van elf

samen met de dansmarietjes het
spektakelstuk tussen Kiep & Kitsch op
de planken, hierin wordt het nieuwe
bruidspaar bekend gemaakt.
De boerenbruiloft is dit
jaar georganiseerd door de
buurtvereniging ‘t Heijnenkuulke.

Jeugdprins
Silvijn I Hegelsom
Tijdens het jeugdprinsenbal van zondag 13 januari is Silvijn van Rens
uitgeroepen tot nieuwe jeugdprins van Jeugdcarnaval Hegelsom. Jeugdprins
Silvijn I wordt tijdens zijn regeerperiode bijgestaan door adjudanten Lennart
Lenssen en Ruud Beerkens.

Jeugdprins Roel wordt tijdens zijn
regeerperiode ter zijde gestaan door
zijn twee adjudanten Bart van de Laar
en Gé Custers. Het thema van het
jeugdprinsenbal was muziek. Tijdens

het bal ging dj Fox op zoek naar de
muziek waar de jeugdprins van zou
houden. Iedereen verwachte dat dit
zou gebeuren tijdens de carnavalsklanken van het laatste liedje. Echter tot

ieders verrassing bleek dj Fox zelf de
jeugdprins te zijn. Jeugdprins Roel werd
gepresenteerd door jeugdvorst Max en
hij stelde zijn adjudanten Bart en Gé
voor aan het publiek.

Vastelaovend
begint bij
Thetru
Jeugdprins Silvijn en zijn adjudanten gaan carnaval vieren onder het
motto Kóm ma mej carnavalle, weej
loate dezen toko knalle! Naast het
uitroepen van een nieuwe jeugdprins
werd er ook een nieuwe jeugdvorst
uitgeroepen. Niels van Rens voert de
komende vier jaar als vorst het woord
voor de jeugdcarnaval.
Aan het begin van de avond werd
afscheid genomen van jeugdprins Guus

en zijn adjudanten Bas en Freek. Zij
zijn samen met oud-jeugdvorst Jasper
opgenomen in het ald-jeugdpreense-en
ald-jeugdvôrstekorps.
Op zondagmiddag 27 januari
van 14.11 tot 16.11 uur houden de
jeugdprins, adjudanten én jeugdvorst
receptie in de Tuutetempel, zaal Debije
in Hegelsom.
Kijk voor meer informatie op
www.jchegelsom.nl

Mejzingmiddig
Joeksig Galdere

Het hele jaar door geopend!
Joeksig Galdere houdt op zondagmiddag 27 januari de ‘mejzingmidma 13.00 - 18.00 uur
dig’ in de Wingerd in Sevenum. Iedereen mag meezingen, voorwaarde is
n | slingersdi| hoeden
pruiken |-18.00
schminkuur
| leeftijd artikelen | feestkleding | carnaval | feestartikelen | ballonnen | slingers | hoeden
|
t/m vr| 10.00
wel dat men
‘goedgemutst’ is door een hoedje op te zetten.
schmink | leeftijd artikelen | feestkleding | carnaval | feestartikelen | ballonnen | slingers | hoeden | pruiken | schmink | leeftijd artikelen
za 10.00 -17.00 uur

eding | carnaval | feestartikelen | ballonnen | slingers | hoeden | pruiken | schmink | leeftijd artikelen | feestkleding | carnaval | feestartikeDeze middag worden voornaonnen | slingers | hoeden | pruiken | schmink | leeftijd artikelen | feestkleding | carnaval | feestartikelen | ballonnen | slingers melijk
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nummers uit de oude doos
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g | carnaval | feestartikelen |

Plataanstraat 4 | Venray | 0478-583968 | www.thetru.nl

Zaerum, Ome Wielie, Zuutjes aan,
Lekker Zunke, Zaerum is zo schoeën.
Om het meezingen wat gemakkelijker te maken staan samen met de

muzikanten van Labberjoeks en Dun
Heiten Haspel zangers Ken in t Zandt,
Tina Brouwers en Jeroen Engels op
het podium. Verder is er nog een
optreden van Bart Janssen. De teksten
worden op een beamer gepresenteerd.
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11 vragen aan prins Bart II

‘Net zo weinig slapen als mag
van pap en mam’
Wie ben je?
Mijn naam is Bart van der Sterren. Ik ben jarig op 31
januari. Dan word ik 14 jaar. Ik woon nog thuis bij
ons pap en ons mam op de Meester ter Voertstraat in
Griendtsveen. Ik heb nog twee jongere broertjes. Rens is
10 en Daan is 5 jaar. Die vinden het wel cool dat ik prins
ben.
Waar werk je?
Ik zit in Deurne op school. In het eerste jaar van het
Hub van Doorne College. Daar vinden ze het ook leuk
dat ik prins carnaval ben. Verder heb ik als hobby’s
handboogschieten, gamen en chillen.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins
carnaval te worden?
Toen er iemand van de carnavalsvereniging kwam vragen
of ik prins wilde worden had ik deze vraag helemaal niet
verwacht. Maar het leek me superleuk en ik heb meteen
ja gezegd. Ons pap en twee neven van mij zijn ook al
eens prins geweest en zeiden allemaal dat het keileuk
was. Het was heel spannend, maar het was echt leuk. Er
kwam allemaal familie en vrienden naar de zaal.
Wie staat je bij tijdens de carnaval?
Mijn adjudant is Luuk Vermeulen. Die woont bij ons
achter. Ik ken hem al superlang. We spreken vaak af na
schooltijd om samen wat te doen. En we hebben dit jaar
ook weer dansmarietjes: Julia, Anne, Anneke, Esmé, Noa
en Marieke.
Wat is het carnavalsgevoel volgens jou?
Carnaval vind ik altijd wel gezellig. En dit jaar heb ik er
helemaal zin in.
Wat wordt er verwacht van een prins carnaval?
Er is in de zaal met carnaval het snotneuzenbal en het
lamballenbal. Daar gaan we met z’n allen naar toe. Dan
gaan we ook nog naar een heleboel recepties en dan
natuurlijk nog onze eigen receptie en meedoen met de
optocht in Zeilberg en hier in Griendtsveen.
Wat wens je alle carnavalsvierders
toe?
Ik wens alle carnavallers heel
veel plezier toe en dat
het niet regent met de
optocht.
Heb je een favoriete
carnavalsactiviteit?
Het uitkomen was
heel leuk maar ook
heb ik zin in m’n eigen

CS De Klotbultjes

Mi veul plezier
en wa gelal,
viere wij
in Griendtsveen
carnaval.

receptie en het meedoen met de optocht.
Hoeveel uren denk je te kunnen slapen tijdens
carnaval? Heb je tijd vrij genomen om bij te komen?
Als het aan mij ligt niet zo veel maar dat ligt ook
wel een beetje aan ons pap en ons mam. En tijd
vrij nemen? Tja, dat is weer een beetje zo’n zelfde
antwoord. Ik wil wel heel lang lekker uitrusten,

maar ja, ons pap en ons mam weer.
Wat is je motto?
Mi veul plezier en wa gelal, viere wij in Griendtsveen
carnaval.
Welk advies zou je je opvolger mee willen
geven?
Altijd doen als ze je vragen want dit is echt superleuk.

dant Luuk
Wij wensen onze Bart en adju
een geweldige carnaval toe!
Tel: 0493-529940
Mobiel: 06-21561061
e
r een vrijblijvende offert
oud of renovatie bel voo

Voor nieuwbouw, onderh
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Geitenkermis

Frans duo in Horst

Traditie viert van zondag 20 tot en met woensdag 23 januari hoogtij in Broekhuizenvorst tijdens het eeuwenoude gebruik van de Geitenkermis. Er zijn aanwijzingen dat het gebruik stamt van de gewoonte die men in 1685
startte om op de naamdag van Sint Anthonius boetes te innen. Deze werden omgezet in geitenvlees en bier.

Kilometers blues
Het uit Frankrijk afkomstige duo Blackberry en Mr. BooHoo staat op
zondag 20 januari op het podium van café Cambrinus in Horst. Het
bluesduo Bastian Blackberry en Francky BooHoo was al op menig festival
een opvallende verschijning.
Terwijl het duo Blackberry en
Mr. BooHoo op een eigen houten
podium zit en daarbij zeer energiek
stampvoetend het ritme verzorgt, lijkt
het alsof ze constant vooruit gaan.
Met minimalistische zelfgemaakte
percussie-instrumenten, aangevuld

met elektrische en akoestische gitaar
en de mondharmonica speelt dit duo
zich de longen uit het lijf. Blackberry
en BooHoo is een bijzondere vertoning
in de blueswereld. Dit optreden begint
om 16.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.cambrinusconcerten.nl

Wijn, muziek en
stroop maken
Leden van het wijnmakersgilde Dyonisos geven zondag 20 januari een
demonstratie wijn maken in streekmuseum De Locht in Melderslo.
Bezoekers worden geïnformeerd over de manier waarop wijn wordt
gemaakt en welke hulpmiddelen en ingrediënten daarbij gebruikt worden.

De feestmaaltijd die volgde werd
gezien als religieuze offermaaltijd voor
het slagen van de oogst en de veeteelt
in het komende jaar. Tegenwoordig
verzamelt de geitenclub zich ’s zondags
na de hoogmis in het plaatselijke
café. Hier worden dan kaarten voor de
geitenmaaltijd verkocht. De geitenclub
gaat maandag op pad om geiten te
kopen. Deze worden ergens in het dorp
op een geheime plaats ondergebracht,
want het wil nogal eens gebeuren dat

’s nachts mensen op stap gaan om de
geiten te zoeken en er een meenemen, zodat de geitenclub dinsdag als
men naar de slagerij wil gaan, een geit
mist. De ‘dieven’ willen de geit wel
alsnog afstaan, maar er moet wel iets
tegenover staan zoals een krat bier.

Gelukspop
Dinsdag worden de geiten geslacht
en ’s middags wordt bij de bierbrouwerij in Arcen een vaatje bier geleegd.

’s Avonds wordt de geitenlever door de
commissieleden en de brouwerijgangers verorberd. Op woensdagavond vlak
voor het geit eten wordt een gelukspop
door het dorp gedragen en verbrand.
Dit offer is een symbool voor het einde
van de winter. Ten teken van rouw
dragen de deelnemers een speelkaart
in het knoopsgat.
Dit jaar is de organisatie van de
geitenkermis in handen van voetbalvereniging SVEB.

Swolgen neemt afscheid
van Rinie van Horck
De gemeenschap Swolgen neemt op zondag 20 januari om 10.30 uur tijdens een heilige mis afscheid van Rinie
van Horck (86). Zij was 57 jaar vrijwilliger bij de Swolgense gemeenschap.

Er worden ook demonstraties stroop maken gehouden in de
stroopmakerij. Mart Vervoort zorgt
voor muzikale omlijsting met liedjes
van toen. Hij begeleidt zichzelf op
accordeon. Inmiddels is er ook een
nieuwe wisselexpositie geopend in
het Melderslose museum, onder de
titel Van Baby tot Bengel. De expositie
geeft een beeld van opgroeien in

grootmoeders tijd met grote gezinnen,
kinderen die mee werkten in het
huishouden en op het land, de dorpsschool en de Eerste Heilige Communie:
een expositie voor jong en oud.
Het museum is op woensdag, zaterdag en zondag open van 11.00 tot
17.00 uur. De demonstraties beginnen
om 13.00 uur. Voor meer informatie,
kijk op www.museumdelocht.nl

OJC Canix rockt
nieuwe jaar in
OJC Canix organiseert op zaterdag 19 januari het Nieuwjaarstreffen,
een concert om het nieuwe jaar in te blazen. De soos is om 20.00 uur
open en de optredens beginnen vanaf 21.00 uur.
De avond begint met de nieuwe
Lottumse sensatie Source. De heren
van Source spelen onder andere nummers van Iron Maiden en Metallica.
Daarna is The Covernant aan de beurt
om het podium te betreden. De band
speelt echte hardrock- en metalklassiekers. In hun repertoire komen
oude krakers van bands als Slayer,
Metallica, Sepultura, Life of Agony,
Saxon, Anthrax, S.O.D., Motörhead,
AC/DC, Accept en Twisted Sister
voorbij. Als afsluiter van de avond
staat Patatje Metal op het pro-

gramma. Deze heren hebben al vaker
in Lottum opgetreden en maken al
een aantal jaren het podium onveilig
met het unieke genre Nedermetal.
Patatje Metal brengt herkenbare
Nederlandstalige nummers in een
jasje van metaal. In het verleden
heeft Patatje Metal al wat onwaarschijnlijke combinaties gecreëerd.
Ze mixen Koos Alberts met Kiss,
Marco Borsato met Europe, Doe Maar
met Metallica en Jan Smit met Iron
Maiden. Voor meer informatie kijk op
www.canix.nl

Winterconcert
Gemengde zangvereniging Con Brio uit Broekhuizen en
Broekhuizenvorst geeft op zondagmiddag 20 januari een winterconcert in
het Maaspaviljoen in Broekhuizen. De St. Cecilia Big Band uit Helden
versterkt de zangvereniging.

Rinie ontving al eerder een
kerkelijke onderscheiding. Nu wordt
er een dankviering voor haar georganiseerd. Rinie heeft vanaf 1955 het
orgel bespeeld in de kerk van Swolgen.
Ondanks haar visuele handicap stond
ze voor verschillende koren klaar. Rinie
speelde niet alleen voor het Herenkoor
de Gregoriaanse liederen, maar was
er ook voor het Jongenskoor en later
voor het Gemengd Koor Unitas. Bij het
laatste koor heeft ze zelf ook jaren

meegezongen. Rinie was ook betrokken bij het uitzoeken van het repertoire
en ging mee met concerten en andere
reizen. Verder heeft ze jarenlang bij de
avondwake voor de muzikale invulling gezorgd. Haar hond en anderen
hebben haar jaren begeleid naar de
kerk. Uiteindelijk werd het voor haar
te moeilijk de trap naar het oksaal te
beklimmen. Gedurende die tijd heeft ze
beneden in de kerk gespeeld om toch
betrokken te blijven.

Tijdens haar dankviering zorgen
het Herenkoor, het Gemengd Koor
Unitas en fanfare de Vriendenkring voor
de muziek. Na afloop is er nog een
gezellig samenzijn gepland in de kerk.
Met een kop koffie of thee is er de
mogelijkheid om Rinie van Horck nog
even te spreken. Afgelopen jaar vlak na
haar verjaardag is ze vrij snel verhuisd
naar Berkele Heem. Vandaar dat er nu
pas stilgestaan kan worden bij haar
afscheid.

Vanuit Amerika overgewaaide
muziekstijlen uit begin vorige eeuw
vormen het thema van deze middag.
Gastorkest St. Cecilia Big Band speelt
jazz, blues en rock en roll. De band
werd drie jaar geleden door fanfare St.
Cecilia uit Helden speciaal opgericht
om jonge, talentvolle spelers kennis
te laten maken met andere muziekstijlen. Ze spelen losjes, improviseren
vrijmoedig en schromen niet een solo
in te zetten. De twintig leden van de
bigband vormen een zeer gevarieerd
gezelschap. Het gaat om scholieren
en studenten maar ook om vutters

en ambtenaren. De leeftijden lopen
uiteen van 14 tot 70 jaar. Dirigent
is Jack Geerlings, zelf trompettist.
Zangvereniging Con Brio heeft haar
repertoire aan de Amerikaanse stijl
aangepast. Het koor zingt ook stukken
uit de vroege jazz- en bluesperiode
met muzikale ondersteuning van de
bigband. De pianobegeleiding wordt
verzorgd door Oksana Baljva. De muzikale leiding is in handen van Con Briodirigent Marcel Kuepers. Het concert
begint om 14.00 uur. De zaal van het
Maaspaviljoen in Broekhuizen is om
13.15 uur open. Toegang is gratis.
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11 vragen aan prins Goof I

‘Gewoon verstand op nul en gaan’
Wie ben je?
Mijn doopnamen zijn Govert Theodorus Mari, mijn roepnaam is Goof. Mensen kennen mij als iemand die er altijd
voor in is shoarma te bestellen. En die toch wel van een
biertje lust. Ik ben vrijgezel. Mijn twee broertjes vinden
het super en ons pap en ons mam vinden het prachtig. Pap
is zelf vanaf zijn zeventiende al lid van de carnavalsvereniging, dat zegt genoeg,
Waar werk je?
Ik werk bij Van Leendert Transport in Broekhuizenvorst
als planner. Bij ons op het werk vindt iedereen het leuk
dat ik prins ben geworden. Het is vooral fijn dat als je het
tegen je bazen zegt, dat ze meteen zeggen: ‘alles wordt
geregeld’.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins carnaval
te worden?
Als je wordt gevraagd is het altijd een hele eer. Ik heb
er ook goed over nagedacht of ik niet te jong was.
Uiteindelijk zeg je toch ja. Mijn peetoom en vader zijn
allebei prins geweest en mijn tantes bijna allemaal Miss
Krey. Dus het carnaval vieren zit wel bij ons in de familie.
Toch had ik het niet aan zien komen. Ik was toch wel verrast. Dat ik het ooit zou worden, die kans was groot, maar
het is een hele eer om gekozen te worden. Ik ben niet snel
verlegen maar dan toch wel een beetje.
Wie staat je bij tijdens de carnaval?
Mijn adjudant Henri en vanaf carnavalszaterdag ook
Miss Krey. Henri is een van mijn beste vrienden dus die
keus was niet moeilijk.
Wat is het carnavalsgevoel volgens jou?
Dat gevoel is niet te beschrijven. Het is gewoon een prachtige tijd. Gewoon verstand op nul en gaan.
Wat wordt er verwacht van een prins carnaval?
Je hebt toch een voorbeeldfunctie. Er wordt van mij verwacht dat ik samen met mijn adjudant er overal waar wij
komen een groot feest van
maak.

Weej gaon dit jaor enne
moie carnaval viere.
de ole
Laod de tap ma loepe en
ole fiesta ma klinken.
eg naor de
Dan kan iederien de w
Kreyenest vinden,
naise
fijn mit zien alle de polo
loepe en lekker zoepe!

Wat wens je alle carnavalsvierders toe?
Ik wens iedereen een prachtige carnaval. En ik nodig
iedereen uit om carnavalsdinsdag naar 5x11 Tour de
Brokeze te komen.
Heb je een favoriete carnavalsactiviteit?
Dat is de afsluiting van de carnaval. Carnavalsdinsdag is bij
ons de grote Tour de Brokeze. Het mooiste is dat dit een
jubileumjaar is voor de Tour, dus wordt er groots uitgepakt.
Ik heb de Tour zelf in 2010 gewonnen en voordat ik prins
was, vond ik dat het mooiste dat ik in mijn leven heb
meegemaakt.
Hoeveel uren denk je te kunnen slapen tijdens carnaval?
Heb je tijd vrij genomen om bij te komen?
Dat durf ik niet te zeggen maar als eerste naar huis gaan,
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dat kan ik niet. Dus veel slaap zal ik niet krijgen. Ik heb
alle dagen die ik nodig heb voor de carnaval vrij gekregen.
Dus ik mag niet klagen. Ik ben bang dat het mij wel een
vlaai gaat kosten.
Wat is je motto?
Weej gaon dit jaor enne moie carnaval viere. Laod de
tap ma loepe en de ole ole fiesta ma klinken. Dan kan
iederien de weg naor de Kreyenest vinden, fijn mit zien
alle de polonaise loepe en lekker zoepe!
Welk advies zou je je opvolger
mee willen geven?
Gewoon van genieten. Wij hebben een supervereniging
staan. Je hoeft niks te doen dan er zelf een groot feest van
maken. De rest wordt geregeld.
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Workshop 'Kinderen & emoties'

Start 23 januari 19.30 uur Leren omgaan met boosheid, angst en verdriet.

Wiel Brouns
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van huis uit

en

bedrijfswoning

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00
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van Hout
tekenleraar
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te Melderslo
Tel: 06 589 40 887
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11 vragen aan prins Alex I

‘Hoe komen jullie bij mij terecht?’
Wie ben je?
Ik ben Alex Disveld. Mijn roepnaam is Lex. Ik ben getrouwd met
mijn vrouwtje Heidi en heb twee zoons: Mauk van 8 jaar en Nol van
6 jaar. Ze vinden het allemaal helemaal super dat ik prins ben.
Waar werk je?
Ik werk bij Holten van de Wal in Deurne en ben daar chef expeditie en magazijn. Daar vieren ze ook carnaval dus ze vinden het
geweldig.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins carnaval te
worden?
Ik heb ja gezegd toen ze me vroegen om prins te worden, omdat
het mij een hele mooie tijd lijkt en het een echte eer is om te doen.
Ik had het niet verwacht dat ze mij zouden vragen dus mijn eerste
antwoord was: “hoe komen jullie bij mij terecht?” Het was moeilijk
om het geheim te houden voor iedereen, maar het is eigenlijk per-

fect gegaan. Alleen onze ouders en onze bazen waren op de hoogte
en dat is ook genoeg.
Wie staat je bij tijdens de carnaval?
Tijdens carnaval staat mijn prinses Heidi mij bij. Zij ondersteunt mij
in alles en gaat er samen met mij vol voor.
Wat is het carnavalsgevoel volgens jou?
Het carnavalsgevoel is volop samen met alle andere carnavalsvierders feesten met deze dagen, en er een mooie tijd van te maken.
Wat wordt er verwacht van een prins carnaval?
Van mij als prins carnaval wordt verwacht dat ik bij alle feesten
aanwezig ben en ervoor zorg dat het een gezellige boel wordt.
Wat wens je alle carnavalsvierders toe?
Ik wens iedereen een geweldige en gezellige vastelaovend toe en
natuurlijk heel veel schik.
Heb je een favoriete carnavalsactiviteit?

Wij feliciteren
prins Alex I en
prinses Heidi

EN CA FE
RE STAU RA NT, ZA LE N

www.brugeind.nl
Tel. 0478 69 12 83

Ik kijk echt naar de carnavalsdagen uit. Ik kijk ernaar uit om met
het hele gezelschap vier dagen feest te vieren.
Hoeveel uren denk je te kunnen slapen tijdens carnaval? Heb je
tijd vrij genomen om bij te komen?
Met carnaval hoop ik toch wel zo’n uurtje of zes per nacht te
slapen. Ik heb op mijn werk vrij gekregen van donderdagavond tot
donderdag middag dus ik heb anderhalve dag om bij te komen,
maar dat zal wel lukken.
Wat is je motto?
Is het nou bahm jonge of boks ouwe, deze carnaval zien wej nie te
houwe, is ons motto.
Welk advies zou je je opvolger mee willen geven?
Als ze je vragen, zeg dan altijd ja, en ga er vanaf de eerste dag van
genieten. Alaaf!

Wij
feliciteren
prins Alex I
en
prinses Heidi

691392
BC Meerlo • Tel. 0478
Hoofdstraat 31 • 5864

Hoofdstraat 6
Han & Riny Friesen
5864 BE Meerlo
nl
et.
lan
E-mail hanfriesen@p
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lektrokusters.nl
www.e
straat 39, 5864 BC Meerlo
Hoofd
F 0478 69 26 45

T 0478 69 14 73

E info@elektrokusters.nl

Tel. 0478 69 17 49
Fax 0478 69 03 39

Hoofdstraat 11, Meerlo -

(0478) 691803 - www.slag

erijvandepasch.nl
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Prins Alex en prinses Heidi

gefeliciteerd!
Prins Alex en prinses Heidi
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Is uw woning al levensloopbestendig?

kwaliteit, zorg en aandacht bij het [ver] bouwen van uw woning

bouwen voor

50 plussers

www.bouwenvoor50plussers.nl | T 077 396 78 44

Carnaval begint
beej Janssen!
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Jeugdprinsenpaar
Receptie Bokken- CV D’n Bok Swolgen
prins Mark I
CV D’n Bok Swolgen

In de Bokkenstal in Swolgen is afgelopen zondag het jeugdprinsenbal geopend door de jongste groep van de
dansgarde, de Swirls. De middag stond in het teken van het Rad van de Bok.

Carnavalsvereniging D’n Bok uit Swolgen organiseert op zondag 20
januari de receptie voor prins Mark I met zijn adjudanten Gert en Kay in
café-zaal Wilhelmina in Swolgen.

De carnavalsvereniging vertrekt
met joekskapel Hoëge Noë(d)t om
12.45 uur bij café-zaal Wilhelmina
om de vlag te hijsen voor de prins en
zijn adjudanten. Om 14.11 uur begint
de receptie. Tijdens de receptie zijn
er optredens van de dansgardes de
Dancing Girls en Now or Never.
Prins Mark Elbers is 45 jaar en
werkt als fieldservice engeneer bij
Sulzer BV in Maastricht. Hij woont

samen met Miranda Fleuren en zijn
twee kinderen, Jop (10) en Frouke
(4). Zijn grootste hobby’s zijn klussen,
smeden en alles wat met Formule 1
te maken heeft. Voor kogels is Mark
ook niet bang. Hij doet namelijk aan
schietsport met echte pistolen en
geweren.
Het motto van prins Mark is ‘Ok
zonder klömp en overall, gût ut dak
d’r af ien de Bokkenstal.’

CARNAVALSKLEDING:

Talrijke koopjes op de carnavalsafdeling
Heel veel keuze voor groot en klein!

Dames- en heren wintercollectie:
Laatste ronde HALVE PRIJS
(tenzij anders aangegeven)

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

Gewoon LEKKER eten.
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233

Vanuit een Oostenrijkse berghut
aan de rand van de Alpen kwam het
nieuwe jeugdprinsenpaar tevoorschijn.
Prins Tim van Meijel en prinses Janne
Beurskens gaan deze carnaval de
jeugd uit Swolgen voor. Ook jeugdvorst
Tycho Thielen, jeugdnarrin Maaike
Ebbenhorst en de andere raadsleden
werden bekendgemaakt. De jeugdraad
telt dit jaar negentien leden.
Prins Tim is geboren op 4 april
2001 in Meerlo en doet onder andere
aan zwemmen, darten, voetbal en
mam helpen met koken of bakken.
Toch blijft voetbal zijn echte hobby

en heeft hij als grote voorbeeld
voetballer Messi. Tim is dol op films
met humor en houdt van verschillende
soorten muziek. Dit zal hem tijdens de
carnavalsdagen goed van pas komen.
Prinses Janne is 12 jaar en een
sportieve meid. Ze zit op tennisles,
doet aan skeeleren, survival en
is wekelijks bij Sporting ST op het
korfbalveld te zien. Ze danst graag
en zingt thuis mee met Singstar
waarbij Robbie Williams haar grootste
idool is. Zoals het een echte prinses
betaamt houdt ze verschrikkelijk veel
van winkelen en heeft ze wel vijftien

verschillende kleuren nagellak. Elke
woensdag gaat Janne samen met prins
Tim naar Den Hulster Junior College.
Samen met de rest van het
gezelschap hebben Prins Tim en
Prinses Janne de carnavalsslogan
Heej, Heej, Heej, de jeugdraod dat
zien weej. Het was aan dansgarde de
Dansende Bokkinnen om het officiële
gedeelte van deze middag af te
sluiten.
Op zondag 3 februari geven
prins Tim en prinses Janne met hun
gevolg een receptie, om 14.11 uur in
De Bokkenstal in Swolgen.

Prins Luuk I nieuwe
heerser Meulewiekers
Luuk Haenen werd zaterdag 12 januari uitgeroepen tot prins Luuk den Ierste, de 49e prins van de Meulewiekers
uit Meterik. Luuk I wordt in zijn regeerperiode bijgestaan door Kevin Alards en Boi Geurts.
Prins Luuk I is in het verenigingsleven actief als keeper van RKSV
Meterik en je kunt hem ook vaak
vinden in Kasteelpark ter Horst, waar
hij graag zijn hengel uitgooit om te
vissen met adjudant Kevin. Momenteel
rondt de nieuwe prins zijn MBO
Werktuigbouwkunde af en is hij vrijwilliger bij OJC Knor.

Thema Caribbean
Carnaval
Adjudant Kevin zit op het Bouw
Opleiding Centrum en werkt bij een
groot bouwbedrijf in Horst. In zijn vrije
tijd doet hij graag aan fitness. Adjudant
Boi volgt samen met Luuk I de opleiding Werktuigbouwkunde in Helmond
en voetbalt in zijn vrije tijd bij RKSV
Meterik.
Luuk I en zijn adjudanten houden
op zondag 3 februari om 13.11 uur
receptie in MFC De Meulewiek Meterik,
die versierd is in het thema van dit jaar:
Caribbean Carnaval.
Kijk voor meer informatie op
www.demeulewiekers.nl

17
01

Boerenbruidspaar Martin en Rian

Prins Teun van
Dun Ezelskop

Prins Teun (Gommans) kwam zaterdag 12 januari in De Wingerd in
Sevenum tevoorschijn als 60e prins van het Ezelsriek. Net als elk jaar werd
de zaal omgetoverd in een schitterende setting. Het thema van dit jaar was
Bosjesmannen. Ook het boerenbruidspaar werd bekendgemaakt.

Boerenbruidegom kan
nog geen keuze maken
De organisatie van de boerenbruiloft in Grubbenvorst, het Ald Prinse Convent heeft de afgelopen weken al laten
weten dat de bruidegom moeilijk een keuze kan maken met wie hij op Gekke Maondaag in de onecht wordt
verbonden.

Zelfs op het verlovingsbal heeft
hij nog geen keuze kunnen maken.
Bruidegom Tijs Meewis beslist op

Prins Teun kwam na een voodooritueel vanuit hogere sferen tot ons
met zijn adjudanten Koen Gommans,
de tweelingbroer van de prins, en
Koen Smits. Iedereen is van harte
uitgenodigd voor de receptie op
zaterdag 2 februari om 20.11 uur in
De Wingerd. Na afloop van de receptie
gaat het feest verder met de band
Mixx en dj Jacky.

Carnavalsvereniging
organiseert
boerenbruiloft zelf
Ook werden tijdens het prinsenbal
het boerenbruidspaar en haar gezelschap bekendgemaakt. De organisatie
van de boerenbruiloft is dit jaar in
handen van carnavalsvereniging Dun
Ezelskop zelf. Vanuit de gemeenschap

zijn willekeurige personen benaderd
om plaats te nemen in het gezelschap.
Het boerenbruidspaar wordt gevormd
door Martin Nillesen en Rian van
Enckevort. Het motto van de boerenbruiloft is HPM, wat staat voor harde
poedermelk. De bruiloft vindt plaats
op zondag 10 februari om 15.11 uur in
De Wingerd. Na de bruiloft volgt een
optreden van de Carnavalsband.nl
Een dag later trekt de optocht
om 14.30 uur door de straten van
Sevenum. Aansluitend aan de optocht
is het bal in De Wingerd met een
optreden van N-GRY en dj Willem.
De prijsuitreiking van de optocht vindt
plaats op dinsdag 12 februari om
11.11 uur in zaal De Sevewaeg met
aansluitend vanaf 14.30 uur de kindermiddag.
Kijk voor meer informatie op
www.ezelskop.nl (Foto: Marieta Fotografie)

DINGEN

ONZE AANBIE

EEK

VOOR DEZE W

Gekke Maondaag 28 januari of hij gaat
trouwen met Patricia Minten of met
Mil Clevers. De boerenbruiloft vindt

100 gram € 1,85

Zuurkoolburger
Kookworst uit eigen keuken

100 gram € 1,15
100 gram € 0,95

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

plaats op maandag 28 januari om
10.00 uur met aansluitend receptie bij
de Vonkel.

Het prinsentrio van 2012 van GMV de Plaggenhouwers uit Grubbenvorst kon zaterdag 5 januari
eindelijk eens lekker op vakantie. Zij traden af en droegen de carnavalsscepter over aan prins Jeroen en
zijn adjudanten. Het prinsentrio, bestaande uit prins Jos I (Mulders) en zijn adjudanten Peter Relouw en
André Janssen, gingen na hun aftreden op vakantie naar Tenerife. In de bergen op weg naar het dorpje
Masca rustten ze even uit.

De Paasheuvelgroep, bestaande uit Paasheuvelgroep Campings en Paasheuvelgroep
Groepsverblijven, bezit 13 recreatieterreinen waarbij betaalbaarheid, duurzaamheid en
maatschappelijke betrokkenheid kenmerkend zijn.

Zij zoekt voor haar locatie in Evertsoord, een

Malse rundschnitzel

cultuur 27

Algemeen (huishoudelijk) medewerker (m/v)
Volledig functieprofiel beschikbaar op:
www.paasheuvelgroep.nl
Reageren kan t/m 1 februari 2013 via mevr. C. Pijpers
Te bereiken op tel.nr. 077-4641849 / 06-40654523
email: korhoen@paasheuvelgroep.nl

De Jachthondencommissie
van de KNJV afdeling
Noord Limburg organiseert
ook dit jaar een

CURSUS
ZELFAFRICHTING
JACHTHONDEN
Voor informatie en aanmelding:
Theo Koning
thjkoning@hotmail.com
06 53 40 55 18
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Boorebrullef Horst
Het boerengezelschap dat dit jaar de trouwerij van Horst verzorgt, bestaat uit deelnemers van jeugdcarnaval
D’n Dreumel en schutterij Sint Lucia uit Horst. Zaterdag 12 januari kwamen zij uit in OJC Niks.

Kammeroad
van de Dreumelprins
De nieuwe prins van carnavalsvereniging d’n Dreumel uit Horst is nog
niet bekend, maar toch heeft hij al zo’n duizend vrienden. Zijn Facebookpagina is in korte tijd razend populair geworden.
Via Facebook en de link op
de website van D’n Dreumel kun
je ‘kammeroad’ worden met de
Dreumelprins. De nieuwe prins wordt
op zaterdag 19 januari bekendgemaakt in de Mèrthal in Horst. Wie
denkt te weten wie de nieuwe

heerser van de Dreumels wordt, kan
het formulier op de website invullen.
Hiermee maakt men kans op leuke
prijzen. Staanplaatskaarten voor de
proclamatie zijn verkrijgbaar aan de
dagkassa. Kijk voor meer informatie
op www.dreumel-horst.nl

Proclamatie
zomerprins Horst
Het duurt nog even voordat het zomercarnaval plaatsvindt, maar op
21 januari wordt al de nieuwe zomerpins geproclameerd en geïnstalleerd.
Zomercarnaval in Horst is dit jaar
op 22 juni. Op maandag 21 januari is
de proclamatie van de nieuwe
zomerprins, om 22.11 uur in café
De Beurs. Voordat het zover is zullen
de ald-zomerprinsen de zesde
De bruid, Triks ván Hendrika ván
Mie ván Ván Issums Bertje en Hendricus
van Jantje Pijn ùit Skon Orregat, wordt
gespeeld door Loes van der Schoot. De
bruidegom, Wum ván Sjaak ván Jan ván
Cox Sef ván D’n Östrik en ván Mariet

ván Mérs Petran zienne Piet, wordt
gespeeld door Wouter Cox.
Huub en Marion Peeters spelen de
ouders van de bruid. Marc en Daniëlle
Maas zijn de ouders van de bruidegom.
In het toneelstuk worden overige rollen

vervuld door Jeroen Versleijen, Maikel
van Helden, Kim Rommen, Frank Cox en
Lotte Hoeijmakers.
De boorebrullef vindt op carnavalsdinsdag 12 februari om 14.00 uur in de
Mèrthal in Horst plaats.

zomerprins Ger I op gaan nemen in
hun galerij van ald prinsen.
De organisatiecommissie heeft voor
een mooie act gezorgd. Na de
felicitaties van beschermheer Leon
Litjens, is het tijd voor feest.

Preens(ver)raoje
diël 3
Door: jeugdcarnaval D’n Dreumel
De Jeugdzittingsmiddag van D’n Dreumel vindt plaats op zondag
20 januari in de Mèrthal. Tijdens dit evenement staan hoogtepunten zoals
de verloving van de Jeugdboorebrullef en uiteraard de proclamatie van
de 55e jeugdprins van jeugdcarnaval D’n Dreumel. De deuren van de
Mèrthal zijn vanaf 13.30 uur geopend en om 14.11 uur zal het programma van start gaan. Hierbij nog even de laatste tipje van de sluier
voor wat de nieuwe jeugdprins betreft.

Coenders Electro BV is een bedrijf dat bijna 60 jaar actief is
op het gebied van electro. De laatste decennia is de nadruk
komen te liggen op Home Electronica. Wij werken volgens
een succesvolle formule die steunt op de formulepijlers:
Beste Service, Persoonlijk Advies en Vertrouwd Dichtbij.
Een vakzaak met een sterke mix van A-merken, concurrerende
prijsstelling, uitstekende service en promotionele activiteiten
en vakkundige en vriendelijke medewerkers.
Om de service en dienstverlening te verhogen zijn we op zoek naar kandidaten voor de functie van

Witgoed Monteur m/v
Wie zoeken we?
Wij zoeken een enthousiaste, servicegerichte en ervaren witgoedmonteur en inbouwspecialist, die zowel
in teamverband als zelfstandig goed kan functioneren. Je hebt ervaring en/of een technische opleiding
van waaruit je via in- en externe opleidingen je verder hierin kunt specialiseren. Je bent klantvriendelijk en
representatief. Je werkzaamheden zullen zowel in onze werkplaats als bij de klant thuis plaatsvinden. Je bent in
het bezit van rijbewijs B.
Wat bieden we?
Wij bieden je een prima salaris met uitstekende arbeidsvoorwaarden. We geven je de kans om door te groeien.
We bieden je diverse opleidingsmogelijkheden, zodat je een nog betere professional kunt worden in je
vakgebied. Maar het allerbelangrijkste is, dat je bij ons een goede werksfeer vindt, waar je je snel thuis zult
voelen. Kortom Coenders Electro BV is een winkel waar het leuk werken is.
Winkelomschrijving
Coenders Electro BV is aangesloten bij een Europese Retail-Organisatie met zelfstandige ondernemers door het
hele land. In onze winkel bieden we een ruim assortiment apparatuur aan voor beeld, geluid, wassen, koelen,
drogen, koken en persoonlijke verzorging, maar ook mobiele telefoons, multi-media en digitale camera’s. Bij
onze klanten staan we bekend om onze service, deskundigheid, persoonlijke benadering en een eerlijk advies.
Interesse?
Stuur een brief met je motivatie en je CV naar Coenders Electro BV, t.a.v. de heer Emiel Coenders,
Kerkstraat 11, 5961 GC te Horst of stuur een email naar emiel@coenderselectro.nl.

COENDERS ELECTRO KERKSTRAAT 11 5961 GC HORST 077 3981388

Dreumels en dreumelinnekes,
Aankomende zondaag is ’t
wer zao wiet: ’t oetkome vaan de
viefenvieftigste Jeugdpreens vaan
os Dreumelriek. Deze jonge hiër
zal de jubileumcode din ‘ie in zien
macht gekrege haet wieselijk motte
gebroëke um de middaag tot ’n
groëts succes te leide. We kunne d’r
nag hiël lang zweverig aover doon,
ma ás ’t aan ozze neeje preens leet
motte ma make dát ge op tiëd in de
Mèrthal ziet. Beej deze de laatste tip

vaan de sluier: Wie kaan raekene,
kaan d’r op telle daat ozze neeje
Preens neet vur iën gaat te vange is.
Mende geej ‘t nou te wiëte en wachte
alliën nag op ’t moment suprême?
Da heb ik má iën boëdschap: kom
a.s. zondaag 20 jannewarie naor de
Mèrthal, wao ok de primeur vaan
os jeugdboorebrullefgezelschap zal
plaatsvinge. Dit jaor hiëlemaol speciaal umdaat Schuttereej Sint Lucia dit
same mit os ás Jeugdcarnaval in gojje
bane mog leide. Laot ow verrasse!

Aanmelding Horster
carnavalsoptocht
De 51e optocht van carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst trekt
op zondag 10 februari door de straten van Horst. Wie mee wil doen als
groep, alleen of met een duo, kan zich aanmelden via de website van de
vereniging, www.dreumel-horst.nl
Alle geïnteresseerden mogen
meetrekken in de optocht van D’n
Dreumel: de vereniging geeft aan
bordjes genoeg te hebben. Aanmelden
kan heel gemakkelijk via de website.
Belangrijk is om op het deelnameformulier alle gegevens in te vullen. De
lijst van deelnemers met het startnummer wordt in de week voor carnaval op
de Dreumelsite geplaatst. Van de losse
gekken en duo’s worden de onderwerpen niet vermeld op deze lijst, om
geheimhouding van het onderwerp
te waarborgen. De optochtcommis-

sie heeft ook dit jaar weer besloten
een extra prijs aan de optocht toe te
voegen. Diegene die het meest actuele
Horster onderwerp in de optocht
uitbeeldt, krijgt deze nieuwe Piet
Keijsers-wisselbeker. De prijs kan in alle
categorieën vallen. Deelnemers kunnen
van de organisatie gaas, verf en tex
krijgen. Deze spullen kunnen alleen
na telefonische afspraak bij Sjaak Cox
via 077 398 31 19 afgehaald worden.
Voor meer informatie over de Horster
carnavalsoptocht, bel Bert Tacke op
077 398 70 77 of 06 36 09 70 03.
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Trio 2013 Kroeënekraan
en Pieëlhaas
Het prinsenbal van carnavalsvereniging De Kroeënekraan en Pieëlhaas uit Kronenberg en Evertsoord was zondag
6 januari. In de verbouwde Torrekoel werd aan de hand van een quiz het trio van 2013 bekendgemaakt.

Miniboerenbruiloft
Kronenberg
De miniboerenbruiloft in Kronenberg en Evertsoord wordt georganiseerd
door KJEM Kronenberg en Jong Nederland Evertsoord. Zij maakten hun
miniboorebroeluftsgezelschap onlangs bekend.
Het miniboorebroeluftsgezelschap
van carnavalsvereniging Kroënekraan
en Pieëlhaas bestaat uit Evie Pouwels
en Alex Vullings als bruid en bruidegom.
Merle Versleijen is getuige. De ouders
van de bruid worden gespeeld door Floor

Claassens en Tom Wilms. De ouders van
de bruidegom zijn Maartje Vullings en
Henrie Sijbers. Pim van de Beuken is
misdienaar. De minitrouwerij vindt plaats
op carnavalsdinsdag 12 februari om
11.11 uur in de Torrekoel in Kronenberg.

De quiz stond geheel in het
teken van Listen to the music.
Met prins Marc I (Van den Eijnden)
hebben de Kroeënekrane en de
Pieëlhaze voor het eerst in elf jaar

weer een Evertsoordse prins. Hij zal
samen met zijn adjudanten Paul
Noordijk en John van Enckevort
de kar trekken dit jaar. Special act
tijdens het prinsenbal was het

optreden van de Toddezèk. Het
trio van Kronenberg en Evertsoord
houdt op vrijdag 8 februari vanaf
20.11 uur receptie in De Torrekoel in
Kronenberg.

Borebroedspaar Kronenberg
De bruid en de bruidegom van de borebroeluf 2013 van de Kroënekraan en Pieëlhaas uit Kronenberg en
Evertsoord werden op zondag 6 januari bekendgemaakt.

Receptie jeugdprins
Turftreiërs
De nieuwe jeugdprins en jeugdprinses van De Turftreiërs werden zondag
13 januari bekend gemaakt.
Jeugdprins en jeugdprinses
van 2013 zijn Luc I (Peeters) & Bo I
(Vervoort). Hun adjudanten zijn Teun

van der Sterren en Sofie Kleuskens. Zij
houden receptie op zaterdag 26 januari
om 20.11 uur in de Bondszaal.

Bruid is Carolien Apeldoorn en
bruidegom Joep Peeters. Beiden zijn
actief binnen het verenigingsleven in
Kronenberg. Het bruidspaar wordt op

10 februari in het onecht verbonden en
aansluitend met het hele boerengezelschap receptie houden in De Torrekoel,
vanaf 16.00 uur.

De organisatie van de
borebroeluf in Kronenberg is dit jaar
in handen van de sportvereniging
SV Kronenberg.

wij maken ruimte voor
de nieuwe voorjaarscollectie!
15% *
voordeel
100%
Auping

Warm Wintervoordeel
Winter. De dagen worden korter en kouder ... Toch ziet Auping
er de voordelen wel van in. Zo wordt het nóg lekkerder om
heerlijk in uw warme bed te liggen! Daarom tijdelijk
15% wintervoordeel* bij Auping. Kom dus snel kijken!
* Vraag naar de voorwaarden
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cultuur

AGENDA
America

Receptie prinselijk paar en
adjudanten
za 19 januari 20.11 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: Bondszaal

Broekhuizen
Winterconcert

zo 20 januari 14.00 uur
Organisatie: Con Brio en
St. Cecilia Big Band
Locatie: De Maaspaviljoen

Broekhuizenvorst
Geitenkermis

zo 20 t/m wo 23 januari
Organisatie: SVEB
Locatie: café ‘t Dörp

Evertsoord
Kindermiddag

zo 20 januari 13.11 uur
Org: CV Kroënekraan en Pieëlhaas
Locatie: De Smelentos

Griendtsveen
Bluesavond

za 19 januari 22.00–02.00 uur
Locatie: café De Morgenstond
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Horst

Meerlo

do 17 januari 20.00 uur
Locatie: In de Riet

zo 20 januari 14.11-16.11 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: zaal ‘t Brugeind

Dorpsraadvergadering

Quiltcafé
vr 18 januari 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Grubbenvorst

za 19 januari 10.30 uur
Organisatie: Schaakvereniging
Horst ‘76
Locatie: De Leste Geulde

Dorpsraadvergadering
wo 23 januari 20.00 uur
Locatie: ‘t Haeren

Hegelsom

Receptie prins en uitkomen boerenbruidspaar
zo 20 januari 14.11 uur
Org: CV De Tuutekop en
‘t Heijnenkuulke
Locatie: zaal Debije

De 61e prins van Tienray werd afgelopen zaterdag bekend gemaakt.
Prins Peter II (Cox) gaat de Geiten dit seizoen voor in de polonaise.

vr 18 en za 19 januari 19.30 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel

KBO-carnavalsmiddag
zo 20 januari 14.00 uur
Organisatie: KBO Melderslo
Locatie: MFC De Zwingel

Prinsenproclamatie
za 19 januari 20.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging D’n Dreumel
Locatie: de Mèrthal

Beatsport
za 19 januari 21.30–03.00 uur
Locatie: OJC Niks

Jeugdzittingsmiddag
zo 20 januari 14.11 uur
Organisatie: jeugdcarnaval
D’n Dreumel
Locatie: Mèrthal

Optreden Blackberry &
Mr. BooHoo
zo 20 januari 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

De erfenis van oom Sjors
zo 20 januari 20.15 uur
Organisatie:
Toneelvereniging Tovri
Locatie: ‘t Gasthoes

Receptie jeugdprins

za 19 januari 19.00 uur
Org: GMV De Plaggehouwers
Locatie: café ‘t Stammineke

Melderslo

Prins van
het Geitenrijk

Zittingsavond
Open NoordLimburgse snelschaakkamp
ioenschappen

Dorpsraadvergadering
wo 23 januari 20.00 uur
Locatie: De Zaal

Prinsenreceptie

Proclamatie zomerprins

Demonstratie wijn en
stroop maken
zo 20 januari 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Meterik

Dorpsraadvergadering
do 17 januari 20.00 uur
Locatie: café ‘t Hukske

Verlovingsbal
zo 20 januari 14.11 uur
Org: CV De Meulewiekers
Locatie: MFC Meulewiek

Sevenum
Vormsel

vr 18 januari
Locatie: kerk

Zittingsavond
vr 18 en za 19 januari 19.45 uur
en zo 20 januari 16.45 uur
Organisatie: CV De Ezelskop
Locatie: De Wingerd

ma 21 januari 20.00 uur
Organisatie: de
Moandaagoavendclub
Locatie: café De Beurs

Swolgen

Starterscafé

zo 20 januari
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina

wo 23 januari 19.00-21.30 uur
Locatie: grandcafé Liesbeth

Receptie prins

Tienray

Lottum

Receptie jeugdprinsenpaar
vr 18 januari 19.11-20.30 uur
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: OJC Canix

Dorpsraadvergadering

Nieuwjaarstreffen

di 22 januari 20.00 uur
Locatie: sportkantine

za 19 januari 22.00-02.00 uur
Locatie: OJC Canix

Pruiken en Snorren Disco
edition

De 23-jarige prins Peter is in het
dagelijkse leven onderhoudsmonteur
bij Aviko te Lomm. Samen met zijn
prinses Joyce zoekt hij graag de diepte
op in het water of de hoogte van de
bergen. Peter was al enkele jaren lid
van de Raad van Elf en nu, in 2013, zal

is hij de hoogheid van het Geitenrijk.
En dit alles onder het motto: dat we
de Honda ien de graasj laote staon,
mar wel met un gezond promillaasj de
straot op gaon. Prins Peter houdt receptie op zaterdag 02 februari vanaf 19.30
uur in het parochiehuis in Tienray.

Boerenbruidspaar
Geiten
In Tienray is afgelopen zaterdag het nieuwe boerenbruidspaar aan de
Geiten gepresenteerd. Het paar wordt op carnavalsdinsdag 12 februari in de
onecht verbonden.

vr 18 januari 21.00 – 03.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

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

Dwarsweg 8 Meterik
T 077-398 2399
info@ meterikelektro.nl

Kinderfeestje?
Disco!
Wij verzorgen het,
met dj, fris, chips
en spelletjes!
Informeer vrijblijvend
naar de mogelijkheden:

06 - 21 36 49 06

m- en
Ook voor uw elek tromaterialen en uw alar
terecht
zonnepaneleninstallaties kunt u bij ons
• elektrische installaties
• geluid- en omroepinstallaties
• data- en telecomnetwerken
• draadloze schakelsystemen

• zonnepaneelinstallaties
• alarminstallaties
• elektromaterialen

www.meterikelektro.nl

Het boerenbruidspaar wordt
gevormd door Jan Thiesen, zoën van
Thiese Mei den melkboer en Drika
Lemmen van de Peg uut Lottum en
Petra Berings, dochter van Berings Mart
den werme bèkker en Maria Coumans
van den Dreumel uut Horst. De getuigen zijn Lenny Thiesen, dochter van

Bügelen Jan en Mimus-diva Petra. En
Sarah Thiesen, dochter van Bartitonne
Petra en verwermingskeatelen Jan.
Na de bruiloft vindt de receptie
plaats. De ceremonie begint om 14.00
uur, het huwelijk wordt voltrokken in
de Geitestal aan de Bernadettelaan 10.
(Foto: Aerts Fotografie Leunen)
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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.
Als u met spoed een recept en medicijn
nodig heeft buiten de kantooruren
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

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

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
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

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

Huisartsenpost

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

zondag

Heilige mis

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

zondag

Heilige mis

19.15

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

zaterdag
woensdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

zaterdag

zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Spoedgevallendienst
18 t/m 24 januari
Tandarts Spiertz
Haammakerstraat 8, Horst
T 077 398 58 81

Tienray

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

aan het Gilde in Venlo. Daarnaast
korfbalt Quincy bij korfbalvereniging
De Merels. Beiden hebben ze een
bijbaantje bij Westburg BV waar
ze tomaten oogsten. Iedereen is
uitgenodigd om de jeugdprins- en
prinses te komen feliciteren.
(Foto: Pieternel Clabbers Fotografie)

Swolgen

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

Roy en Quincy worden tijdens de
carnaval bijgestaan door adjudanten
Remco Verstraaten en Melanie Jacobs.
Jeugdprins Roy volgt de theoretische
leerweg aan het Dendron College in
Horst. Daarnaast voetbalt hij in de B1
van RKSV Melderslo.
Jeugdprinses Quincy studeert SPW

Meterik

Tandarts

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

Carnavalsvereniging D’n Vlaskop uit Melderslo heeft op zondag 6 januari
haar jeugdprins Roy II (Jeuken) en jeugdprinses Quincy I (Ewalds) uitgeroepen. De receptie van het prinselijk paar is op zondag 3 februari van 14.11 tot
15.30 uur in MFC De Zwingel in Melderslo.

Grubbenvorst

Melderslo

Verloskundige zorg

Receptie jeugdprins en -prinses
Melderslo

Griendtsveen

(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

Broekhuizenvorst

Venlo

Venray

11.00

Broekhuizen

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

Kronenberg

America

zondag

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

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

Kerkdiensten

service 31

De tijden die hier zijn
afgedrukt zijn standaardtijden.
Voor afwijkende tijden van
kerkdiensten verwijzen wij u naar
de desbetreffende parochie.
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Tel: 0628837851 - Sevenumseweg 2 - 5971 NL Grubbenvorst

50-75% korting
op alle
carnavalskleding

Zwangerschapscursussen
(zowel begeleiding als yoga)

Korting voor
n
Groene Kruis Lede
• Informatie over zwangerschap
• Voorbereiding op bevalling
• Ademhalings- en ontspanningsoefeningen
• Ervaringen uitwisselen
• 15 bijeenkomsten
• Trainingen na de bevalling
Aanmelden of meer informatie?
Klantenservice
088 - 61 088 61
www.dezorggroep.nl/ledenorganisatie
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nieuws
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Bouwmarkten hebben onderstaande
acties ècht nodig om goedkoop te lijken!

Ladies
zaterdag voordeel! night
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plakken

B.T.W. vrije
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Cis&co
Laminaat
ALTIJD GOEDKOPER
IS

DAN DE BOUWMARKT

TV Wonen V-Groef Diverse
Laminaat laminaat Laminaat
van € 23,95 voor € 12,50 p.m.

2

van € 12,95 voor € 5,95* p.m.

2

Al vanaf

€ 2,95* p.m.2

HOUTEN VLOER
Eiken duo kasteel
• 17 cm breed
• inclusief leggen
en behandelen
• plinten 5 cm hoog
• alufoam ondervloer

slec

hts

€ 57 50
p/m ,
2

• spanveren en waxolie

Groot assortiment PVC vloeren
Massief eiken vloer va. € 16,- m
2

Cis &co
VLOEREN

U vindt CIS&CO VLOEREN - IMPORT in:

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

Weert

Let op!
Nieuw assortiment tegels
Voor verschillende tips over het
leggen, afwerken, reinigen en
onderhoud van onze vloeren kunt
u terecht op onze website:

cisencovloeren.nl

*i.c.m. De aankoop van plinten en ondervloer - Alle prijzen zijn exclusief BTW. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Actie geldt enkel indien aangekocht / geleverd / afgehaald voor 31 januari 2013.

