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‘Je kunt ook plezier
hebben zonder alcohol’
Jeugdcommissie Roots! van OJC Walhalla in Sevenum organiseerde op vrijdag 10 januari haar eerste evenement in het jongerencentrum. De vijf leden van de commissie
kozen voor een neonparty. Tijdens de avond voor jongeren tussen 14 en 17 jaar werd geen alcohol geschonken. Lees verder op pagina 22

Eerste handtekeningen zijn binnen

Eerste investeerders hippisch
centrum vastgelegd
De eerste handtekeningen voor de realisatie het Equestrian centre de Peelbergen zijn binnen. Op maandag
13 januari presenteerde Stichting Equestrian centre de Peelbergen haar eerste investeerders, die het hippisch
centrum in Kronenberg moeten bekostigen. Onder die ondernemers zijn bijvoorbeeld voormalig springruiter
Emile Hendrix uit Baarlo en bondscoach Rob Ehrens. Ook Stal Ger Poels uit Swolgen is er één van.
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Hardy’s Crest
Wit, rood of rose

www.ahhorst.nl

10.38

6.00
Coca cola

Regular, light of Zero
6x1,5L

Zondag 19 januari open van 11.00 - 17.00 uur

Tien ondernemers tekenden
met Stichting Equestrian centre de
Peelbergen en gemeente Horst aan de
Maas voor het park. Volgens financieel
bestuurslid Marco Zeekaf wil een aantal
investeerders daarnaast nu nog niet
bekend worden. Zij brengen gezamenlijk zo’n 1,5 miljoen euro mee. Mat
Vestjens, voorzitter van de stichting,
noemt de eerste handtekeningen een
“mijlpaal naar een lange toekomst.”
Lees verder op pagina 02

schouwburg venray

Sleeping Beauty
De Staatsopera
van Tartarstan
Zaterdag 18 januari 2014
19.00 uur

www.schouwburgvenray.nl
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Dumping drugsafval ook in Horst aan de Maas
Aan de Venloseweg in Grubbenvorst zijn zondagmiddag 12 januari vaten
met onbekende inhoud aangetroffen. De vaten lagen in de Everlosebeek.
Een dag later werden ook in Kronenberg vaten met chemische stoffen
gevonden. De politie onderzoekt de zaken.
Eerder vorige week werden al op
vier plekken in Maasbree en Venlo
vaten met chemische stoffen gevonden. De vaten die in Grubbenvorst

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Boerenbond Sevenum
’Buitengewoon voordeel’
(niet in Broekhuizen(vorst), Lottum,
Meerlo, Swolgen en Tienray)
Jeugdcarnaval Hegelsom
Flyer (alleen in Hegelsom)

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts
Rick van Gasteren
Eva Janssen
Michelle van Kempen
Cleo Schatorjé
Lieke Sijbers
Nicky Willemsen
Kris Wijnands

gevonden werden, zijn volgens de
politie waarschijnlijk op de stroom
afgedreven. Zaterdag al werden verder
stroomopwaarts in Blerick vaten met
chemicaliën gevonden. In de beek bij
Grubbenvorst werden zondag twee in
plastic gewikkelde vaten van 200 liter
en een aantal kleine vaatjes gevonden.
De brandweer kwam met een
voertuig ter plaatse en viste de kleine
vaatjes uit de beek. Met een speciale
machine van Waterschap Peel en
Maasvallei (WPM) werden daarna de

groten vaten uit het water gehaald.
Nadat de vaten gecontroleerd en veilig
gesteld waren, hielden medewerkers
van WPM de kwaliteit van het water in
de gaten. Volgens de hulpdiensten was
er geen gevaar voor de omgeving.
In het buitengebied van Kronenberg
werden daarnaast op maandagmiddag
13 januari twee vaten met onbekende inhoud aangetroffen aan de
Schorfvenweg, net achter attractiepark
Toverland. De 200 liter-vaten waren
niet compleet gevuld en lekten vloeistof. Politie, brandweer en gemeente
hebben de vaten veiliggesteld. De
gemeentewoordvoerder geeft aan dat
de vaten weg zijn, maar de grond nog
onderzocht en gesaneerd moet worden.

Het gebied is afgezet zolang nodig. “De
kosten hiervoor zijn zo’n 15.000 euro.
De veiligheid was in het geding dus
moet er meteen gehandeld worden”,
gaf de woordvoerder aan. De sanering
in Grubbenvorst kwam voor rekening
van het waterschap.

Afval van xtc
De inhoud van de vaten is zeer
waarschijnlijk afkomstig van illegale
drugslaboratoria en zijn gevuld met
afval van xtc-productie. Volgens een
gemeentewoordvoerder houdt de
zaak in Kronenberg waarschijnlijk
geen verband met de vondsten in
Grubbenvorst en Blerick.
Vorig jaar werden ook al op

enkele plekken in de gemeente vaten
en containers met chemisch afval
gevonden. Zo werden op 6 oktober
op de Dijkerheideweg in Horst een
1.000 liter-vat en twee containers
gevonden. Op 18 juni werd aan de
Meldersloseweg in Horst afval van xtcproductie in gedumpte vaten gevonden. Toen sprak een politiewoordvoerder over een toename van dumpingen.
Hij gaf aan dat de productie van xtc
verschoven is van het buitenland naar
Nederland. “Vaak zie je dat de productie plaatsvindt in het buitengebied,
waar men redelijk ongestoord zijn gang
kan gaan. Ook de vaten worden ergens
achteraf gedumpt, waar men ervan uit
gaat dat niemand ze snel vindt.”

Vervolg voorpagina

Eerste investeerders hippisch centrum
vastgelegd
Vestjens: ”Het is het begin van
een grote ontwikkeling in de regio.”
De komende maanden wil de stichting
de overige handtekeningen binnenhalen, zodat in april met het vervolgtraject begonnen kan worden. Naar
verwachting is het centrum eind 2014
gereed.
“Het is uniek te noemen dat
’concullega’s’ samen participeren.
Het onderstreept het belang van
een hippisch centrum in de regio”,
aldus Stichting Equestrian centre de

Peelbergen. Rob Ehrens, bondscoach
springruiters: “Met de sluiting van De
Leistert enkele jaren geleden is het
gemis van een internationaal hippisch
centrum groot. Het is belangrijk dat we
ervoor zorgen dat de accommodatie
weer terugkomt in deze regio, zodat de
paardensector hier weer kan floreren.
Dat moeten we met elkaar doen.”
Om het hippisch centrum te realiseren, moet de paardensector in totaal
4 miljoen investeren. Mocht dit in april
nog niet bijeengehaald zijn, heeft

Rabobank een lening van 1,5 miljoen
euro beschikbaar. Burgemeester
Kees van Rooij noemde het bedrijf
een perfecte versterking voor het
toeristisch, recreatief en sportaanbod in
de regio. “Ik heb vertrouwen in de inzet
om de droom om voor het einde van
het jaar te openen, waar te maken.”
Gemeente en provincie investeren
respectievelijk 6,5 en 2,5 miljoen in
de ontwikkeling van het paardensportgebied in Park de Peelbergen. De
gemeente verwacht 3,5 miljoen van de

investering terug te zien door grondopbrengsten en economische spinoff van de gebiedsontwikkeling. De
gemeente maakt het gebied klaar voor
vestiging van bedrijven door de aanleg
van bijvoorbeeld wegen en elektriciteit, maar zorgt ook voor recreatieve
en breedtesportvoorzieningen als
ruiterpaden.
Equestrian centre de Peelbergen
is de eerste partner die zich in de
paardensportzone binnen Park de
Peelbergen gaat vestigen.

Extra controles op afvalscheiding
Gemeente Horst aan de Maas gaat plastic containers controleren. Volgens de gemeente wordt regelmatig
restafval in plastic containers aangetroffen. Dit levert problemen op bij de recycling. Voorlopig verwacht de
gemeente met waarschuwingen uit de voeten te kunnen, maar veelplegers kunnen een boete verwachten.

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Hoewel recyclebedrijf Nedvang
(Nederland Van Afval Naar Grondstof)
nog nooit een lading afval van
gemeente Horst aan de Maas heeft
afgekeurd, maakt de gemeente zich
toch zorgen over de volgens hen toegenomen mate waarin restafval bij plastic
afval wordt gestopt. “We krijgen signalen van inzamelaars dat ze soms ook
ander afval in het plastic afval vinden.”
Als restafval en plastic gemengd
worden, moet extra scheiding plaatsvinden. Het hergebruikpercentage gaat
hierdoor omlaag. Hoewel nu nog geen
afvalladingen zijn afgekeurd door de
verwerker en het de gemeente voorals-

Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

nog dus nog niks extra’s heeft gekost,
verwacht ze voor 2015 wel problemen.
“Vanaf 2015 krijgt de gemeente een
vergoeding voor het hergebruikpercentage van het ingeleverde afval”, aldus
de woordvoerder.

Overtreders krijgen
eerst waarschuwing
Mede daarom gaat de gemeente
nu plastic containers controleren. Dat
wordt in eerste instantie op aangeven van de inzamelaars gedaan.
Overtreders krijgen een waarschuwing.
“We gaan ervan uit dat dat in eerste
instantie de zaak afhandelt”, zegt de
woordvoerder. Mocht dat niet het geval
zijn, dan staat overtreders een boete
van minimaal 90 euro te wachten.

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.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

HALLO op vakantie
De beste wensen van Moniek (50) en Carmen (12) Christiaens uit
Melderslo deden er even over om de redactie te bereiken. Ze moesten
dan ook helemaal uit een zonnig Buenos Aires in Argentinië komen.
Via Argentijnse vrienden uit Duitsland was het stel op bezoek bij
familieleden. “We hebben Maximá helaas niet gezien”, laten ze weten.

5-gangen verrassingsdiner!

€45,95

€22,95

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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‘De rotzooi is
mijn grootste ergernis’
Jos van der Sterren (45) uit Horst heeft niet te klagen over zijn ‘achtertuin’, de visvijver met parkachtige
uitstraling aan de Vijverlaan en Weltersweide. Het rondslingerende afval is hem echter een doorn in het oog.
Een extra vuilnisbak zou volgens de Horstenaar al uitkomst bieden.

Roggebrood

lekker en gezond

In 2010 is de gemeente Horst
aan de Maas in samenspraak met
de dorpsraden America, Meterik en
Horst gestart met een onderzoek naar
gewenste aanpassingen in en langs de
Kabroeksebeek. In het kader van dit
project heeft de gemeente ongeveer
twee jaar geleden de visvijver in Horst
opgeknapt. Jos: “Dit had ze netjes
gedaan, maar daarna is het verloederd.
Er is zoveel geld in gestoken, maar het
wordt nauwelijks door de gemeente
bijgehouden. Een keer in de drie weken
wordt het gras gemaaid, maar verder
niets. De rotzooi is mijn grootste erger-

nis. De drie vuilnisbakken die er staan,
zijn te klein. Het afval puilt er vaak uit.
Mijn buurtgenoten en ik proberen de
rommel zoveel mogelijk op te ruimen.
Het zou jammer zijn als mensen wegblijven.” De Horstenaar heeft volgens
hem de gemeente al meerdere keren
op het afval in en rondom het water
gewezen. Jos: “Eén bankje is een
geliefde hangplek. Veel vissers zitten
hier ook niet ver vandaan. Je hoort
me absoluut niet klagen over overlast,
maar sommige ruimen hun rommel
niet op. De rotzooi waait hierdoor het
water in. En de eenden vreten alles

op. Een grote, ronde vuilnisbak bij het
bankje zou een hoop oplossen. De
gemeente gaf echter aan dat hier geen
geld voor is. Ik kreeg zelfs te horen
dat ze bezig is om vuilnisbakken in de
gemeente te verwijderen.”
Een woordvoerder van de
gemeente geeft aan dat de gemeente
geen officiële klachten binnen heeft
gekregen. “Drie prullenbakken moet in
principe genoeg zijn. Naar aanleiding
van de melding hebben medewerkers van gemeentewerken ter plaatse
gekeken, maar alles voldoet aan de
gestelde richtlijnen.”
St. Lambertusplein 2 Horst
(077) 820 02 62
www.campsoptiek.nl

Na volgende week gaat gemeente handhaven

Supermarkten toch op
zondag open

Nu het voorstel rondom de zondagsopenstellingen weer terug naar de tekentafel is verwezen, kampen enkele
supermarkten met een probleem. Zij hadden voorbereidingen getroffen om ook op zondagen open te gaan. Dat was
aanleiding voor een aantal grote supers om de deuren toch alvast te openen.
De Jan Linders-supermarkten
in Horst, Grubbenvorst, Tienray en
Sevenum zijn de komende weken
ook op zondag te bezoeken, laat een
woordvoerder weten. “Wij zijn een
voorstander van de openstelling.
We zijn de komende zondagen open
en volgen de ontwikkelingen. We
hopen wel dat binnen die periode van
twaalf weken een nieuwe voorstel
komt van de gemeente.” Ook Albert
Heijn in Horst is open. Zij zetten de
twaalf koopzondagen in die normaliter
verspreid over het jaar worden ingezet.
Manager Hilco Janssen: “De gemeenteraad heeft nog geen besluit genomen.
Dus we maken nu gebruik van de oude
regeling. Wij zijn nu twaalf zondagen
aaneengesloten open. We vertrouwen
op de regeling die gaat komen.”
Jumbo in Sevenum schaart zich
ook bij de supermarkten die geopend
zijn op zondag. Jac Philipsen, directeur:
“De consument is niet meer dezelfde

als tien jaar geleden. Ik wil persoonlijk
zelf niet winkelen op zondag, maar ik
kan me voorstellen dat anderen dit wel
willen.” Volgens Philipsen heerst er nu
veel onduidelijkheid. “Ik hoop dat er
in januari een duidelijke regeling komt
waarmee we kunnen werken. Mensen
moeten weten wanneer we open zijn.”
Lidl in Horst gaat, net als Plus
Lucassen, voorlopig nog niet open. Een
woordvoerder van Lidl laat weten: “Wij
proberen altijd tegemoet te komen aan
de wensen van onze klanten, zo ook
wanneer het gaat om eventuele koopzondagen. Voor ons filiaal in Horst aan
de Maas zijn vooralsnog geen concrete
plannen, aangezien de gemeente hier
nog geen besluit in heeft genomen.”
De gemeente heeft in een brief aan
winkeliers dinsdag laten weten dat het
afwijzen van het besluit door de raad
betekent dat “zolang geen nieuwe winkeltijdenverordening is vastgesteld, de
huidige koopzondagenregeling nog van

kracht is.” Daarom moet het College
van B&W de koopzondagen van 2014
aanwijzen. Volgens een woordvoerder konden ondernemersorganisaties
afgelopen week hun voorkeursdata
aangeven. De aanwijzing van de data
gebeurt op dinsdag 21 januari.
In de brief schrijft de gemeente dat
openstelling daarna niet mag buiten de
afgesproken dagen om. “Feitelijk is het
tot het moment van aanwijzing voor
winkeliers niet toegestaan om op zondag geopend te zijn. Gelet op de fase
van besluitvorming en de bijzondere
periode waarin we ons nu bevinden,
wordt voor zondag 19 januari nog de
nodige soepelheid betracht als winkeliers toch besluiten tot openstelling. Na
de aanwijzing zal handhaving, indien
noodzakelijk, actief worden opgepakt.”
Wethouder Paul Driessen werkt
inmiddels aan een nieuw voorstel.
Dat wordt op dinsdag 11 maart in de
gemeenteraad behandeld.

BOXMEER HORST VENRAY
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Gesprongen
waterleiding
Blaktdijk
De Blaktdijk in Kronenberg is van
woensdagmiddag 8 januari tot
donderdag 9 januari 17.00 uur
afgesloten geweest voor
autoverkeer. Reden hiervoor was
herstelwerkzaamheden aan een
waterleiding.
Er was sprake van een waterleidingbreuk die vermoedelijk is ontstaan
door een drukverschil. Volgens een
woordvoeder van de gemeente was de
breuk in de waterleiding 6 meter lang.
De woordvoerder benadrukt dat er
geen voorzorgsmaatregelen te nemen
zijn tegen het ontstaan van een dergelijke breuk en dat de herstelwerkzaamheden voorspoedig verlopen zijn.

Meer dan
800 boetes
Het verkeershandhavingsteam
van politie Limburg heft vrijdag
10 januari op de Stationsstraat in
Horst 813 snelheidsbekeuringen
uitgeschreven. Een kwart van de
voertuigen die tijdens de controle
passeerde, reed te hard.
Op de Stationsstraat in Horst mogen
auto’s 50 kilometer per uur rijden,
omdat deze binnen de bebouwde kom
valt. Volgens de politie houdt het gros
van de bestuurders zich niet aan deze
snelheid. Zij controleerden daarom alle
voertuigen in de rijrichting van
Sevenum. De controle die zij met een
radarwagen uitvoerden, leverde meer
dan achthonderd overtredingen op.
De hoogst gemeten snelheid was
80 kilometer per uur.
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Verhalen van de straat
8/16

Generaal Dempsey Swolgen

We rijden er elke dag doorheen, maar staan er vaak niet bij stil: onze straten en hun namen. Naast de
veelvoorkomende Kerk- en Schoolstraten hebben veel dorpen ook pareltjes van straatnamen die verankerd zijn
in de geschiedenis van het dorp. HALLO Horst aan de Maas dook de archieven in en zocht het verhaal achter de
Generaal Dempsystraat in Swolgen.
De Generaal Dempsystraat in
Swolgen is vernoemd naar een
Engelse oorlogsheld. Generaal
Miles Christopher Dempsey werd
geboren in 1896 in New Brighton in
Groot-Brittannië. Hij vocht voor het
Britse leger sinds 1915, toen hij ten
tijde van de Eerste Wereldoorlog in
Frankrijk was gelegerd. Begin jaren
40 van de vorige eeuw werd hij in
Noord-Afrika gestationeerd. Toen hij
daar goed presteerde, werd hij tot
bevelhebber gepromoveerd.
Dempsey landde op 6 juni
1944 als bevelhebber van het
tweede Britse leger in Normandië
in Frankrijk. Deze dag zou later de
geschiedenis ingaan als D-Day, de
datum van de operatie Overlord
waarmee de geallieerde strijdkrachten de bevrijding van West-Europa
inzetten. Na een zware strijd van
zijn troepen bij de Franse plek Caen,
rukte het Engelse leger op naar
Noord-Frankrijk en België. Tijdens
de operatie Market Garden op
17 september 1944 kreeg Dempsey
de opdracht om met zijn tweede
leger, dat toen gelegerd was in de
buurt van de grens van Nederland
en België, contact te zoeken met de
luchtlandingstroepen die bij Arnhem
gestationeerd waren. Het achtste
korps zou de westelijke Maasoever
moeten ontdoen van de Duitsers.
Dempseys Gordon-Highlanders,
een infanterie regiment, trok

op zaterdagmiddag 25 november
Swolgen binnen en bevrijdde hiermee
het dorp van de Duitse bezetters. Van
6 tot 19 maart 1945 had de generaal
zijn hoofdkwartier gevestigd op de
pastorie in het dorp. Voor zijn vervoer
beschikte generaal Dempsey over
een Piper Cup vliegtuig. Hiervoor
werd in het Gunse veld, even buiten
Swolgen waar nu nog een veldkruis
staat, een vliegveld aangelegd.
Volgens heemkundevereniging
Meerlo-Wanssum maakte Dempsey
geregeld gebruik van de ‘later naar
hem genoemde straat’, wanneer
hij per jeep naar het vliegveld werd
gebracht. Zij stellen dat het initiatief voor de straatnaam van enkele
jongeren kwam, die vrij snel na de
oorlog een bordje plaatsten tegen de
gevel van boerderij Beurskens, nu op
de hoek van de Mgr. Aertsstraat. In
1960 werd de suggestie overgenomen bij de naamgeving van straten
in de toenmalige gemeente Meerlo.
De gemeente schreef de naam echter
foutief. Volgens de heemkundevereniging is de naamkeuze historisch
gezien verantwoord en houdt deze
de herinnering aan de bevrijders
levendig. Meerdere steden en dorpen
in Nederland, België en Frankrijk
vernoemden een straat naar de
generaal. Generaal Miles Christopher
Dempsey werd in 1944 geridderd
en ging in 1947 met pensioen. Hij
overleed op 5 juni 1969 in Yattendon
in Engeland.
Bron: Heemkundevereniging MeerloWanssum en Encyclopaedia Brittanica
(Foto: Encyclopaedia Britannica Online:
National Archives, Washington, D.C.)
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Schoorsteenbrand Horst

Donderdag23
23januari
januari
Donderdag

De brandweer moest woensdag 8 januari uitrukken voor een schoorsteenbrand in een pand aan de
Venrayseweg in Horst. Iets voor half tien ’s avonds kreeg zij een melding binnen.

Inde
deSevewaeg,
Sevewaeg,Sevenum
Sevenum
In
Aanvang:
20.30
uur
Aanvang: 20.30 uur
Meerinformatie:
informatie:
Meer
www.sevensanghers.nlofofbel:
bel:077-4672140
077-4672140
www.sevensanghers.nl

Het bleek te gaan om een gaskachel die in brand stond. De brandweer heeft het vuur geblust en de
kachel verwijderd. Een ladderwagen van de brandweer in Venlo was ook naar de locatie gekomen, maar
hoefde niet gebruikt te worden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Bij het voorval is niemand
gewond geraakt.
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Openingsweekend in maart

Oplevering jeugdhuis
Hegelsom feit
De oplevering van het jeugdhuis in Hegelsom was vrijdag 10 januari een feit. Nadat op vrijdag 13 december de
ruimte van OJC Phoenix en de pinautomaat van Rabobank al waren opgeleverd, heeft Janssen de Jong Bouw nu hun
bezigheden aan de resterende ruimtes afgerond.

Wij werken voor jóu!
AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We proberen je
méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in je investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden je gerichte
coaching en opleidingen.

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van de
vacatures bij AB Werkt. Op onze site www.ab-werkt.nl/banen vind je
meer uitgebreide informatie over deze en andere banen en ons bedrijf.
Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Kijk verder!
Locatieleider vleeskuikenbedrijf – Vac.nr. 103920

Je gaat vleeskuikens controleren en de klimaatcomputer bedienen.
Daarnaast draai je alarmdiensten. Je hebt affiniteit met de agrarische
sector.

Meewerkend voorman – Vac.nr. 103431
Na vele overleggen met gemeente,
architect, dorpsraad, aannemers en
vele andere betrokkenen is het dan
eindelijk een feit, laat Rob Geurts,
voorzitter van Stichting Jeugdhuis
Hegelsom weten. De vrijwilligers van
Jong Nederlands en OJC Phoenix kun-

nen het gebouw nu inrichten en kleur
geven. De eerste activiteiten van de
jongerensoos hebben al plaatsgevonden.
Het Jeugdhuis kwam tot stand met
medewerking van gemeente Horst aan
de Maas, provincie Limburg, Wonen

Limburg, Oranje Fonds, VSB Fonds,
Rabobank Horst Venray en het Prins
Bernhard Fonds.
In het weekend van 29 en 30 maart
vindt een openingsweekend plaats
met op zondag de officiële opening en
receptie.

Je gaat je o.a. bezighouden met de behandeling en verwerking van
halfconserven. Naast ervaring met AGF en leidinggeven ben je bekend
met HACCP regels.

Junior teeltmedewerker – Vac.nr. 103923

Voor een gerberakwekerij doe je o.a. de oogst- en gewaswerkzaamheden.
Heb je enige ervaring in de bloementeelt dan bieden wij een uitdagende
baan met doorgroeimogelijkheden.

Junior adviseur asperges – Vac.nr. 103757

Gerechtshof Den Bosch doet uitspraak

Doopnamen inwoner
Horst aan de Maas geschrapt

Startersfunctie waarin je de spin in het web bent tussen de telers, sector
en opdrachtgevers. Daarnaast begeleid je onderzoeken en geeft advies.
Je hebt de HAS afgerond en kennis van de aspergeteelt.
Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.

Een 41-jarige man uit Horst aan de Maas mag zijn doopnamen laten verwijderen uit de registers van de
burgerlijke stand. Op donderdag 9 januari wees het gerechtshof in Den Bosch zijn verzoek toe.
De man ervaart zijn
geboortenamen als opgedrongen
door en verbonden aan het
katholieke geloof. Hij heeft zich
al eerder uit laten schrijven bij de
kerkgemeenschap en de parochie.
De man geeft aan al lange tijd

atheïst te zijn. De katholieke
doopnamen roepen bij hem negatieve
associaties op met het katholieke
geloof, dat tegenwoordig vaak
negatief in het nieuws is. Ze maken
nadrukkelijk geen onderdeel uit van
de identiteit en het privéleven van

de man, zo liet hij in de rechtzaak
weten.
Op 5 juni ging de rechtbank in
Roermond niet akkoord met zijn
verzoek. Hierop is de man in hoger
beroep gegaan. Dat heeft hij nu
gewonnen.

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83 | www.ab-werkt.nl

Ministerie wijst predicaten toe

Citaverde weer excellent
Het Citaverde College in Hegelsom heeft maandag 13 januari het predicaat Excellente School gekregen. De
vmbo-b-afdeling kreeg deze titel voor de tweede keer van het ministerie van Onderwijs.
Volgens de jury Excellente
Scholen zijn de resultaten van de
middelbare school goed te noemen,
maar niet zeer goed. “Daar staat
tegenover dat de opstroom naar
een hoger niveau aanmerkelijk
blijkt te zijn”, is in het juryrapport
te lezen. “Het percentage uitstroom
zonder diploma [is] heel beperkt of
nihil.”
Daarnaast looft de jury de extra
activiteiten: “De afdeling vmbo-b
heeft een royaal aanbod aan

vormende activiteiten op het terrein
van burgerschapscompetenties en
sociale vaardigheden.”
Met name het Leerhuis,
waarbinnen de school verlengde of
verkorte leerloopbaantrajecten op
maat aanbiedt, en verticale leer- en
loopbaantrajecten van vmbo naar
vwo, vielen de jury op.
“We zijn zelf het meeste trots op
het feit dat we goed presteren, maar
zéér goed functioneren”, stelt adjunctdirecteur Marlies Scheres. “We hoeven

niet per se voor het beste cijfer te
gaan, we willen het beste uit de
leerlingen halen, zodat ze goede
burgers worden. Leren is meer dan
een 10 voor Engels.”
Van de ongeveer 700 middelbare
scholen in Nederland meldden
141 scholen zich afgelopen jaar
aan voor de kwalificatie excellent.
Een jury bezocht de scholen en
kende in 76 gevallen het predicaat
toe. Dit jaar was de tweede keer dat
de predicaten uitgedeeld werden.

SCHEIDING OMGANG
ALIMENTATIE GEZAG
MEDIATION

mr. Stéphanie Hoppers
advocaat

Nancy Hermans
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Bedroefd hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons lid

Henk Gerrits

(Henk van d’n Toerstop in Melderslo)
Wij wensen de familie alle sterkte toe.
Bestuur en leden van de
Noordlimburgse Veteraan Motorrijwiel Club

Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid belangstelling,
mooie woorden, prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten
die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man

Piet Nabben
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid
verzacht het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan.
Truus Nabben
Esther en Jan – Fleur, Teun
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.
Wiel Beckers Rijwielservice
Voor reparatie en onderhoud van uw
fiets. van Merwijckstraat 47, Horst
tel. 077 398 63 32
openingstijden: maandag t/m vrijdag
19.00 – 20.00 uur
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Afvallen zonder shakes of
maaltijdvervangers. Gewoon lekker
en gezond eten. Informatie, recepten
en een steun in de rug. Individuele,
groepsbegeleiding of via e-mail.
Vergoeding zorgverzekering mogelijk.
www.mooiergewicht.nl
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
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 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.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.

Gerrie
van den

Schminkenzo. Basiscursus schminken
in 10 lessen. Start op 28 januari!
Aanmelden per twee! Voor meer info
bel gerust, 06 81 56 02 71.
Werk van huis uit! Wij zoeken
mensen met goede sociale
vaardigheden. Ben je op zoek naar
bijverdienste, part- of fulltime werk?
Nieuwe uitdaging voor jezelf in 2014?
Bel: 06 54 25 67 86.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Cursus Mindfulness.
Helemaal tot rust komen in het hier
en nu. Start dinsdagavond 28 januari.
Kijk op www.via-rosa.nl of
www.marietweijs.nl
Huiskamercafé als feestlocatie.
Café Cambrinus te reserveren voor
een feest of jubileum: van 40 tot 120
personen. Info www.cafe-cambrinus.nl
of informeer naar de mogelijkheden:
077 398 30 09 of
cambrinushorst@home.nl

Het Stiltehuis
Gezond zijn en gezond blijven met
massage. Voor ontspanning en klachten.
www.hetstiltehuis.123website.nl
of 077 398 61 14.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Gewicht en energie
Wilt U graag afvallen, aankomen en
meer energie?
www.gewichtscoachingdriessen.nl
Te huur opslag- en werkruimte
Ruimtes van 170 m2 of 85 m2, ruimtes
zijn vorstvrij, buitenterrein verhard,
eventueel heftruck en chauffeur
beschikbaar. Voor meer informatie:
Ben van Rens, Leeuwerweg 15,
Melderslo, Tel. 06 21 58 07 85
Zeilmakerij Sevenum
Langer genieten van uw terrasoverkapping!
www.zeilmakerijsevenum.nl
Rits stuk? vdwijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in
veel gevallen repareren. Klaar terwijl
u wacht! Ook voor drukkers en inslagknopen. Elke dinsdagmorgen op de
weekmarkt te Horst.
Praktijk Constance In Horst.
Extra aandacht voor de diabetes voet.
Regelmatig een pedicure is geen luxe.
Bel gerust voor info en het speciale
tarief. Tel. 398 59 04.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Eind december gevonden bij Jumbo
Phicoop Sevenum, een donkerbruine
wandelstok. Info 077 467 24 24.

P etra D u ij kers
u itv aartv erz orging

voor een
persoonlijk
afscheid

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

B litterswijc k
( 0 4 78 ) 5 3 3 2 26 / 0 6 23 6 1 1 3 5 0
www. p etrad u ij kers. nl

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

Welkom lieve

Niek

07 januari 2014
Zoon van
Susan Beelen en
Maik van Rens
Grote zus Lise
Achter de Pastorie 13
5962 BB Melderslo

Zilverkleurige sleutel verloren in het
centrum van Horst op vrijdag 3 januari.
Geen sleutelhanger o.i.d. Graag bellen
naar 06 11 45 04 92.
Kamer verhuur arbeidsmigranten.
Eén, twee, drie of vier persoons-kamers
in grote bungalow tussen Horst en
Grubbenvorst. Huurcontract minimaal
6 maanden. Tel. 06 22 39 93 94.
Te koop gevraagd in Hegelsom
halfvrijstaande of tussenwoning.
3 slaapkamers. Prijs max. € 175.000
Tel. 06 12 62 67 92.
Wie heeft mijn lichtgrijze Gazelle
fiets meegenomen in de nacht van
31 december? Hij stond afgesloten aan
de achterzijde van Tin Sun. Heb je iets
opvallends gezien of heb je informatie?
Tel 077 464 20 22.
Foto’s direct klaar bij Ster. U kunt bij
ons foto’s afdrukken in de Directklaar
Fotoservice. Via www.fotoquelle.nl
kunt u fotoposters, fotoboeken,
fotofun artikelen, canvac etc. bestellen.
Foto Geurts Stervideotheek
Venloseweg 2 Horst.
www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Gratis advies/offerte aan huis! Tel. 06
53 88 61 01 (Pascal van Kempen).
Shiatsu Praktijk Dé Novo.
Kijk op www.shiatsupraktijkdenovo.nl
voor meer informatie en vergoedingen
door zorgverzekeraars.
Anja Coumans Vlasvenstraat 17,
Melderslo, 06 13 35 45 18.

Valise Atelier & Natuur.
Workshops Venitiaanse maskers
maken, duur 3 uur. Woensdagavond
22-29 jan. en woensdagavond 5 feb.
Kosten € 35,00. Andere dagen op
aanvraag. Voorbeelden op facebook.
Info Monique Kersten 06 12 69 79 35.

Zelfstandige vrouw, 56 jaar,
zoekt woonruimte in Horst.
Liefst begane grond.
Tel. 0493 52 93 12 / 06 50 66 27 99.
3e artikel gratis! Laatste week! Geldig
op ons hele assortiment! Merken als:
Josephine & Co, G-star, MFG, Save The
Queen, Desigual en nog veel meer!
Second Life Exclusive. Hoofdstraat 23
Horst. Vrij: 10-20, zat: 11-17 uur.
Te koop of te huur. Vrijstaande
woning in Horst, Veld-Oostenrijk 24.
Informatie tel. 077 398 55 36.

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

Gevonden/aangetroffen:
grijze tijgerkat met 4 witte pootjes
op Stationsstraat t.h.v. Poels in berm,
helaas dood. Misschien is dit uw kat
die u mist (06 36 54 19 83)?
Te Koop aardappelen in zakken van
3, 5 en 10 kg, zelfbediening!
Bosstraat 63 Hegelsom.

T: 0478 57 14 42 • Oirlo
www.duijfuitvaartonderneming.nl
Ook als u elders verzekerd bent!

Boterham Efkes Anders. Bruin brood
met ham, kaas, komkommer en ei
en onze lekkere Efkes Anders saus
(oftewel “boterham gezond”). Met
deze advertentie slechts € 3,00 (max.
2 per adv.). Tot gauw bij Efkes Anders!
Kerkstraat 16 Horst.
Weiland met schuil(stal)
Gezocht weiland met (schuil)stal voor
1 paard. Omg Horst aan de Maas.
Tel 06 24 11 94 07.
English for kids! Zit je in groep 6,7 of 8
en vind je het cool om Engels te leren?
Dat kan! Binnenkort starten we met
Engels voor beginners voor kinderen
op maandagmiddag na school.
Info 06 48 75 53 47. See you soon!

Dag en nacht bereikbaar

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

Te huur in Winterberg 4 persoons
appartement direct aan bobbaan, nog
beschikbaar in januari en februari.
Inl. jeanne.verdellen@hotmail.com
of kijk op facebookpagina Winterberg
Appartement.

Te huur vrijstaand woonhuis
per 1 april. Dubbel glas en spouwmuur
isolatie, 4 slk. nabij natuurgebied.
Houden van paard behoort tot de
mogelijkheid. Plaats Broekhuizen.
Tel. 077 463 82 17 of 06 53 38 89 97.

Hoef
uitvaartbegeleiding
Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl

Praktijk Constance in Horst.
Reflexologie is gezond. Neem deze bon
mee voor een gratis korte behandeling.
Tel. 077 398 59 04.

Verloren gouden armband
op woensdag 25 december, waarschijnlijk vanaf Dijkerheideweg in Horst via
Ulfterhoek naar centrum Sevenum.
Tel 077 398 19 43.

Eleonora’s Yogastudio Horst!
Nieuwe voornemens? Start! Nieuwe
lessen: Hatha yoga, meditatie, yogadance, zwangerschapsyoga, 5 lessen
25% korting. Eleonora’s Yogastudio
Horst, www.yogastudioreuver.nl
Info: Leonie, 06 46 13 52 25.
Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze snel en
betaalbaar op! Reparatie, opschonen,
(draadloos) internet, virusverwijdering,
beveiliging, laptopreparatie! Bel mij
gerust op 06 -14 51 11 20

Te huur: werk/opslagruimte
± 380 m2, ± 78 m2. Kantoor/kantine
± 96 m2. Ruim verhard buitenterrein.
Gunstige ligging nabij A73 te Melderslo.
Voor diverse doeleinden geschikt.
077 398 28 96 / 06 30 83 78 52.

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

www.theoarts.com

De nieuwste films voor € 2,50
Wekelijks de nieuwste films en nu te
huur voor slechts € 2,50 p.s.!!! Of je
huurt 10 weekfilms voor 2 weken voor
€ 10. Géén abonnementskosten en
keuze uit 10.000 films! Ster Videotheek
Venloseweg 2 Horst.
Wie heeft mijn Gazelle damesfiets
meegenomen op 12 januari bij John’s
Foodstore voor de deur? Heb je iets
opvallends gezien of heb je informatie?
Tel. 06 52 33 03 72.

Reparatie en Onderhoud
077-3987973 / 06-38518702

AUTO ACCU’S
VANAF € 39,-

WWW.STERACCU.NL
2 JA AR
TIE
GARAN

DE GOEDKOOPSTE UIT DE REGIO

DAGELIJKS IN HORST AF TE HALEN

OP AFSPRAAK 06 19 20 81 96
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GEPLUKT

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

Jef Mooren
Koken met

Randy

Jef Mooren (77) is een manusje-van-alles. Filmen, fietsen, tuinieren,
gymmen of sleutelen aan zijn lelijk eendje: vervelen is er niet bij. De
hoogste tijd voor HALLO Horst aan de Maas om deze duizendpoot eens aan
de tand te voelen. Deze week wordt Jef Mooren uit Swolgen geplukt.

de kostschool. Het was geen plezierige
tijd, maar het was niet anders.”
Na de kostschool belandde Jef op
de ambachtsschool en aansluitend
op de school voor machinebouw
in Roermond. Wat volgde zijn
uiteenlopende banen in binnenen buitenland: van eigen baas tot
medewerker in een tankstation.
Wanneer zijn laatste werkgever
failliet gaat, besluit hij zijn tijd in het
bouwen van een eigen houten huis
te steken. “Met Sinterklaas kreeg ik
een bouwpakket cadeau. Het was heel
eenvoudig, een soort Lego in het groot.
Een jongensdroom, kun je wel stellen.”

Authentieke films
Hoe mooi het bouwen van een
eigen huis ook lijkt, Jefs grootste
passie is toch filmen. “In 1965 is
het begonnen met de toelating
tot de filmclub in Venlo. In de
vergadering besloten de heren dat
ik erbij mocht. Niet iedereen werd
zomaar toegelaten.” Tegenwoordig
is Jef aangesloten bij een filmclub in
Neerkant, de Landelijke Film Kring
(LFK) en de Duitse BCFI cine 8-16 Film
Bund. Zijn nostalgische films worden
goed ontvangen. “Ik film omdat ik
er zelf plezier aan beleef, maar toch
doet het me wat om iets te maken
dat anderen waarderen.” De duur van
zijn films is ongeveer twaalf minuten.
“Niet langer, want dan is de spanning
niet meer te houden. Bij het filmfestival
in Dresden kon je een naald horen
vallen tijdens de vertoning. Ik hoor
vaak dat mensen mijn films authentiek
vinden. Het lijkt net alsof het zich
echt rond de jaren 60 afspeelt.” Niet
alleen de setting, ook de montage is
‘ouderwets’. “Tegenwoordig willen ze
het vaak snel gesneden hebben. Bij
mij zie je de pastoor in de film de deur
zowel open- als dichtmaken.” Jef staat
plots op en doet het voor. “Op tv zou ie
al lang binnen zijn.” Zijn ideeën haalt

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.

Briepizza
Ingrediënten pizzadeeg
· 500 gram bloem
· 300 ml water
· 7 gram gist
· 1 tl gedroogde oregano
· 15 ml olijfolie
· 12 gram zout
Ingrediënten cashew-rucolapesto
· 1 teentje knoflook
· 100 gram cashewnoten
· 75 gram rucola
· 200 ml olijfolie
Ingrediënten brielaag
· 600 gram brie

hij uit herinneringen van vroeger. “Ik
ging geregeld naar de boerderij van
mijn oom en tante in Meterik. Ik heb
daar veel gezien, wat nu nog in mijn
achterhoofd zit.”

Tocht naar Santiago
de Compostella
Drie jaar geleden wilde Jef
samen met zijn vrouw de tocht naar
Santiago de Compostella maken met
de lelijke eend. Helaas begon zijn
vrouw indertijd te sukkelen. Het is nu
twee jaar geleden dat ze overleed.
Vorig jaar heeft Jef een eerste
poging met de fiets gewaagd om de
tocht voor zijn vrouw af te leggen.
Tweehonderd kilometer voor de
Spaanse grens moest hij het opgeven
na een valpartij. “Dit jaar wil ik het
afmaken. Zodra de temperatuur in
Frankrijk rond de 18 à 20 graden is,
vertrek ik. Maar ik ga nu wel liever
niet alleen. Je bent de hele dag in je
eentje en kunt tegen niemand iets
zeggen. Sinds juni adverteer ik voor
een reisgenoot in De Wereldfietser,
het tijdschrift voor fietsreizigers.” Tot
nog toe heeft Jef nog geen reacties
ontvangen. Is zijn eisenpakket wellicht
wat streng? “Welnee, zo hoeft ze me
niet te volgen hoor. We kunnen ook
gewoon steeds ergens afspreken.
En als ze de voorkeur geeft aan
een hotel in plaats van een tent,
pas ik me aan.” Wat dat betreft is
Jef duidelijk: hij wil wel graag met
een vrouw van rond de zeventig op
pad. “Met een heer heb ik het idee
dat het om uithoudingsvermogen
gaat. Ik wil er geen wedstrijd van
maken. En met een dame kan ik beter
communiceren.” Neemt hij zijn camera
mee? “Het is nogal zwaar op de
fiets, maar een kleine sfeerimpressie
van de tocht is wel leuk. En ik kom
natuurlijk door zo’n mooie plaatsen.
De omgeving is al een film op zich.”

· 1 mespuntje zout

• Maak een kuiltje in de bloem en
meng daarin water, gist, oregano
en olie;
• strooi zout over de bloem en
kneed de bloem beetje bij beetje
door het gistmengsel tot een
soepel deeg;
• Bestuif een kom met bloem, leg
het deeg erin en laat afgedekt
met plastic folie circa 30 minuten
rijzen.
• Verwarm de oven voor op 250°C;
• pel de knoﬂook en maal deze met
de cashewnoten fijn;
• voeg de rucola en de olijfolie toe
en pureer tot een pesto;
• breng op smaak met zout en
peper;
• rol het deeg uit tot een rechthoek
ter grootte van de bakplaat en leg
de plak op een met bakpapier
beklede bakplaat;
• besmeer de bodem met de pesto;
• snijd de brie in dunne plakken en
beleg de pizza ermee;
• bak de pizza in circa 15 minuten
goudbruin en gaar.

Eet u smakelijk!

Randy

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

Jef is het middelste kind uit een
gezin van twaalf. Hij maakt al vroeg
kennis met de wereld van film. “Mijn
vader, Piet Mooren, had een winkel
met een bioscoop, radio’s, tv’s, naaima-

chines, fietsen en huishoudartikelen in
Horst.” Veel was Jef echter niet in Horst
te vinden. “Mijn ouders hadden geen
tijd om voor alle kinderen te zorgen,
dus ik heb veel tijd doorgebracht op

PUZZEL

Sudoku

WINTERCOLLECTIE

HALVE
PRIJZEN*
*tenzij anders aangegeven.

speciale
aanbiedingen
met kortingen
tot wel 75%!

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

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

100 gram € 0,95

Uit eigen keuken: Balkenbrij

100 gram € 0,65

Gyros reepjes

100 gram € 1,25

Gratis saus!

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Open Huis
StudieHuis Horst
StudieHuis Horst opent op donderdag 30 januari haar deuren van
16.30 tot 20.30 uur. Iedereen die een kijkje in de keuken wil nemen, is
welkom. Ook nieuwe brugklassers die zich oriënteren om in 2014 de
overstap naar het voortgezet onderwijs te maken zijn van harte welkom.
Motto van het StudieHuis is
‘samenwerken aan talentontwikkeling’. De vakdocenten en begeleiders
van StudieHuis werken samen met
leerlingen aan haalbare leerdoelen.
De kinderen werken in een huiselijke
sfeer en gaan naar huis als alles af en
overhoord is.

16
01

‘Hij verkoopt de lekkerste
kippetjes van de gemeente’
Op de weekmarkt in Horst lopen mensen rond op zoek naar leuke en lekkere producten. Bij het gemeentehuis
staat Kipgrillmeester van Ali Akyar. Vanuit zijn gele wagen voorziet hij de klanten van kip en een praatje.

StudieHuis Horst verzorgt
huiswerkbegeleiding voor leerlingen
in het voortgezet onderwijs, diverse
bijspijker cursussen vanaf groep 8
en bijlessen. Nieuw is de Toetsweek
Special, een korte, intensieve
voorbereiding op de toetsweek.

Comé bv verwerkt champignons tot half conserven
in grootverpakking voor de verwerkende industrie.
Comé bv behoort tot de Scelta Mushrooms groep.
Door de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar:

Voorman
Productie/kwaliteit
Het doel van de functie
Het aansturen van de productie op de werkvloer, het verhelpen van kleine storingen en het klaarmaken van orders voor verzending. Het onderhouden van
Product-registratie/handboek HACCP-IFS. Klant contacten en audits.
Het proﬁel
Je beschikt over mbo-/hbo-opleiding en denkniveau. Na een inwerkperiode zul
je zelfstandig kunnen werken en beslissingen kunnen nemen. Je beheerst Duits
en Engels in woord en geschrift. Je bent ﬂexibel in werktijden (geen 9-5 mentaliteit). De werkzaamheden kunnen in de toekomst plaatsvinden in 2 ploegendienst. Je beschikt over aﬃniteit en/of ervaring met champignons is een pré.

Operator verpakking/
productie
Je beschikt over mbo-opleiding en denkniveau. Na een inwerkperiode zul
je zelfstandig kunnen werken met de verpakkingsmachine. Tevens draag je
zorg voor de productie administratie. Werkzaamheden zullen in de toekomst
plaatsvinden in 2 ploegendienst.
Het aanbod
Een uitdagende en afwisselende functie binnen een groeiende onderneming,
waarin eigen initiatief en ﬂexibiliteit in hoge mate op prijs gesteld wordt. Daar
waar nodig kunnen cursussen gevolgd worden. Bij gebleken geschiktheid behoort een vast dienstverband tot de mogelijkheden. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn evenredig aan de zwaarte van de geboden functie.
Geïnteresseerd in deze functie?
Stuur dan een korte motivatiebrief of e-mail met je cv aan Comé bv
Transportstraat 8, 5961 PW Horst, t.a.v. Marc Spreuwenberg of mail naar
info@come bv.nl. Je kunt ook telefonisch contact opnemen via 077 - 398 25 43.

“Ik ben al twintig jaar ondernemer”, begint Ali Akyar zijn verhaal.
“Van oorsprong ben ik elektromonteur.
Ook heb ik tot twee jaar geleden
gewerkt als meubelmaker. Door de
economische situatie kan ik die twee
beroepen helaas niet meer uitoefenen.
Ik vind dat erg jammer, want op deze
manier gaat er veel ervaring verloren.”
Een jaar geleden zag Ali deze wagen
te koop staan. “Het leek mij een
goede koop en een prima kans en
ik besloot de wagen te kopen.” Dat
Akyar nu kip staat te verkopen, is
volgens hem puur toeval. “Het hele
leven is volgens mij toeval. Je kunt wel
dingen plannen, maar of ze dan ook
uitkomen, is de vraag”, vertelt Ali. “En
nu verkoopt hij de lekkerste kippetjes
van de gemeente”, zegt een klant
enthousiast.

De Blerickse marktkoopman staat
naast de markt in Horst ook op dinsdag in Blerick op de markt. “Verder sta
ik op vrijdag in Deurne en op zaterdag
in Tegelen.” Ali heeft alle soorten en
delen van de kip in zijn kraam. “Ik verkoop hele kippen, kippenbouten,
drumsticks en vleugels. Horstenaren
zijn vast dol op kip, want alles wordt
hier verkocht.” Intussen staan een
vrouw en haar moeder bij de kraam
te overleggen wat ze zullen nemen.
Ali geeft ze advies wat ze het beste
kunnen pakken. “De bouten zijn niet
zo groot vandaag, dus ik geef u er een
extra mee”, zegt de Kipgrillmeester
tegen de vrouwen.
Ali regelt bijna alles zelf qua
inkoop, verkoop en boekhouding.
“Maar mijn vrouw helpt mee tijdens
de voorbereiding en bij het schoon-

maken. Hygiëne is heel belangrijk.
Dit is heel verantwoordelijk werk.” Ali
probeert zoveel mogelijk namen van
klanten te onthouden. Bij een echtpaar
heeft hij de naam goed. “Zo bouw je
toch een band op met mensen en dat
is heel belangrijk. Het gaat er vooral
om dat je de mensen eerlijk benadert.
Het moet uit je hart komen.”
Ali doet niet aan toegevoegde
geur of kleur om de mensen te
lokken. “De kippetjes en dus mijn
baan worden goedgekeurd tijdens
het avondeten.” Het is warm in de
wagen. De klanten die langs de kraam
af lopen, voelen de hitte. “Ik kom
oorspronkelijk uit Turkije, dus ik
ben wel wat warmte gewend. Maar
afgelopen zomer toen het dertig
graden was, ben ik wel af en toe naar
buiten gegaan”, lacht Ali.

Starters in de regio Doc/sa
andere advies over gebouwontwerp en gebouwaanpassingen,
beoordeelt de brandveilige status
van bestaande gebouwen en
ontwikkelt en verzorgt cursussen
(zowel in-company als open
inschrijving) in het vakgebied.
Anderzijds biedt Doc/sa HR
ondersteuning voor publieke en
private bedrijven die personele
vraagstukken hebben ten aanzien
Activiteiten
van functies gerelateerd aan
Doc/sa is een dienstverlener
brandveiligheid en bouwregelin brandveiligheid en bouwregel- geving.
geving. Het dienstpakket van
Werving en selectie, detacheDoc/sa is tweeledig. Enerzijds
ring, opzetten van traineetrajecten
bestaat de dienstverlening uit
en ondersteuning bij re-integratie
vakinhoudelijke ondersteuning,
of outplacementtrajecten is het
cursussen, scholing en advies. In palet aan HR-diensten dat
diverse vormen wordt ondersteu- geboden wordt.
ning geboden ten aanzien van de
Doelgroep
veelomvattende en vaak
Doc/sa is werkzaam in zowel
complexe brandveiligheidsvoorde publieke als de private markt.
schriften. Doc/sa geeft onder
Bedrijf
Doc/sa
Eigenaar Bart en Suzanne
Verheggen
Adres
Zwaanen Heike 12
Plaats
Lottum
Telefoon 077 400 28 52
E-mail
info@docsa.nl
Website www.docsa.nl
Sector
Dienstverlening
Start
1 april 2013

Daarnaast richt Doc/sa zich op
kandidaten die werkzaam
(willen) zijn in functies gerelateerd aan brandveiligheid of
bouwregelgeving zoals brandpreventiedeskundigen of
medewerkers Vergunningen,
Toezicht & Handhaving.
Onderscheidend vermogen
Voor Doc/sa als dienstverlener zijn ondersteuning en
kennisoverdracht belangrijke
factoren in het bedrijfsprofiel
waarbij kwaliteit, klantgerichtheid en integriteit hoog in het
vaandel staan.
Met de vakinhoudelijke
kennis van Bart en de jarenlange
ervaring van Suzanne in de
uitzendbranche, biedt Doc/sa
kwalitatieve dienstverlening van
incidentele ondersteuning tot
structurele oplossingen.

Wilt u als starter ook gratis in deze rubriek komen te staan, mail dan naar linda@hallohorstaandemaas.nl
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Honderd jaar Van Heijster Wol en Textiel America

‘Je weet nooit wat de toekomst brengt’
Van Heijster Wol en Textiel uit America bestaat op 20 januari honderd jaar. Sinds 1984 staan Henk en Diny van
Heijster aan het roer van de zaak, maar het begon honderd jaar geleden allemaal op 20 januari 1914 met Henks
opa, Hendrik van Heijster.

veel voor het dorp.”
Tegenwoordig is er weer steeds
meer vraag naar breiwerk, wat weer
helemaal in is. “Je ziet het veel terug in
de media en mensen zijn nou eenmaal
kuddedieren, dus ze gaan dan weer
massaal aan het breien”, zegt Diny.
Ze geeft ook aan dat er steeds meer
vraag is naar reparatie van kleding. “Dit
kan van alles zijn. Zo vervangen wij
ritssluitingen en passen we maten aan.

Mensen gooien tegenwoordig steeds
minder kleding weg.”
De twee kinderen van Henk en Diny
hebben allebei een ander vak gekozen.
Diny: “Waarschijnlijk houdt de winkel
op te bestaan als ik er mee ophoud.
Maar daar denk ik nog helemaal niet
aan, omdat je nooit weet wat de
toekomst brengt. Ik wil in ieder geval
doorgaan zolang het nog kan. Het is
echt onze hobby.”

Cafetaria
Griendtsveen zoekt
nieuwe huurder
De eigenaar van cafetaria Wienerhof in Griendtsveen is op zoek naar
een huurder die de cafetaria zelfstandig wil gaan runnen. Wienerhof is
sinds 1 januari gesloten.

De opa van Henk van Heijster
begon de winkel in 1914. “Mijn opa
was kleermaker. Hij is begonnen met
het verkopen van petten en hoeden
en in een later stadium kwamen daar
overalls en pakken bij. Het maken
van zo’n pak was toen nog een heel
werk en kostte veel geld”, zegt Henk.
Hendrik leerde het vak aan zijn drie
zoons. Henk: “De broers van mijn vader
zijn later allebei verhuisd. Mijn vader
Eed is hier altijd blijven wonen. In 1949
nam hij de winkel over.” Eed voerde
een aantal veranderingen door. “Hij
ging onder andere ondergoed, pyjama’s en schorten verkopen. Hij leverde
spullen die de mensen toentertijd echt
nodig hadden”, vertelt zijn zoon.
Eed kreeg één dochter en drie
zonen. Henk geeft aan dat zijn broers

en zus geen interesse toonden in het
vak en daarom vroeg zijn vader hem
om de winkel over te nemen. Zijn
vrouw Diny geeft aan: “Ik zat toen al
langere tijd in de confectiebranche en
was erg geïnteresseerd. Toen moest ik
van Eed eerst de nodige papieren halen
voordat ik in de winkel mocht staan.”
Ze begon toen met het breien van
truien voor de zaak en het verkopen
van babykleding.
Diny is nu elke dag met de winkel
bezig. Henk werkt in de technische
groothandel en heeft vroeger gewerkt
in het management van Rowwen Hèze.
“Overdag ben ik weg, maar ik help
op zaterdag wel mee in de winkel.”
In 1990 werd de winkel uitgebreid vanwege ruimtegebrek. Volgens het stel is
het geheim van de winkel dat er hard

JUBILEUM
AANBIEDING
i.v.m. ons 100-jarig jubileum
van 20 t/m 26 januari 2014

elk 2e artikel halve prijs

voor gewerkt wordt. “Zolang we ervoor
knokken, blijft de winkel bestaan. Je
moet met je tijd meegaan en je makkelijk aan kunnen passen”, aldus Diny.

Gebundelde krachten
Het hebben van een winkel in een
kleiner dorp als America is volgens
de ondernemers een voordeel. Diny:
“Alle ondernemers in America hebben
een hechte band. We zorgen ervoor dat
de leefbaarheid in het dorp behouden
blijft. Elke ondernemer toont veel inzet
en de winkels zijn gebundeld.” Henk
heeft ook een tijdje in het bestuur
van de Ondernemersvereniging van
America gezeten. Henk: “We zorgen er
met z’n allen voor dat we de winkels
in het dorp in stand kunnen houden.
De vijftig leden van de vereniging doen

Voormalige huurder van cafetaria
Wienerhof was het Deurnese partyverhuurbedrijf Bemeko. Via deze firma
werkte personeel in de cafetaria.
Eigenaar Iwan Gijsbers laat weten dat
Bemeko inmiddels met een andere

partij in zee is gegaan. Het personeel
van de cafetaria is daarbij ook overgestapt. Totdat een eventuele nieuwe
koper of nieuwe huurder voor de
snackbar gevonden is, blijft Wienerhof
gesloten.

Schatberg
BestCamping 2014
Recreatiepark De Schatberg in Sevenum mag zich in 2014 ANWB
BestCamping noemen. Het park is één van de 139 campings in Europa die
deze titel van ANWB en haar Duitse zusterclub ADAC kregen.
Elk jaar inspecteren ANWB en
ADAC 10.000 campings in Europa.
Op 10 januari werd bekend dat
39 Nederlandse campings de titel
BestCamping 2014 mogen dragen, de
hoogste score in alle landen.
Deze plaats heeft De Schatberg

vooral te denken aan het uitstekende
sanitair, de mooie terreinen en de
vele voorzieningen, aldus ANWB.
Campings met de titel BestCamping
scoren het maximale aantal van vijf
sterren. De Schatberg ontving het
label voor de tweede keer.

De Franse keuken en Limburgse streekgerechten

Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Tienrayseweg 10a, Horst
T (077) 398 22 33

www.restauranthetmaasdal.nl

alle combinaties mogelijk, uitgezonderd reparaties

van Heijster Wol & Textiel
Past. Jeukenstraat 3, 5966 NL America

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
BEDMODE

BADMODE TAFELMODE
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HOESLAKE

TIJN EN
ALLE DEKBEDOVERTREKKEN IN SA
FLANEL OF KATOEN TEGEN BODEMPRIJZEN!

OVERTREKKEN | LAKENS |

EXTRA BELEGEN
KAAS
Heerlijke romige,
pikante belegen

kilo

9,50

Toos en Rob
Wagenaar

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

10

opinie

Wat
zeg je?

16
01

Subsidies voor verenigingen blijven nodig

Horst aan de Maas is een
sportieve gemeente

Slechts een kwart van de bevolking van Horst aan de Maas doet niet aan sport. Hardlopen
of wandelen is de populairste vorm van beweging, bijna twee op de vijf inwoners doet dit.
Ook fitness wordt door veel mensen beoefend (21 procent). Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
den om te gaan sporten.” Daarnaast
Een heleboel sporten zijn vertevroegen we inwoners of gemeente
genwoordigd in Horst aan de Maas.
Horst aan de Maas een gezonde
Een groot deel van de inwoners (56
procent) is dan
“Verenigingen in kleine kernen levensstijl
stimuleert door
ook van mening
kunnen niks zonder subsidie” bewoners aan
dat Horst aan de
Maas een spor“Sporten voorkomt problemen te sporen te
gaan sporten.
tieve gemeente
die uit verveling ontstaan”
Een kwart van
is. Slechts 3 prode inwoners
cent is het hier
“Horst aan de Maas is groot
niet mee eens.
genoeg om een rondje op de vindt van wel.
18 procent is het
Die mensen wijfiets te maken”
hier niet mee
zen bijvoorbeeld
eens. Een groot deel, 57 procent, heeft
op de discussie rondom zwembad De
hier geen mening over. Sportconsulente
Berkel. Daarentegen zegt een ander:
Lennie Wagemans heeft als taak een
“We hebben voldoende gelegenhe-

Oneens
3%

gezonde
levensstijl bij
de jeugd in
de gemeente
te stimuleren,
met als doel
dat de jeugd deze
levensstijl hun hele
leven lang vasthoudt.
“Momenteel rondt de gemeente
het tweejaarlijkse BOS-kompas af,
een onderzoek onder de groepen 6
en 8 van het basisonderwijs”, geeft ze
aan. De resultaten van het onderzoek
worden gebruik voor het gemeentelijke
beleid. “Positief nieuws uit het onder-

Neutraal
41%

zoek is het toegenomen
aantal basisschoolleerlingen dat
lid is van een
sportvereniging
in vergelijking met het
onderzoek uit
2011”, aldus
Wagemans.
“Vrijwel alle
basisschoolleerlingen uit de groepen
6 en 8 van de gemeente
Horst aan de Maas blijken te
sporten bij een sportvereniging.”
Daarnaast ondersteunt de sportconsulente verenigingen bij het verwerven
van meer leden.
Stemmers die onze gemeente niet
sportief vinden, wijzen op een terug-

Regio van de Smaak
gaat door
De R egio Venlo is smaak. We verbouwen smaak ( tuinders) , we vervoeren smaak ( logistiek) ,
we denken na over smaak ( onderwijs) , we genieten van smaak ( horeca en kookclubs) en we
vieren smaak ( smaakfestivals) . Daarom werd R egio Venlo terecht uitgeroepen tot Hoofdstad van
de S maak 2 0 1 3 . E n daar houdt het niet mee op.
Afgelopen jaar hebben we met zijn allen deze titel
gevierd. We hebben een podium geboden aan
ondernemers, inwoners en instellingen van onze
regio. Hoogtepunten waren het bezoek van het
Koningspaar op 1 2 juni en de Week van de S maak
op het voormalige F loriadeterrein met liefst 2 5 .000
bezoekers. Maar daarnaast is er een veelvoud aan
initiatieven geweest: veel nieuwe evenementen,
professionalisering van streekproducenten, educatieve
projecten binnen het onderwijs, toeristische
arrangementen, zes initiatieven binnen de zorgsector,
elf tv-uitzendingen over de R egio van de S maak en
veel ondernemers die zich verbonden hebben aan
deze titel. Kijk op http://regiovenlo.online-magazine.nl
voor meer informatie over 2 01 3 .

Op 1 3 december is de titel Hoofdstad van de S maak
overgedragen aan gemeente Ede. Zij mogen zich in 2 01 4
Hoofdstad van de S maak noemen.
Ondernemers, inwoners en instellingen die zich
verbonden hebben aan R egio van de S maak zijn het er
allemaal over eens: smaak is een thema dat past bij onze
regio. Daarom is ook besloten om door te gaan. Niet meer
als Hoofdstad van de S maak, maar wel als permanente
R egio van de S maak. Ook in 2 01 4 en verder gaan we
samen met u een podium creë ren voor smaak.
Heeft u tips of ideeë n voor R egio van de S maak, neem
contact op met info@ regiovandesmaak.nl of bel naar
077 8 5 0 3 3 6 1 . Of u neemt contact op met L eon J oris
via l.joris@ horstaandemaas.nl of 077 477 97 77.

Eens
56%

loop in de hoogte van subsidies voor
verenigingen. “Hierdoor wordt contributie veel te hoog.” “Het zwembad is
steeds minder open om baantjes te
trekken en het wordt elk jaar duurder”,
stelt een ander. Slechts een kwart van
de inwoners is het eens met de stelling
dat sportverenigingen hun eigen broek
moeten ophouden, zonder subsidies.
Ruim de helft is het niet eens met de
stelling.
Een opmerkelijke inzending: “Voor
mensen met een lichamelijke beperking is er heel weinig mogelijkheid om
te sporten. Ikzelf ga naar Blerick.”
Voor meer resultaten of
aanmelden voor de volgende
enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl
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De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang
zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld.
De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Verkiezingsretoriek:
boemerangeffect van Horster kiezers aanstaande?
Voor de vorige verkiezingen schreef een CDA-raadslid dat de wethouder
heeft toegezegd: “Het nieuwe tuinencomplex wordt ingericht voor langere
tijd.” De Horstenaren hebben kunnen zien dat aan de Schoolstraat de
volkstuinen per 1 juli weg moesten, maar dat er daarna tot december een
grote onkruidzooi stond.
Weg nog te oogsten gewassen.
De tuinders werden opgezadeld met
de vele kosten voor de beloofde
afrastering en planten en met
een beschamend optreden van de
CDA-wethouder. Een uitzending
van de Rijdende Rechter werd
tegengewerkt, bang voor verlies.
Nu buigt de Nationale Ombudsman

zich over de zaak. Iedere inwoner
van Horst ziet op alle dagen wel
vuilniswagens rondrijden met daar
achter aan hollende vuilophalers.
Zakje hier en zakje daar en de groene
bakjes voor opritten en bij stormwind
op de weg waaiend: hoeveel
energievervuiling en ergernis dit
oplevert is wel duidelijk geworden. De

belasting gaat daardoor omhoog.
Voor de vorige verkiezing was
deze wethouder ook tegen de bioindustrie. Echter het pluche lonkte.
De gouden kip, de toeristenindustrie,
wordt letterlijk en figuurlijk geslacht.
Alle processen tot aan de Raad van
State zijn antipropaganda voor de
Horster bedrijven in onder andere de
toeristische sfeer.
Weten de Horstenaren het
volgende: uitgekeerde wachtgelden
aan raadsleden. Goed of slecht
functionerend, na vertrek krijgen ze
wachtgeld. Wij betalen dat wachtgeld

via de gemeentelijke belastingen. Ik
zal U enkele voorbeelden geven. Een
vrij jonge wethouder ontvangt vanaf
2003 tot heden 150.362 euro. Een
oudere ex-wethouder ontvangt vanaf
2010 tot heden 348.348 euro. In
totaal is vanaf de vorige verkiezing
een totaal bedrag van circa 900.000
euro uitgegeven aan wachtgelden.
Conclusie: is het geen tijd voor
een wende? De boemerang zal zijn
naam eer aan doen. Wij kiezers
hebben het in maart voor het
zeggen.
Peter Rechsteiner, Horst

Bespreking Poll week 1

Ik ga mijn eigen lot bepalen
Burgemeester Kees van Rooij sprak in zijn nieuwjaarstoespraak de hoop
uit dat inwoners van Horst aan de Maas in 2014 zelf hun lot bepalen in plaats
van af te wachten. Meer dan driekwart van de stemmers, 78 procent, heeft
goed naar de boodschap van de burgemeester geluisterd. Zij gaan meer zelf
doen en proberen hun eigen toekomst te bepalen. Dit past goed bij het thema

zelfredzaamheid: inwoners moeten meer zelf gaan doen en de gemeente gaat
slechts nog faciliteren. De rest van de stemmers, 22 procent, vindt echter dat de
gemeente best wat meer voor hen mag zorgen. Sommigen kunnen dit nu eenmaal door omstandigheden soms niet zelf doen. Zij vinden dat ze recht hebben
op hulp van de overheid, daar betalen ze tenslotte toch ook belasting voor.

Ook verkeersovertreders zijn criminelen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Ruim achthonderd automobilisten kunnen binnenkort een acceptgiro van
het Centraal Justitieel Incassobureau in de brievenbus verwachten. Zij hebben
zich namelijk vrijdag 10 januari niet aan de snelheid gehouden die geldt op
de Stationsstraat in Horst. De maximumsnelheid daar is 50 kilometer per uur.
De hoogst gemeten snelheid deze dag was 80 kilometer per uur. Volgens de
politie zijn er 813 overtredingen uitgeschreven. Een kwart van de voertuigen die
tijdens de controle passeerde, reed te hard. Logisch dat deze mensen worden
bekeurd. Als je te hard rijdt, overtreed je de wet en ben je in feite dus een

crimineel. Je kunt je echter ook afvragen of de politie haar tijd niet beter kan
besteden aan het bestrijden van echte criminaliteit zoals inbraak, wietplantages
en overvallen. Verkeersboetes innen is gewoon een zaak van snel geld verdienen.
Zeker in deze tijd van crisis mag de politie wel wat coulanter zijn. Daarnaast kun
je je afvragen of enkele kilometers te hard rijden wel zo’n zwaar vergrijp is. De
hoge boete staat niet in verhouding tot de overtreding. Verkeersboetes zouden
pas bij tien kilometer of meer te hard rijden moeten gelden.
Ook verkeersovertreders zijn criminelen. Wat vindt u?

Alcohol
Jongerenwerkers gaan met
jongeren uit Horst aan de
Maas in discussie over hoe om
te gaan met de meest recente
alcoholwetswijziging. De
jongeren vallen vanaf 1
januari buiten de boot en
mogen tot 18 jaar geen
druppel alcohol drinken.
Nu ik voor de tweede keer
papa word, ben ik het helemaal
eens met deze wetswijziging.
Sterker nog: de grens mag naar
21 jaar. Als mijn dochter en
straks haar broertje in het begin
van de jaren dertig toe zijn aan
hun eerste alcoholische
versnapering, dan het liefst zo
laat mogelijk. Ongetwijfeld kom
ik bedrogen uit en hebben ze
het voor die tijd al een keer
geprobeerd. Net zoals hun
vader voor zijn zestiende
stiekem biertjes dronk en
sigaretjes pafte.
Zelf heb ik het roken
inmiddels afgezworen. Het
leverde mij weinig op en met al
die maatschappelijke
beperkingen kun je bijna
nergens meer echt genieten.
Alcohol moet je leren drinken
om er echt van te kunnen
genieten. Een logisch gevolg is
dat je er een keer goed ziek van
wordt. Dat je schrikt van de
meid waarmee je de vorige
avond hebt gekust of dat
vrienden maandenlang jouw
danspasjes-zonder-remmingen
nadoen.
De anekdotes en sterke
verhalen die horen bij het
drinken van alcohol op je
vijftiende en zestiende worden
uitgesteld als je pas op
achttiende mag beginnen. De
impact van de verhalen zal ook
anders zijn, want de jongen- en
meisjesachtige randjes zijn eraf.
De hersenen krijgen meer tijd
om zich te ontwikkelen. Ik heb
het volste vertrouwen dat de
tieners van nu gekke, creatieve
en onbezonnen alternatieven
bedenken, waardoor ik mijn
kinderen straks met een gerust
hart op stap kan laten gaan.
Toch?
Herman

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 2) > Ik geloof in paranormale genezing > eens 39% oneens 61%
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Kleine dorpen aan zet
Tijdens de laatste raadsvergadering van 2013 heeft het CDA het College
van B&W een bestuursopdracht gegeven om het bouwen van extra huur- of
koopwoningen in de kleine dorpen in Horst aan de Maas volop aandacht te
geven.
In het CDA-voorstel was opgenomen dat de gemeente de woningbehoefte en het aanbod per dorp
dient te bekijken, en niet zoals tot
nu toe het geval was, uitsluitend in
combinatie met omringende dorpen,
of grote bouwlocaties in de grote dorpen. Het voorstel kreeg ook de steun
van de overige partijen, behalve

van PvdA-PK. Nog een onderdeel van
het CDA-voorstel was dat de beide
woningcorporaties, Wonen Limburg
en Woonwenz, die verantwoordelijk
zijn voor het huurwoningenaanbod in
Horst aan de Maas, zeer binnenkort
in gesprek dienen te gaan met de
dorpsraden van de kleine dorpen. De
corporaties zijn zeer terughoudend

als het gaat om bouwen in de kleine
dorpen.
Corporaties zijn door de verhuurdersheffing van het kabinet ernstig
beperkt in hun mogelijkheden om
te investeren, maar het CDA vindt
dat voldoende woningen voor de
kleine dorpen van levensbelang zijn.
Dorpsraden zijn de voelsprieten van de
dorpsgemeenschappen en hebben vaak
een zeer goed beeld van de werkelijke
woningbehoefte in hun dorp. Het beeld
van de dorpsraden, aangevuld met
statistische gegevens over de toekom-

stige bevolkingsontwikkeling, zullen
de basis moeten zijn voor aanvullende
afspraken om de huurwoningenvoorraad te vergroten. Dat kan door nieuwbouw, maar wellicht ook door een
verandering van functie van bestaande
gebouwen.
Uiteraard heeft het CDA ook vernieuwende ideeën om de woningcorporaties te helpen om de investeringen
verantwoord te maken. Daarover kunt
u alles lezen in ons nieuwe verkiezingsprogramma.
Ook voor koopwoningen in de

kleine kernen moet ruimte zijn, als
daar aantoonbaar behoefte aan is.
Daar hoort een positieve grondhouding van de gemeente bij: kijken hoe
het wél kan, in plaats van beargumenteren waarom het niet zou kunnen. Kortom, het CDA-voorstel heeft
er voor gezorgd dat de kleine kernen
weer aan zet zijn. Dus, Swolgen,
Hegelsom, Lottum, Melderslo en al
die andere kleine kernen: jullie kunnen aan de slag.
Henk Weijs,
CDA-fractie Horst aan de Maas

Voorbereiding is 90 procent van het succes
Ongetwijfeld zullen coalitiepartijen in deze verkiezingstijd proberen
aan te geven wat ze allemaal hebben bereikt. Uiteraard wel gewoon door
het geld van inwoners uit te geven. Veel van die projecten zijn overigens
ook met onze steun in de raad tot stand gekomen. Het verschil met de
coalitiepartijen is dat D66 steeds weer op een goede voorbereiding en
duidelijke doelen moest aandringen. Dat hebben we gedaan en blijven we
doen.
Het afgelopen half jaar heeft laten
zien hoe belangrijk voorbereiding
is bij diverse projecten, uitgevoerd
met steun van maar zonder kritische
houding van de coalitiepartijen. Denk

eens aan de Drank- en Horecawet
(slecht proces, laat ketenbeleid,
geen plannen voor voorlichting), het
ongenuanceerde Damoclesbeleid waar
het college probeert kleinverbruikers

uit huis te zetten en de grote jongens
hun gang laat gaan (Horst aan de Maas
staat in de top 5 van hennepgemeentes). Zelfs het aanleggen van een eenvoudig fietspad is een brug te ver. Geen
rekening houden met inwoners die een
onnodig deel van de voortuin moeten
inleveren en herinrichten. Jammer.
Je wilt schitteren bij de verkiezingen en
weer blijkt een tekort aan voorbereiding en dat doet je de das om.
Deze matige aanpak is onder
andere een gevolg van de volgzame

en weinig kritische houding van de
coalitiepartijen in commissies en raad.
Applaus is niet genoeg. Een hoofdtaak
van de raad, controleren, blijft bijna
volledig achterwege. Hier bedrijven
de coalitiepartijen nog steeds achterkamertjespolitiek. Ook hier laten CDA
en Essentie de tijd stilstaan.
D66 staat voor een bestuur dat
gesteund en gedreven wordt door een
kritische raad. Een college dat daardoor steeds beter wordt in het goed
voorbereiden van projecten. Daar hebt

u recht op, de juiste dingen doen
en die goed doen. Om daarvoor te
zorgen hebben we in maart uw stem
nodig.
Over dit bericht of over andere
zaken kunt u met ons spreken door
één van de raadsleden te benaderen
of door ons de eerste zaterdag van
de maand, dus ook 1 februari, tussen
11.00 en 12.00 uur op te zoeken in de
bibliotheek van Horst.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

of mensen geestelijk of lichamelijk
achteruit gaan.
Op initiatief van de SP komen
thuiszorgmedewerkers uit onze
gemeente regelmatig bij elkaar om te
spreken over de plannen en is er een
speciaal meldpunt waar mensen hun
ervaringen kunnen melden. Daarnaast
heeft de SP in de gemeenteraad steeds
weer voorgesteld extra geld vrij te
maken voor de zorg voor ouderen,

gehandicapten en kwetsbare
kinderen. Helaas hebben we nooit op
steun van de coalitiepartijen (CDA,
Essentie en PvdA) kunnen rekenen.
Deze partijen hadden geen bezwaar
tegen de bezuinigingen en vonden
compensatie van deze bezuinigingen
door minder geld aan de Floriade uit
te geven, niet nodig.
Thijs Coppus,
SP Horst aan de Maas

SP: opkomen voor elkaar
In steeds meer gevallen worden gemeenten verantwoordelijk voor de
zorg van hun inwoners. Vanuit Den Haag zijn de afgelopen 10 jaar veel
taken naar gemeenten doorgeschoven.
Inmiddels zijn gemeenten
verantwoordelijk voor de thuiszorg
en komende jaren worden de
jeugdzorg en de jongeren met een
arbeidshandicap (Wajong) ook
de verantwoordelijkheid van de
gemeenten. Hierdoor komt er veel op

gemeenten af, zeker omdat deze zaken
voor minder geld moeten worden
uitgevoerd. Door Haagse bezuinigingen
is er steeds minder geld voor ouderen,
kwetsbare kinderen en gehandicapten
in Horst aan de Maas.
De SP vindt dit een slechte zaak.

Goede zorg is een recht, geen gunst.
Zowel in de Tweede Kamer als in de
gemeenteraad van Horst aan de Maas
hebben wij ons altijd verzet tegen
deze plannen. Zorg mag niet zomaar
worden afgeschoven op familieleden of
vrijwilligers.
Daarom vindt de SP dat de
gemeente in moet zetten op goed
opgeleide mensen die steun bieden
in het huishouden en kunnen zien

DE LEUKSTE FEESTJES EN
GROEPSACTIVITEITEN VINDT
JE BIJ DE WEVERT
• Sfeervolle ruimte op mooie locatie
• Binnen- en buitenactiviteiten
• Groepen tot maximaal 150 personen
• Verschillende arrangementen
(incl. eten en drinken)
• Mogelijkheid voor live muziek of DJ

elkom bij
U bentenwSuzanne
Erik

Kampioeneee

e!!

buggy!!
Kei tof, zo'n
Op zoek naar een actieve invulling van uw bedrijfsuitje, teambuildingsdag,
familiedag of vrijgezellendag? Of bent u op zoek naar een locatie voor uw feestje?
Bezoek onze website en bekijk de mogelijkheden.

077-397 03 88
www.dewevert.nl
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Portret nieuwkomer SP

‘De zorg is ziek’
Anita Fonteyne (49) uit Lottum staat als nieuwkomer op de kandidatenlijst van SP Horst aan de Maas voor de
gemeenteraadsverkiezingen. Als eerste vrouw op de lijst neemt ze een vierde plek in. “Ik zit zelf nu 25 jaar in de
zorg en zie daar alle ontwikkelingen. Op een gegeven moment dacht ik: nu is het genoeg.”

politieke carrière. “Ik zeg wel eens: de
zorg is ziek. Vorig jaar zeiden ze hier in
het college nog: het zal wel meevallen in de zorg, met de ontslagen in de
gemeente. Maar ik maak nu zelf mee
dat een zorginstelling in de gemeente
waarschijnlijk honderden mensen moet
ontslaan.”

Zorg moet niet opgaan
aan bureaucratie

In september 2012 gaf Anita zich
op als lid bij de SP. “Ik dacht: dat is een
partij die staat voor de zorg.” Nadat
ze een aantal vergaderingen had
bijgewoond, werd Anita gevraagd of ze
als kandidaat op de lijst wilde komen

staan. “Daar had ik zelf eigenlijk nog
nooit over nagedacht. Toen werd me
de scholing aangeboden. Ik dacht: als ik
echt wat wil betekenen of invloed wil
hebben, dan ben je hiermee een stukje
dichterbij.” Uiteindelijk belandde ze op

plek 4 op de kieslijst van de partij.
Anita omschrijft zichzelf als iemand
die vaak het voortouw neemt, als
vrijwilliger en in haar omgeving.
Daarnaast speelde haar werk in de zorg
een grote rol voor de start van haar

Oplossingen ziet ze in een afname
van de bureaucratie. “De zorg moet er
blijven voor de mensen en niet opgaan
aan bureaucratie en medicijnverspilling. Daar heb ik heel veel moeite mee.
Aan de ene kant hoor ik dat er mensen
worden ontslagen en moet bezuinigd
worden en aan de andere kant sta
ik bij de apotheek om een ton met
medicijnen af te geven die weggegooid
kunnen worden.”
Zelf woonachtig in een dorp,
ervaart Anita ook het belang van
faciliteiten op kleinere dorpen in de
gemeente. “Die zie je langzaamaan
verdwijnen, zoals de biebs, de pinautomaten. Het zwembad is een hele
belangrijke. Dat is ook een faciliteit,
vind ik, die kort bij de mensen hoort.
Het zwembad is gewoon aanwezig hier,
dus gebruik dat ook. We moeten niet
aan andere gemeentes laten zien hoe
groot we zijn, we moeten voor onze
eigen inwoners gaan.”
Fonteyne volgt inmiddels regelmatig gemeenteraadsvergaderingen. Met
plek 4 op de lijst van SP gaat ze uit van

een zetel in de gemeenteraad. “Als
ik het zo bekijk, dan denk ik dat we
toch wel zeker op vijf zullen blijven en
eventueel een zetel winst behalen. En
twee zetels zou heel mooi zijn.”

Ik heb mijn woordje
wel klaar
Daarom is ze al druk aan de slag.
“Ik ben nu aan het leren wat er allemaal speelt. Want je komt er straks wel
middenin. Op 18 maart hoef ik nog niks
te zeggen, maar 20 maart moet ik wel
wat weten wat de onderwerpen zijn.
Dus ik ben me tot nu toe vooral aan het
informeren. Ik heb er heel veel zin in,
maar ik vind het ook heel spannend.”
Ze verwacht een actief raadslid te
worden. “Ik denk niet dat ik een stille
politica wordt. Ik denk dat ik toch wel
mijn woordje klaar heb.”
Haar omgeving reageerde
enthousiast op Anita’s besluit:
“Veel mensen zeiden: Dat is echt wat
voor jou. En thuis ja, dat is een beetje
een groene familie. Ik was ook altijd
de rode in de familie. Maar ik zei: wat
als ik nou echt op de lijst kom? Nou,
zei mijn stiefvader, de SP in Horst is
nog lang niet zo slecht, dan mag je
m’n stem hebben ook. Dat is een man
van 82, die stemt al sinds hij mag
stemmen op een andere partij, maar ik
mag toch zijn stem hebben. En iemand
vroeg me of ik er al spijt van had. Ik
zei: het enige waar ik misschien spijt
van heb, is dat ik er niet eerder aan
begonnen ben.”

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Tienray: Hoe bouw je mee aan je dorp?
Zestien maanden, zestien dorpen en zestien prominenten. Dat was wat
we in november 2012 beloofden. Vijftien maanden later hebben we
vierhonderd mensen gesproken, zestien prominente politici op bezoek
gehad en zestien themabijeenkomsten georganiseerd. Komende zaterdag
sluiten we onze 16-dorpentour af in Tienray en gaan we in gesprek over de
vraag: Hoe bouw je aan je eigen dorp? We doen dit met de mensen die er
voor ons toe doen: jullie.
Nadat we als PvdA Horst
aan de Maas zaterdagochtend in
Tienray ons verkiezingsprogramma
vaststellen, gaan we vervolgens

van deur tot deur en van keukentafel
tot keukentafel met de inwoners van
Tienray in gesprek over Tienray en
Horst aan de Maas. Niet op basis van

wat wij vinden, maar op basis van
onze rol als volksvertegenwoordiger.
Exact de manier waarop ook dit
verkiezingsprogramma tot stand
is gekomen, met medewerking
van vierhonderd inwoners aan
de deur en op basis van zestien
themabijeenkomsten in vijftien
maanden. Politiek daar waar politiek
volgens PvdA Horst aan de Maas hoort:
bij jullie, de mensen thuis.
We sluiten de dag van

14.00 tot 15.30 uur af met een
themabijeenkomst in café ’t Pleintje,
waar Truus Knoops en Huub Driessen
ons meenemen in hun ambities voor
Tienray. Daarnaast hebben we een
aantal toppers bereid gevonden om
ook hun insteek te komen vertellen. Zo
komt Ruud Baltussen praten over de
aanpak van de burgerparticipatie bij
het gezondheidscentrum in America. En
hoe pakken ze de Naoberzorg in Meerlo
aan? Graag nodigen we iedereen uit

om met ons mee te praten over de
vraag: Hoe bouw je mee aan je dorp?
Graag nodigen we jullie uit bij
onze laatste 16-dorpentouractiviteit
aanwezig te zijn. Praat met ons
mee en ben als eerste op de hoogte
van ons volgende plan om zoveel
mogelijk mensen te betrekken bij
de politiek zoals wij de beoefenen.
Samen met onze inwoners.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Wonen speerpunt bij verkiezingen
Een belangrijk punt van Essentie bij de komende verkiezingen is
wonen. Horst aan de Maas is al een aantrekkelijke gemeente om in te
wonen, zelfs de beste woongemeente van Limburg. Essentie wil zorgen dat
dit zo blijft. We positioneren Horst aan de Maas daarbij als de kwalitatieve
woongemeente van de regio.
De kwaliteit van de leefomgeving
in Horst aan de Maas is hoog.
Essentie wil dat ook in de toekomst
zo houden. Want woningen bouwen
is belangrijk, maar daar gaat het
niet alleen om. Goed wonen gaat
verder dan een huis alleen. Een
prettig woonklimaat zorgt ervoor

dat mensen in Horst aan de Maas
willen blijven. Dit draagt bij aan een
betere leefbaarheid in alle kernen met
een actief verenigingsleven en aan
werkgelegenheid.
Om fijn te wonen, moet je je ook
veilig kunnen voelen. Vooral voor
kinderen is veilig spelen, fietsen en

opgroeien heel belangrijk. Wij hebben
al eens de ambitie uitgesproken om
‘kindvriendelijkste gemeente’ te
zijn. Dat is geen doel op zich, maar
een middel om te blijven werken
aan nog beter onderwijs, een veilige
speelomgeving en het terugdringen
van jeugdwerkloosheid.
Goed wonen betekent ook een
fijne omgeving. De natuur is één
van de belangrijkste kwaliteiten van
Horst aan de Maas en blijven we
koesteren. Groengroeperingen maar
ook de agrarische sector blijven nauw

betrokken bij het uitwerken van
plannen.
Ook een goede bereikbaarheid
is van belang om fijn te kunnen
wonen. Vanuit Horst aan de Maas
kun je met de auto snel naar Venlo,
Eindhoven, Nijmegen, Maastricht en
Düsseldorf. Horst aan de Maas is voor
velen een thuisbasis, het werk is in
de omgeving. Bereikbaarheid moet
daarom op peil blijven. Dat geldt
ook voor het openbaar vervoer. De
huidige treinverbinding met Eindhoven
en Venlo (twee keer per uur) moet

behouden blijven.
Terug naar woningbouw: Essentie
is voorstander van vrijheid voor
inwoners. Als je je droomhuis wilt
bouwen op een geschikte locatie,
moet dat welstandsvrij kunnen.
Als je daarbij extra energieneutrale
maatregelen neemt, stimuleren wij
dat, bijvoorbeeld door korting op
vergunningen. Zo blijft Horst aan de
Maas de beste woongemeente van
Limburg.
Bram Hendrix,
lijsttrekker Essentie
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Wegwerkzaamheden
Melatenweg
Op dit moment ordt in het uit reidingsplan hang door de rma Stra ag ge erkt aan het
aanleggen van de woonstraten. B innenkort vinden werkzaamheden plaats aan het kruispunt
met de elaten eg ruit eg.
Planning
Op maandag 2 0 januari gaat de aannemer
beginnen met het aanleggen van het verhoogde
kruispunt Melatenweg / F ruitweg. Als er geen
onverwachte dingen gebeuren, duurt de aanleg
van dit kruispunt een volle week. Op vrijdag 2 4
januari gaat het kruispunt weer open.
O verlast
De werkzaamheden zorgen voor enige overlast
voor aanwonenden en voor het doorgaande
verkeer. Tijdens de werkzaamheden, kunnen de
bewoners van de F ruitweg hun auto’ s aan de
Melatenweg parkeren. De aanwonenden worden met een brief van de aannemer gevraagd
om de auto gedurende het werk ergens anders
te parkeren. Tijdens de werkzaamheden wordt
het verkeer omgeleid.
A fvalinzameling
G edurende de werkzaamheden komt de huis-

vuilophaaldienst niet bij de woningen van de
F ruitweg. Als u uw container/zakken voor 7:00
uur aan de kant van de weg zet, dan zorgt de
aannemer ervoor dat uw afval op een plaats
buiten het werk wordt aangeboden aan de huisvuilophaaldienst.
Wanneer uw huisnummer duidelijk op de keukenafvalemmer en plastic container vermeld
staat is het voor de aannemer makkelijker om
ze terug te zetten.
Hulpverleningsdiensten
De hulpverleningsdiensten worden geï nformeerd over de werkzaamheden en de toegankelijkheid.

WIJ …

zo doen wij dat in Horst aan de Maas

I n d eze rubri ek d i e elke tw ee w eken versch i j n t ze t d e g em een te H orst aan d e M aas i em an d i n
h et zo n n etj e d i e veel beteken t voor WIJ… zo d oen w i j d at i n H orst aan d e M aas. WIJ g aat over
m en sen . D i t kun n en vri j w i lli g ers, w erkn em ers, w erkg evers, on d ern em ers, am bten aren , buren zi j n ,
een m i x h i ervan , n oem m aar op . Waar h et om g aat i s d at d eze m en sen elkaar op een of an d ere
m an i er h elp en , er voor elkaar zi j n en er voor zo rg en d at an d eren m ee kun n en bli j ven d oen i n
H orst aan d e M aas. WIJ d i en t ter i n sp i rati e en als m ooi e aan lei d i n g voor een g oed g esp rek over
w at u ze lf kun t bi j d rag en .
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.

G een berg te hoog
voor het goede doel
“ ls e iemand helpt, dan is dat n. i n voor die ander, maar ook voor
e el voelt dat n.” Soms he e heel einig oorden nodig om iets heel duideli k te
maken. E n soms is het zelfs een 1 1 - jarige die dat beter kan dan welke volwassene ook.
Die 1 1 - jarige is Vera Versteegen.

Contact
Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan
kunt u contact opnemen met de toezichthouder
Theo van G end. Hij is te bereiken op telefoonnummer 06 5 2 3 0 43 43 .

Veilig Honk
In 2 0 0 8 is de gemeente Horst aan de Maas gestart met het project Veilig Honk. E en Veilig
Honk is een plek waar jeugd, onderweg van en naar school in het voorgezet onderwijs,
terecht kan voor hulp ( bijvoorbeeld bij een lekke band, valpartijen, hoosbuien maar ook
pesterijen) .
In december 2 01 3 is aan de deelnemers een
enq uê te verstuurd om een beeld te krijgen van
het gebruik van de Veilig Honken.

de jeugd, de afgelopen jaren weinig gebruik
is gemaakt van de aangeboden diensten en
materialen.

U it de enq uê teresultaten blijkt dat met name
door de opkomst van de mobiele telefoons bij

Daarom is besloten het project Veilig Honk per
maart
te be indigen.

Bekendmakingen
e offici le bekendmakingen van de gemeente orst aan de aas 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.
A merica
Dorperpeelweg 8
Nieuwe Peeldijk 2 6
G rubbenvorst
Kloosterstraat,
U rsulinenpark
Hegelsom
van Elzenweg 1 3
Horst
Wevertweg 7
Bemmelstraat 1 2
Waterstraat 5 0
Kerkstraat
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Meerlo
De C ocq van Haeftenstraat 3 3
Pilmus 1 0
Hoofdstraat 1 6
Melderslo
Broekhuizerdijk 47
R ijnbroekerloop, nabij MF C
Mathijs C laassenstraat
Meterik
Kempweg 1 1
Kempweg 1 5
Dwarsweg 7
(ingekomen 2 0 november 2 01 3 )

S olgen
Mezenlaan 1 9

Sevenum
De Hees 4
Peperstraat 3 7
Broek 2 0
Hazenhorstweg 1
Zeesweg 2 6 b
Tienray
S poorstraat 71
Horst aan de Maas
Wijziging U itvoeringsbesluit voorzieningen Wet maatschappelijke
ondersteuning; G emeente
Horst aan de Maas 2 01 4
Vertrokken naar onbekende
bestemming
Powerman, diverse straten in
Horst en omstreken

En met bovenstaande uitspraak weet zij
het ‘ WIJ’ -gevoel van Horst aan de Maas als
geen ander samen te vatten.
Vera komt uit Horst en werd een bekende
plaatsgenoot toen zij eind vorig jaar als
een van drie jongeren uit de gemeente een
jeugdlintje opgespeld kreeg . “ Het was een
hele grote verrassing dat ik dat lintje kreeg.
Ik was naar het gemeentehuis gelokt met de
smoes dat mijn tante er iets zou gaan vertellen.” Maar het was dus Vera zelf die in het
zonnetje werd gezet. Vera kreeg een jeugdlintje en een oorkonde. “ Daarna mochten we
met de burgemeester op zijn kamer praten.
Die had ik wel eens gezien maar ik had hem
nog nooit gesproken. En ik mocht ook nog
mijn naam in een heel dik boek zetten.”
A lzheimer
Vera is onderscheiden voor haar tomeloze ingezet voor de S tichting Alzheimer
Nederland. Elk geschikt moment lijkt door
haar te zijn aangegrepen om geld in te
zamelen voor dit goede doel. Iets wat bij
toeval ontstond, maar uiteindelijk Vera helemaal op dreef kreeg. “ Mijn opa woont nog
gewoon thuis, maar mijn oma woont in het
verzorgingshuis in G rubbenvorst. Zij heeft
Alzheimer. Dat heeft ze al best wel lang. Ik
vind heel zielig voor haar dat ze dat heeft.
Mijn oma herkent mij niet meer. Vroeger wist
zij nog wel wie ik was. De enige die zij nu
nog een beetje herkent, is mijn opa. En ze
kan ook niet meer zeggen wat ze voelt.”

Het is dus niet zo moeilijk om te bedenken waarom Vera de S tichting Alzheimer
Nederland uitkoos toen wij voor een goed
doel aan de slag wilde. Hoe zij daar toe
kwam, is een ander verhaal. “ Ik wilde graag
een keer met de fiets de lpe d uez beklimmen. Toen heeft mijn vader mij geholpen: die
heeft naast mij gelopen tijdens die klimtocht.
En daarmee is ook de inzameling voor
Alzheimer begonnen. Vanwege mijn oma
maar ook omdat mijn tante met demente
mensen werkt, wist ik van dat goede doel af.”
Survivalrun
En zo combineerde Vera dit jaar haar favoriete bezigheid, sporten, met een goed doel.
En het bleef niet bij Alpe d’ Huez. Ze bakte
cupcakes die ze verkocht voor het goede
doel en ze kookte samen met familie een
uitgebreid diner voor 2 2 mensen om geld in
te zamelen. Het meeste geld zamelde ze in
met de survivalrun die zij samen met haar
vader organiseerde. “ Ik doe ook aan triatlon.
Dat was zo’ n groot succes dat we die dit jaar
in ieder geval weer gaan houden.”
In totaal wist de 1 1 -jarige scholier maar liefst
2 1 00 euro in te zamelen voor de S tichting
Alzheimer. Dat bedrag heeft ze in het
Alzheimer C afé in Venray overhandigd. Ook
komend jaar hoopt ze daar weer met een
mooi bedrag aan te kunnen komen. Want,
zegt era
et is fijn om iets voor anderen te
doen en te merken dat die anderen dat ook
fijn vinden.
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Waak voor babbeltrucs!

Voor wie doet u de deur open?
Samen met de Katholieke Ouderen Bonden (KBO), senioren verenigingen en gemeenten
organiseert Waak voor inbraak voorlichtingsmiddagen rond het thema babbeltrucs.
Het doel van de voorlichting is om mensen
alerter en weerbaarder te maken. Wat kunnen
senioren zelf doen om hun eigen omgeving
veiliger te maken? Tijdens de bijeenkomsten
spelen acteurs een
aantal smoezen
aan de deur. Het
gaat om situaties
uit de praktijk
waarvan senioren
aangifte hebben
gedaan. Na elke
gespeelde casus
wordt het publiek gevraagd tips te geven om
een dergelijke situatie te voorkomen. Hierna
wordt dezelfde situatie nogmaals gespeeld met
de verbeteringen. De aanwezigen kunnen hun
eigen ervaringen delen en vragen stellen.

De politie is aanwezig om preventietips te geven. Het is niet de bedoeling om mensen bang
te maken maar juist meer alert.
Voor meer informatie over de voorlichtingsbijeenkomsten bij u in
de buurt raadpleeg
de KBO in uw gemeente. Wilt u ook
een voorlichtingsmiddag over veiligheid voor senioren
organiseren, neem
dan contact op
met Martin Vries, Beleidsmedewerker Integrale
Veiligheid van de gemeente Horst aan de Maas,
telefoonnummer 077 - 477 97 77.
Voor meer informatie over het project Waak
voor inbraak zie www.waakvoorinbraak.nl.

Plastic afval kun je beter scheiden

In Horst aan de Maas zamelen we plastic verpakkingen apart in van ander huishoudelijk afval.
Het plastic wordt gerecycled tot nieuwe grondstoffen. Heel veel inwoners scheiden hun afval
op de juiste manier. Toch vinden we regelmatig verkeerd afval in de plasticcontainer. Vervuiling
tussen het plastic verstoort de recycling. Daarom hierna nog eens kort de “scheidingsregels”.
Dit mag in de plasticcontainer
Met plastic bedoelen we kunststof verpakkingen,
zoals plastic tassen, broodzakken, boterkuipjes
en saladebakjes. Knijpflessen van sauzen, plastic flessen van olie en azijn, flacons van was- en
schoonmaakmiddelen, flacons van shampoo,
douchegel en badschuim kunnen ook in de
plasticcontainer.

Een handig wel-niet overzicht vindt u op:
http://www.plasticheroes.nl/wat
Controle plasticcontainers
Omdat er nog regelmatig restafval in de plasticcontainer zit, laat de gemeente deze containers
door de afvalinzamelaar controleren. Zit er restafval in de plasticcontainer? Dan wordt er een
waarschuwing aan de container gehangen. Als er
vaker restafval in dezelfde container zit, kan de
eigenaar een boete krijgen van minimaal € 90.

Dit hoort niet in de plasticcontainer
Piepschuim hoort in de restafvalzak. Plastic met
een metalen laagje zoals chipszakken, folie uit
een koffiepak en doordrukstrips van kauwgom of
medicijnen horen ook bij het restafval.
Plastic speelgoed kunt u aanbieden bij een
kringloopbedrijf of als restafval. Hard kunststof
(bijvoorbeeld tuinstoelen) valt ook niet onder
plastic verpakkingen, dit is grofvuil.

We doen het samen!
Door het afval op de juiste manier te scheiden,
zorgen we samen voor een afval inzamelsysteem
dat goed is voor het milieu en dat service biedt
tegen de laagst mogelijke kosten. Bedankt voor
uw medewerking!

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

Openingstijden balies gemeentehuis
De balies burgerzaken, WIZ, vergunningen en belastingen zijn voor vrije inloop geopend op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. De balie
burgerzaken is op maandag geopend van 09.00
tot 20.00 uur. Wilt u er s.v.p. rekening mee houden
dat u bij burgerzaken een geldig legitimatiebewijs
(paspoort/ID-kaart of rijbewijs) nodig hebt.

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een afspraak te maken
voor producten van burgerzaken. Voor de
beschikbare data en tijdstippen kunt u kijken
op www.horstaandemaas.nl of bellen naar
077 - 477 97 77. U kunt dan ook gelijk een afspraak
plannen. Als u een afspraak heeft gemaakt, wordt
u met voorrang geholpen.

Telefonische bereikbaarheid
De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch
bereikbaar. Op maandagavond is de gemeente tot
20.00 uur bereikbaar.

Openingstijden gemeentewerken
Gemeentewerken aan de Americaanseweg 43 in
Horst is dagelijks geopend van 07.30 tot 12.00 uur
en van 13.00 tot 16.00 uur.

Openingstijden receptie/snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kan
van 8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie afgehaald
worden.
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Fanfare Renantia Griendtsveen jubileert

Al vijftig jaar een hechte club
Fanfare Renantia Griendtsveen bestaat in 2014 vijftig jaar. Dit wordt op vrijdag 17 en zaterdag 18 januari
gevierd met een receptie, reünie en concert in De Zaal in Griendtsveen. Met bestuurslid Her Knapen (66) blikt HALLO
Horst aan de Maas zowel terug als vooruit.

één à twee klassen hoger. Het hoeft
voor mij echter geen ‘heilige moet’ te
zijn. Het plezier in muziek maken staat
voorop.”

Jubileumfeest
Zowel muziek als plezier maken
staan ook tijdens het weekend van
17 en 18 januari centraal. Vijftig
jaar Renantia moet immers gevierd
worden. Naast de receptie en
reünie op vrijdag vindt zaterdag het
traditionele verjaardagsconcert plaats.
Ieder jaar heeft dat een eigen thema.
Voor het jubileumjaar is gekozen
voor het toepasselijke Goud van
Oud. Her: “Vijftien oud-muzikanten
zullen tijdens het concert een mars
meeblazen. Daarnaast mogen

oud-dirigenten Theo Lokin, Martin
Maas, Hans Thijssen, Luuk Jonkers,
Geert Jacobs en Frederik de Vries
een stuk dat ze zelf ooit gedirigeerd
hebben weer op hun eigen manier
brengen. Ze zijn als jonge, ambitieuze
dirigenten bij Renantia begonnen.
De meeste vertrokken na een jaar of
drie naar corpsen van hoger niveau.
We kozen telkens bewust voor pas
afgestudeerden. Toon Schellens,
muziekhandelaar en dirigent van
verschillende muziekverenigingen,
heeft ons hier erg bij geholpen.”
De huidige dirigent, Geert Nellen,
is er nu al zo’n vier à vijf jaar. Geen
tijd voor een frisse wind? “Geert
bevalt goed, dus hij mag nog wel
blijven,” antwoordt Her lachend.

Handbalclub Horst
bestaat 50 jaar
Handbalclub Wittenhorst viert in 2014 haar 50-jarig jubileum. Medio
vorige eeuw deed handbal als competitiesport zijn intrede in Limburg.
Ook de Horster jeugd leerde de handbalsport kennen. Op 15 januari 1964
werd de dameshandbalclub in Horst opgericht.
Begin jaren 60 ontstonden
plannen voor een eigen fanfare
in Griendtsveen. In 1964 zag
Fanfare Renantia het licht. De
naam is niet zomaar gekozen: een
muziekvereniging was ‘herboren’. De
Tweede Wereldoorlog had namelijk
een einde gemaakt aan een eerder
muziekgezelschap in het Peeldorp.
Fanfare Renantia startte destijds met
33 actieve leden. Vandaag de dag
zijn dat er 29 in de leeftijd van 11
tot 68 jaar. Her Knapen: “Renantia is
een kleine vereniging. We hebben
geen jeugdorkest, dus er is ook geen
zodanige aanwas. Het aantal leden
schommelt altijd rond de dertig.” Her

kan het weten. Hij is immers al veertig
jaar lid van Renantia. Na enige tijd op
de tenorsaxofoon geblazen te hebben,
stapte hij over op de baritonsaxofoon,
bekend om zijn lage en warme
klank. “Ik vind de rietklanken van het
instrument erg mooi.”

Ups and downs
Baart het lage ledental de
fanfare geen zorgen? “Renantia is
wel een beetje een zorgenkindje. Dit
is iets van alle tijden. We proberen
basisschoolleerlingen enthousiast te
maken door muzikanten de school
te laten bezoeken. Zo kunnen ze
‘proeven’ aan de muziekinstrumenten.

Ook op financieel gebied heeft de
vereniging het niet makkelijk. We
houden geregeld acties om het rond te
krijgen,” aldus Her. De lage bezetting
heeft echter ook z’n voordelen. “Het
is een hechte club. Iedereen wordt
erbij betrokken. Dit geldt ook voor
de jongeren. Alle muzikanten dragen
hun steentje bij. Van het helpen
bij de voorbereidingen van het WK
Bokkenollen tot aan het meedraaien
in een commissie. De sfeer binnen de
vereniging is goed. Daar moeten we
zuinig op zijn.” Fanfare Renantia speelt
momenteel in de vierde afdeling. Her:
“We spelen op een redelijk niveau. In
het verleden speelden we weleens

HC Wittenhorst is al sinds haar
ontstaan in 1964 een kleine club,
die zich in de laatste decennia beter
op de kaart heeft weten te zetten.
Niet alleen vanwege de prestaties
van de teams, maar ook vanwege de
scheidsrechters die zij op hoog niveau
leveren.
De club bestaat uit zo’n 125
leden. Thuisbasis is sporthal De Berkel
in Horst. Voor de uitwedstrijden
komen de teams in heel Limburg.
De afgelopen jaren heeft de club een
aantal kampioenschappen en een
promotie gehaald, met als hoogtepunt het winnen van de afdelings-

beker in 2012 en 2013 door de
heren 1 van HC Wittenhorst.
Het 50-jarig jubileum van handbalclub Wittenhorst is reden voor een
feestje, dat een jaar zal duren. Door
het jaar heen worden verschillende
activiteiten georganiseerd. Ook de
organisatie van de boerenbruiloft
2014 is binnengesleept.
Op 24 mei vindt een reünie
plaats. Hiervoor aanmelden kan via
www.hcwittenhorst.nl, via
hcwreunie@gmail.com of via
06 83 29 56 01. Daarnaast probeert
de club de Limburgse bekerfinales
naar Horst te halen.

Tosti
ham/kaas
1.95

1.50

geldig vanaf 16 januari t/m 22 januari

aanbieding van de week

www.plushorst.nl

Crist Coppens
Alleen dinsdag 21 januari:

kilo verse braadworst
halve prijs
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Vullings Metaalbewerking B.V. te Horst is toeleverancier van mechanisch bewerkte produkten van metaal,
non-ferro en kunststof. Vullings Systemen B.V. ontwikkelt, produceert en installeert machines voor diverse
toepassingen.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:

werkvoorbereider (m/v)

• op MBO / HBO-niveau
• goed bestand is tegen wisselende belasting
• zelfstandig en nauwgezet kan werken
• flexibel, enthousiast en positief ingesteld is
• met een technische achtergrond en ervaring in de verspaningsbranche
• ervaring met werkvoorbereiding en calculeren (ervaring met Ridder IQ [ERP-systeem] is een pré)
• goede contactuele eigenschappen

cnc-draaier (m/v)

• ervaring en zelfstandigheid in de bediening van CNC-bestuurde machines
• ervaring en zelfstandigheid in het instellen van CNC-machines
• ervaring met Heidenhain en Fanuc besturing
• bij voorkeur met ervaring in het verspanen van kleine series en enkel stuks
Wij bieden een uitdagende, zelfstandige en ontplooiende functie,
binnen een groeiende organisatie en binnen een jong team!
Heb je interesse, neem dan contact op met:
de heer J. Arts, tel. 077 - 398 22 35 Email: j.arts@vullings-horst.nl
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Hans Peters doet aan geocaching

Geo-wattes? Modern schat zoeken in
Horst aan de Maas
Geocaching. Voor velen zal dit onbekend in de oren klinken, maar voor Hans Peters uit Horst is het een dagelijkse bezigheid. Ruim drie jaar houdt hij zich al bezig met deze buitenactiviteit. “Het is avontuurlijk, sportief en je
komt op plaatsen waar je normaal niet snel naartoe gaat.”

een event te organiseren. “Donderdag
21 november hebben we een
geocaching-event gehad in Boscafé
Het Maasdal in Horst. Er kwamen
ongeveer honderd cachers op af. Dit
was boven onze verwachtingen. We

hebben gezellig gepraat over onze
hobby. Ook heb ik samen met de
andere twee organisatoren een cache
gemaakt ter gelegenheid van onze
eerste bijeenkomst. Geocachers kunnen deze schat nu zoeken.”

IJsbaancommissie Meerlo
wordt stichting
De groep van twaalf vrijwilligers die de ijsbaancommissie van Meerlo
vormde, heeft onlangs besloten zelfstandig verder te gaan, nu de
voetbalclub van Meerlo is verhuisd naar Wanssum. Zij richtten daarvoor
Stichting IJsbaan Meerlo op.
De Meerlose ijsbaan wordt
tijdens periodes van strenge vorst
op sportpark Bergsbos gemaakt.
De vrijwilligers hebben de stichting
opgericht om dit te blijven doen.
Mocht er in februari nog een
vorstperiode aanbreken, dan kan de

ijsbaancommissie alsnog terecht op
sportpark Bergsbos.
De voorbereidingen zijn al genomen. Als het zover is, kan een grotere
schaatsronde gecreëerd worden door
het voormalige hoofdveld bij de baan
te betrekken.

Cursus vogels observeren
Een nieuwe vogelcursus voor beginners wordt georganiseerd door
IVN De Maasdorpen. Op zaterdag 15 februari gaat de cursus van start.
Van half februari tot half mei maken de cursisten in kleine groepen
zes wandelingen door het vogelrijke natuurgebied ’t Ham onder
begeleiding van een ervaren vogelaar.
De sport geocaching klinkt ingewikkeld, maar dat is het eigenlijk niet.
Het is een soort schat zoeken. Het
gaat als volgt: iemand die aan geocaching doet, een geocacher, verstopt
ergens een cache (een schat). Deze
kan iedereen zoeken. Na het verstoppen maakt de geocacher de locatie
bekend aan de hand van coördinaten.
Deze zet hij op een website. Het is dan
de taak van de andere geocachers om
de ‘schat’ met hun GPS of smartphone
te vinden. Vaak is de cache een logboekje in een doosje waar de vinders
hun namen op kunnen schrijven, maar
soms zitten er ook ruildingetjes in,
zoals poppetjes. Over de hele wereld
liggen ruim drie miljoen ‘schatten’
verstopt. In Horst zijn meer dan 140
caches verstopt.
Geocaching vraagt enig denkvermogen, want werken met GPS en
coördinaten is niet voor iedereen weggelegd. “Maar toch kan iedereen het
doen”, vertelt Hans Peters enthousiast. “Het zoeken naar de eerste caches
is lastig, maar hoe vaker je het doet,
hoe meer ervaring je krijgt. Werken
met GPS en coördinaten moet je niet
tegenhouden om deze fijne buitenactiviteit te beoefenen.” Volgens Hans

werkt het zoeken naar de caches
verslavend. “Het is zo leuk om op
avontuur te gaan. Je komt in mooie
omgevingen en je bent ook sportief
bezig. Het is geweldig om te doen en
het is ook een goede hersentraining.”

Al ruim 3.500 caches
gevonden
Tijdens een feestje begon iemand
over deze sport. Hans had daar wel
oren naar en begon met het zoeken
naar caches. “Inmiddels heb ik al ruim
3.500 caches gevonden. Niet alleen in
Nederland, maar ook in onder meer
Duitsland, Noorwegen, Hongarije en
Italië. Op een gegeven moment weet
je wel een beetje waar je moet zoeken. Soms zijn ze erg goed verstopt,
want er zijn ook nog verschillende
formaten. Zo kan iemand bijvoorbeeld
een fotorolletje met daarin een logboekje verstoppen in een vogelhuisje,
maar er kunnen ook grotere doosjes
verstopt zijn onder de grond met
ruilspulletjes. Kijken is erg belangrijk.”
Bij geocaching draait het niet om
hetgeen in het doosje zit, maar om
de spanning en het avontuur om de
verstopplaats te vinden.

Niet alleen zoeken naar schatten
is een favoriete bezigheid van Hans,
maar ook zelf schatten verstoppen
vindt hij leuk. “Ik heb al ongeveer
twintig caches verstopt in Horst en
omgeving. Ik vind het erg leuk om
de zoekers de mooie omgeving van
Horst aan de Maas te laten zien.”
Ook zijn kleinkinderen zijn in de
ban van geocaching. “Mijn oudste
kleindochter zei een keer: Opa, ik
wil voor mijn verjaardagsfeestje een
nachtcache. Zodoende heb ik dit voor
haar uitgezet. De kinderen moesten ’s
avonds met een zaklamp door het bos
lopen. Er hingen reflectoren die hen
naar de schat leidden.” Deze cache
heeft de enthousiaste cacher op de
website gezet. Nu zoeken veel jonge
avonturiers met feestjes naar deze
avondschat.

Heel wat caches
in omgeving Horst
verstopt
Na een tijdje kwam Hans erachter
dat Horst toch heel wat geocaches
had. Dit was voor hem en twee
andere zoekers dé gelegenheid om

De cursisten leren door te kijken
en te luisteren vogels herkennen. In
februari zijn vooral vogels te zien die
in Nederland overwinteren, half mei
is de vogelstand vrijwel compleet.

De cursus eindigt met een wandeling
tijdens het krieken van de dag.
Voor meer informatie, bel Henny
Grouls op 077 398 29 71 of mail haar
op hjegrouls@kpnmail.nl

HC Wittenhorst organiseert
boorebrullef
De Horster boorebrullef wordt dit jaar georganiseerd door handbalclub Wittenhorst. Op zaterdag 18 januari vindt vanaf 20.00 uur het
verlovingsbal plaats in zaal De Lange in Horst.
Onder leiding van Doortje Buijssen
en Anneke Speijcken is maanden
toegewerkt naar deze avond. Het
stuk, met de nodige humor en
woordspelingen, is geschreven door
Paul Verstappen. Een tipje van de
sluier kan vast worden opgelicht:
“Handbalclub Wittenhorst viert haar
50-jarig jubileum in de kantine Break
out. Alle (oud-)leden zijn aanwezig.
Het belooft een gezellige avond te
worden, maar d’r hangt van alles
in de lucht. Het lijkt wel of Cupido
volop zijn pijlen aan het afschieten is.
Meerdere personen zijn zenuwachtig,

vooral Betumen Toëntje. Dagenlang
slaapt hij er al niet van. Zal het
allemaal lukken? Wat zal Bets d’r van
zeggen?”
In haar 50-jarig bestaan is dit
de eerste keer dat handbalclub
Wittenhorst de organisatie van de
boorebrullef voor haar rekening
neemt. Een flinke klus voor een
redelijk kleine vereniging met veel
jeugdspelers. Op de Facebookpagina
en website van HC Wittenhorst is
meer informatie te vinden. Op zaterdag 4 maart vindt de boorebrullef
2014 plaats in de Mèrthal.
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Alzheimer Café Horst aan de Maas
Je niet meer alles kunnen herinneren, moeite met het vinden van het juiste woord en het niet meer kunnen
nemen van beslissingen. Dit kunnen verschijnselen zijn van dementie. Dementie is een verzamelnaam voor ruim
vijftig ziektes zoals de ziekte van Alzheimer. Vraag is dan: waar kan men terecht met vragen? Dit kan binnenkort in
het Alzheimer Café Horst aan de Maas, dat vanaf 3 februari elke eerste maandag in de maand open is.

kan hij gestrest raken omdat hij steeds
weer geconfronteerd wordt met het
feit dat hij bepaalde dingen niet meer
kan of weet. Als iemand aldoor maar
met stress te maken krijgt, kunnen de
symptomen verergeren.” Petra Leijssen:
“Je moet luisteren naar iemand en dan
inspringen op hetgeen die persoon
zegt. En geen dingen vragen waar die
persoon geen antwoord op weet of
open vragen stellen.”

Dit soort onderwerpen kunnen
besproken worden tijdens de
bijeenkomsten in het Alzheimer
Café Horst aan de Maas. Het café is
gevestigd in het gebouw van Mikado
in Horst en wordt op 3 februari om
19.00 uur geopend door burgemeester
Kees van Rooij en Vera Versteegen
(10), die onlangs een jeugdlintje kreeg
omdat ze zich inzet voor Alzheimer
Nederland.

Denk ook eens aan een:
• Cursus Kleur- en stijladvies • Cursus Reanimatie •
• Snellezen/Geheugentraining/Mindmappen •
• De digitale fotocamera uitgelegd • Lezing Kröller Muller •
Bergweg 4, 5801 EG Venray
Tel. 0478-580185
ma, di + do. 09.00-13.00 uur
venray@volksuniversiteit.nl
Zie voor het volledige aanbod onze website: www.vu-venray.nl

Petra Leijssen, Rianne Scheres,
Petra Lucassen en Mariëlle Cuppen
werken beroepshalve met mensen met
dementie. De vrijwilligsters beseften
dat een Alzheimer Café in Horst nodig
was. Rianne: “Er zijn Alzheimer Cafés
door heel Nederland. Het is een
initiatief van Alzheimer Nederland en
ze hebben allemaal dezelfde opzet.
Zo zijn er bijvoorbeeld ook Alzheimer
Cafés in Reuver en Helden.” Petra
Leijssen: “We merkten dat er veel
behoefte aan informatieverstrekking
is in Horst aan de Maas.” Mariëlle:
“Op 6 oktober hadden wij onze eerste
bijeenkomst en op 3 februari vindt
de opening plaats van het Alzheimer
Café.” Petra Leijssen: “Het is snel
gegaan. In totaal zet een groep van

elf vrijwilligers zich in. De vrijwilligers
hebben allemaal ervaring met de
ziekte van Alzheimer. We hopen dan
ook dat mensen met dementie, maar
ook mantelzorgers en professionals
naar deze avonden komen. We hopen
op een grote opkomst.”
“De sfeer tijdens deze avonden zal
ongedwongen en laagdrempelig zijn.
Het heet dan ook een café. We willen
alles uitleggen in gewone mensentaal. Een valkuil voor professionals kan
zijn dat er te veel gesproken wordt
in vaktaal. Tijdens deze avonden is
er een vast tijdsschema. Zo beginnen we bijvoorbeeld met een inloop
en vervolgens wordt een gastspreker
aan het woord gelaten”, aldus Rianne.
Petra Leijssen: “Mensen kunnen deze

avond ook ervaringen delen met elkaar.
Zo zijn uit andere Alzheimer Cafés
gespreksgroepen voortgekomen. De
twee doelen van de avonden zijn dan
ook informeren en ervaringen delen
met elkaar.” Elke avond heeft een
thema. Het eerste thema is: vergeetachtigheid of dementie?
De bijeenkomsten zijn toegankelijk
voor iedereen. Elke bijeenkomst komt
een ander onderwerp aan bad. Zo komt
ook ter sprake hoe je met iemand moet
omgaan die de ziekte van Alzheimer
heeft. Rianne: “Je kunt het beste in
het gesprek meegaan bij iemand die
dementie heeft, het is namelijk zijn of
haar realiteit. Voor hen is die beleving
echt. Als je niet meegaat in de belevingswereld van iemand met dementie,
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Sjraar Klaassens is met ingang van dit jaar de nieuwe dirigent van het HONL . Hij volgt Leo van de Laak op.
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Geldig t/m zaterdag 25 januari 2014

Voorzitter Jan Hermkens (l) overhandigt Sjraar Klaassens na ondertekening het contract
Sjraar Klaassens is afkomstig uit
Venlo en heeft als zanger en gastdirigent al eerder met het HONL
meegewerkt. Hij studeerde zang- en
koordirectie bij onder meer Dorris van
den Meerendonck, Janos Klezni, Paula
Sommerjai, Katalin Kiss en Roland Hadju.
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Zie ook onze folder online Sevenum.fixet.nl

Geldig t/m zaterdag 25 januari 2014
St. Cecilia uit Helden. Op verschillende
Voor zijn orkestdirectie studeerde hij bij
Fixet Servicebouwmarkt
Jan Cober en Jo Welzen. Verder is hij ver- manieren is en was hij ook nog actief bij
Horsterweg 42,
de schoolmuziek in Utrecht, brassband
bonden als docent aan kunstencentrum
5975 NB Sevenum
Klaroen Venlo, jeugdharmonie Bokken
Kreato in Thorn. Ook is hij vakleerkracht
www.sevenum.fixet.nl
in Thorn en vocalgroup Hoor’s uit Horst.
aan basisschool De Springbeek in HoutHET MEEST DESKUNDIG IN DOE-HET-ZELF
Op 26 februari wordt het carnavalsBlerick. Daarnaast dirigeert hij twee
HETconcert
MEEST
DESKUNDIG IN DOE-HET-ZELF
HET MEEST DESKUNDIG IN DOE-HET-ZELF
zijn vuurdoop.
koren en het jeugdorkest van fanfare

www.fixet.nl

www.fixet.nl
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Een eigen plek voor judoclub Jigoro Kano
De nieuwe dojo van judoclub Jigoro Kano uit Sevenum is zaterdag 11 januari officieel geopend door wethouder
Ger van Rensch en medeoprichter van de club Ber Sanders. Tijdens de opening werd ook de naam van de nieuwe
dojo onthuld. De dojo gaat Mannaka heten, Japans voor middelpunt.

dojo ligt namelijk precies in het midden
van de sportzaal. Daarnaast hopen
wij natuurlijk dat deze locatie in de
toekomst het echte middelpunt en
trefpunt van de vereniging wordt.”
Voordat het publiek de dojo aan
alle kanten mag gaan bewonderen,
worden bestuurslid Toon Fortuin en
oud-lid Hans Pauwels naar voren
geroepen en bedankt voor alle tijd en

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

energie die zij gestoken hebben in het
aankleden van de zaal. Peter Maessen:
“Zij hebben dagenlang geschilderd en
getimmerd en hun werk maakt deze
dojo helemaal af.” Maar wat betekent
deze dojo nu eigenlijk voor de leden
van de judoclub? Volgens judoka Hans
Schreurs is dat heel simpel: “We hebben hier gewoon helemaal onze eigen
plek gekregen.”

Nieuwe trainer
SV Kronenberg
SV Kronenberg heeft een nieuwe trainer in de persoon van Wilgert
Janssen gevonden. Hij start met ingang van het seizoen 2014-2015.
De veertigjarige Janssen,
afkomstig uit Panningen, volgt Hans
Winkelhag op. Deze gaf aan na vier
jaar te willen stoppen als trainer.
Wilgert Janssen loopt op dit moment
stage bij MVC ‘19 in Maasbree en
hoopt in het voorjaar zijn trainers-

Sinds september zit judoclub Jigoro
Kano al in sporthal De Kruisweide in
Sevenum, omdat de oude locatie werd
gesloten. Nu de nieuwe dojo in de
sporthal helemaal af is, hebben de
150 judoka’s van Jigoro Kano echt hun
eigen plekje gekregen. Vicevoorzitter
van de club Luuk Hanssen legt uit
waarom ze zo blij zijn met de nieuwe
dojo: “De gemeente vroeg ons of we
geïnteresseerd waren in een eigen
dojo. Toen we de ruimte gezien hadden, waren we helemaal enthousiast.
Het voordeel is dat de ruimte helemaal
is ingericht naar onze behoeftes. Het

is belangrijk dat de judoka’s zich thuis
kunnen voelen in een dojo en ik weet
zeker dat ze zich hier heel welkom zullen voelen.” Trots voegt hij toe: “Ik kan
wel zeggen dat het de mooiste dojo
van heel Limburg is geworden.”
De officiële opening wordt verricht
door één van de oprichters van de club,
Ber Sanders, en wethouder Ger van
Rensch. Samen onthullen zij een portret
van de oprichter van de judosport en
naamgever van de club, Jigoro Kano.
Voorzitter Peter Maessen bedankt het
publiek en legt uit hoe de nieuwe dojo
tot stand is gekomen. “We hebben er

hard voor gewerkt en het eindresultaat
mag er zeker wezen. We zijn supertrots
op wat we hebben bereikt”, aldus de
voorzitter. Ook wethouder Ger van
Rensch is onder de indruk van de zaal.
“Er staat hier nu echt een sporttempel
waar Sevenum en omstreken nog heel
veel en heel lang plezier van gaan
hebben.”
Na een indrukwekkende judodemonstratie van vier senioren en
één juniorlid wordt ook de naam van
de nieuwe dojo bekendgemaakt:
Mannaka. Voorzitter Peter Maessen:
“Mannaka betekent middelpunt. Deze

diploma te krijgen.
SV Kronenberg is de eerste
club waar hij aan de slag gaat.
“Het is voor ons en voor hem een
uitdaging, we zien het vol vertrouwen
tegemoet”, aldus de club op haar
website.

Trainer Erik van
Asten verlengt
contract AVV America
Al vijf seizoenen traint Erik van Asten de selectie van AVV America.
Onlangs heeft hij zijn contract met nog een jaar verlengd.
“AVV America en Erik zijn nog
niet op elkaar uitgekeken en gaan
verder op de sportieve en prettige
samenwerking die er steeds er
is geweest”, laat de club weten.
Doordat er een flinke doorstroming
is geweest van de jeugd en omdat

dit ook het komende seizoen het
geval zal zijn ziet Erik nog voldoende
uitdagingen om met deze selectie
verder te gaan.
De huidige selectie stond
unaniem achter het besluit om nog
een jaar verder te gaan met Erik.

St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885

Lorbaan 23a – 5966 PG America Tel.077-4641999
Info@timmermansagriservice.nl www.timmermansagriservice.nl

Neem nu uw

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

chauffeurs m/v
fulltime / parttime

VOOR AALTJES EN BEMESTING

Bemestingsadvies nodig:
raadpleeg onze

bemestingsadviseur
Breng uw ph op peil met

CALCIUMGRANULAAT

Gewenst profiel
- Vaardigheden: flexibiliteit, zelfstandigheid en betrokkenheid
- In bezit van rijbewijs B-C-E
- In bezit van chauffeursdiploma CCV-B/code 95
Ons aanbod
- Een transportfunctie in een bedrijf met een informele werkomgeving
- Een passend pakket van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Wanneer bovenstaande je interesse heeft gewekt, reageer dan door een
sollicitatiebrief met Curriculum Vitae te richten aan Anne v. Horen-Arts op
het onderstaande adres of per e-mail. Voor vragen kun je tevens contact
opnemen met Anne v. Horen-Arts op onderstaand telefoonnummer.

Jan Arts transporten BV
Soemeersingel 47, 5759 RB Helenaveen
0493 - 53 94 36 . info@arts-transporten.nl
Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst.

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
> Reparatie op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
Wij hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars

WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL

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
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HZPC heeft een goede start
Door: Bram Becks, HZPC
Nog nagenietend van de Swimmeet stond de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar voor de deur voor de
zwemmers van HZPC Horst: de Limburgse winterkampioenschappen. In het gloednieuwe Geusseltbad werd deze
wedstrijd gezwommen.
Hoewel het merendeel van HZPC
uitstekend gezwommen heeft, zijn er
een paar die extra aandacht toekomt.
Op het startblok stonden de meisjesestafetteteams klaar. Ze mochten
deze wedstrijd van start gaan. Goede
overnames, mooie slag en uitstekende
zwemmers. Helaas, voor team 2 liep
het iets anders: een diskwalificatie.
Team 1 wist wel zonder fouten het
eindpunt aan te tikken. Met een
vijfde plaats wisten ze netjes in dit
programma te eindigen. Een aantal
programma’s later doken de dames

in het bad voor de 100 meter rugslag.
Judith van Meijel toonde machtsverhoudingen tegenover de rest van de
zwemmers. Met 1.04 tikte ze ruim als
eerste aan. Michelle Verouden volgde
en werd nummer 2. Imke van den Hoef,
die zich gedurende het jaar steeds
verbetert, tikte met ruime voorsprong
aan op de 100 meter rugslag in 1.13,50.
Hiermee laat ze zien dat ze deze titel
dik heeft verdiend. De 100 meter vlinderslag voor Daniël Vlijt was ook weer
erg snel, een tijd van 1.13,13 sneuvelde
naar 1.11,09, waarmee hij zijn tweede

Strijd in Horst om
Fietssportief.nl Cup
Het Limburg Express Cycling Team (LECT) organiseert op zondag
19 januari de dertiende wedstrijd om de Fietssportief.nl Cup. Deze vindt
plaats op De Reulsberg in Horst.

plek bewees. Voor Koen Koster was
het ook een bijzonder weekend. Voor
het tweede jaar op rij kreeg hij de
Wiel Slangentrofee mee naar huis,
voor het beste puntenklassement op
de 200 meter schoolslag, 200 meter
rugslag, 200 meter vlinderslag, 200
meter wisselslag en 400 meter wisselslag. Dit betekent dat hij het beste
klassement van Limburg had bij de
jongens van 13 en 14 jaar. Voor hem
zijn maar twee personen geweest
die de trofee ook twee keer hebben
gekregen.

TOTALE LEEGVERKOOP
IVM VERBOUWING, na 12½ jaar

moet onze showroom in een nieuw jasje
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ONZE SHOWROOM
MOET LEEG! LIKE & SHARE!

PROFITEER HIER VAN!
PROFITEER HIER VAN !!

Eigen Haard
www.eigenhaardcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum

www.facebook.com/

eigenhaardcitymeubel

meubel

De wedstrijd is bedoeld voor veldrijders en mountainbikers die strijden
om de Fietssportief.nl-cup. Na deze
wedstrijd zijn alleen nog in Roggel en
in Overloon punten te verdienen.
Er worden deze zondag bijna
170 deelnemers verwacht, waaronder
ook rijders uit België en Duitsland.
Het parcours is zeer gevarieerd met
losse zand-passages, single-tracks,
korte beklimmingen en afdalingen.
Om 10.30 uur starten de jongens en
vrouwen, zowel mountainbike als
cyclo-cross. Vervolgens om 11.30 uur

de veldrijders, zowel amateurs als
masters. Om 12.50 uur is de jeugd aan
de beurt en tenslotte om 13.30 uur
volgen de mountainbikers.
Lex van Enckevort uit Sevenum
en Lucien Volleberg uit Hegelsom
doen namens het LECT-team een gooi
naar een podiumplek. Daarbij zijn
Baarlonaar Léon Crienen, de Belg Fabio
Porco en Edwin Arts uit Overloon de
belangrijkste tegenstrevers.
Kijk voor meer informatie over
inschrijven en de wedstrijden op
www.limburgcross.nl

Hovoc-dames beginnen
nieuwe jaar met winst
Door: Volleybalvereniging Hovoc
De volleybaldames van het selectieteam van volleybalvereniging Hovoc
uit Horst wisten zaterdag voor thuispubliek in een sterk wisselende
wedstrijd tegen Tilburg met 3-1 te winnen. Daarmee werden vier belangrijke punten gepakt op weg naar een veilige klassering in de derde divisie.
De herenhoofdmacht was voor haar wedstrijd naar Kerkrade gereisd, waar
het in een gelijk opgaande wedstrijd nipt met 3-2 verloor.
Er viel vanuit Horster oogpunt nog
iets recht te zetten tegen Triade-VCT
DS1. Hovoc DS1 begon dan ook vol
vuur. Met overtuigende aanvalskracht
werden de ballen bij de Tilburgse
dames om de oren geslagen. De eerste
set ging naar Horst (25-17).
In het tweede bedrijf kwam Triade
in haar spel en liep de ploeg uit. Hovoc
wist nog knap terug te komen, maar
verloor de set nipt met 23-25. Ook in de
derde set nam Tilburg een voorsprong,
maar na een uitval vanwege een blessure kantelde de wedstrijd in het voordeel van de Horster dames. Het eigen
spel werd hervonden en daar bovenop
blokkeerde Hovoc de tegenstander keer
op keer af. Zo ging de derde set met
26-24 naar Hovoc. De vierde set bleef
tot het einde gelijkop gaan, maar ging
met 25-22 ook naar Horster zijde.
Het eerste herenteam van Hovoc

trof in Kerkrade een gelijkwaardige
tegenstander. In de eerste set begon
Hovoc HS1 vol overtuiging. Het team
maakte weinig persoonlijke fouten
en overklaste Furos HS1 (16-25). De
foutjes slopen er in het tweede bedrijf
toch in en door een paar opslag-,
pass- en aanvalsfouten ging de set
met 25-19 naar Furos. De derde set
leverde mooi en gedreven volleybal
op, toen beide teams sterk speelden en
enthousiast voor elke bal gingen. Een
paar mooie rally’s aan Kerkraadse zijde
leverden daar uiteindelijk de setwinst
op (25-23). Met enige frustratie in het
achterhoofd haalde Hovoc daarna alles
uit de kast. En niet voor niets, want via
21-25 werd de setstand gelijk getrokken (2-2). In de beslissende vijfde set
van het enerverende duel bleek Furos
HS1 de sterkste en won het met 15-10
de wedstrijd (3-2).

16
01

jongeren 21

Onderwijs in internationaal perspectief in Malawi

‘Alles begint met kennis’

Joep Korsten (22) uit Horst gaat medio februari voor drie maanden ontwikkelingshulp bieden in het Afrikaanse
Malawi. Hij gaat voor zijn studie leraar geschiedenis aan de HAN in Nijmegen docenten adviseren hoe ze beter les
kunnen geven. Op 17 januari organiseert Joep een feest in Blok 10 in Horst, waar hij 1.000 euro wil ophalen voor
zijn samenwerkingspartner Stichting Edukans.

“Ontwikkelingshulp trekt me heel
erg. Ik weet ook niet hoe dat komt.
Ik denk dat het komt omdat ik graag
mensen help”, zegt de 22-jarige stu-

dent. Voor zijn minor onderwijs in internationaal perspectief heeft Joep Korsten
voor ontwikkelingshulp gekozen. “Onze
coördinator bracht ons in contact met

Stichting Edukans, zij gaan aan de slag
met onderwijs in derdewereldlanden.
Zij hebben het project Werelddocent XL.
Daar doen wij aan mee.” Joep hoefde

niet lang na te denken, toen hij hoorde
dat hij naar Malawi mocht. “Ik had
het er van tevoren al met familie over
gehad. Ik heb meteen ja gezegd. Het is
een erg arm land, maar het is er voor
Afrikaanse begrippen wel veilig.”
Naast de twee docenten
in opleiding gaan ook twee
economiestudenten mee op reis.
Samen verblijven ze in de stad
Blantyre. “Waar we precies verblijven,
is nog onduidelijk”, zegt de student.
“Het wordt het consulaat of we krijgen
een apart lerarenhuis.” De Malawiganger gaat in de stad docenten van
het basisonderwijs adviseren hoe ze
hun lessen beter kunnen aanpakken.
“In Nederland zijn wij veel verder
met het onderwijs. Daar hebben ze
een tekort aan materialen, zijn er
veel uitvallers en zijn de klassen veel
groter. In de stad is het gemiddeld
aantal leerlingen per klas 160. Kinderen
achterin de klas krijgen niks mee,
terwijl onderwijs ontzettend belangrijk
is. Alles begint met kennis.”
De belangrijkste bezigheden van
Joep zijn observeren en evalueren. “Zelf
sta ik weinig voor de klas. Ik observeer
de les en na afloop evalueer ik met de
docent. De lessen in Malawi bestaan
uit veel hoorcolleges, terwijl leerlingen veel meer leren als ze zelf actief
meedoen.”

Voor de reis moest de Horstenaar
zich goed voorbereiden. “Ik moest mijn
visum, verzekeringen en inentingen
regelen. Ook heb ik trainingen gevolgd,
waarin we informatie kregen over het
land en de cultuur.” Joep hoopt dat het
onderwijs structureel verbeterd wordt
in Malawi en dat de kennis op zo’n
manier verbeterd wordt, dat er voor de
jongeren een betere toekomst is.
Het is de eerste keer dat de student
zo’n verre reis maakt. “Ik weet nog niet
of ik in de toekomst nog een keer zo
ver en lang wegga. Het kost veel geld.
Ik ga eerst kijken hoe deze reis me
bevalt.” Joep is er zeker van dat hij als
een ander mens terugkomt. “Ik denk
dat ik mezelf erg tegen ga komen. De
kleine dingen die hier vanzelfsprekend
zijn, zoals stroom en schoon stromend
water zijn dat daar niet. Daardoor ga je
dat hier nog meer waarderen.”
Op vrijdag 17 januari organiseert
Joep een feest in Blok 10 in Horst.
“Hier hoop ik minimaal 1.000 euro op
te halen voor projecten van Edukans.
Er staan potten op de bar, mensen
kunnen geld storten en ze kunnen het
me persoonlijk geven. Ook kunnen ze
mij persoonlijk sponseren, want de
vliegtickets zijn voor eigen rekening.
Het feest wordt muzikaal begeleid
door band The Hedge en dj-duo
Millennium.”

VERBOUWINGS
OPRUIMING!!!
FINALE!
Nu ook nog eens
stapelkorting!
Extra kassakorting

op de reeds sterk afgeprijsde
dames- en heren wintercollectie
en nachtkleding
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Damesschoenen en laarsjes
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500 m winkelplezier • parkeren voor de deur
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Debat leeftijdsgrens alcohol op het
Dendron College
Op het Dendron College werd op vrijdag 10 januari een debat georganiseerd over de verhoogde leeftijdsgrens
voor het drinken van alcohol. Door deze wetswijziging mogen veel jongeren van zestien nu geen alcohol meer
drinken tot hun achttiende.

zelf de rekening betalen’, ‘Niet de
jongeren maar hun omgeving zoals de
ouders, de barman en de caissière zijn
hier verantwoordelijk voor’ en ‘Alle
alcoholreclame moet verboden worden’
werd het debat op gang gebracht.
Voordat er gediscussieerd werd, werden
eerst een aantal feitjes afgewisseld
met vragen over alcoholgebruik van
jongeren. Zo werd gevraagd hoeveel
alcohol de jongeren op een avond
drinken. Per glas alcohol dat gedronken
werd, moesten de leerlingen een stap
naar voren zetten. Er werd begonnen
met een glas, iedereen zette een stap
naar voren. Zo werd het aantal glazen
steeds groter, maar bleven er minder
leerlingen over die een stap naar
voren zetten. Er bleven uiteindelijk een
handje vol jongens over die op een
avond 17 glazen alcohol drinken.

Zeventien glazen op
een avond

Aniek Vullings (15), Sander van
Rens (16) en Luuk Rutten (16) hebben
samen met Anton van der Heijden,
ambulant jongerenwerker bij Synthese
en Sector Beroepscompetenties (SBC)-

coach van drie vmbo-leerlingen op het
Dendron College, het debat voorbereid.
Aniek nam een deel van de presentatie
voor zich, Sander was de leider van
de groep die tegen alle stellingen was

en Luuk deed dit voor de groep die
voor alle stellingen was. Aan de hand
van stellingen als ‘Jongeren die zich
in coma zuipen, anderen verwonden
of vernielingen aanrichten moeten

Debatleidster Steffie van de Lisdonk
zorgde ervoor dat het debat goed liep.
Zo werd er meteen ingesprongen op
het feit dat enkele jongeren zeventien
glazen alcohol op een avond drinken.
Een leerlinge zei: “Ik denk niet dat alle
ouders weten hoeveel alcohol hun kind
drinkt.” Er werd gepraat over eigen

ervaringen met alcohol. Zo hadden
enkele meisjes de hele dag in bed
gelegen na een avondje uitgaan omdat
ze te veel hadden gedronken. Veel
leerlingen gaan op vrijdagavond uit,
ook als ze weten dat ze de volgende
dag bij de sportclub moeten zijn.
Ook werden enkele ‘medicijnen’ tegen
een kater genoemd: thee, shoarma
of bananen. Steffie merkte terecht op
dat er geen medicijn bestaat tegen
een kater en dat het per glas alcohol
1,5 uur duurt voordat het helemaal uit
je lichaam is.

Volgende generatie
begint later
De jongeren mogen nu niet meer
drinken en het merendeel vindt dat een
goede verandering. Of ze zich er ook
aan gaan houden, daar zijn ze nog niet
helemaal zeker over. Ze geloven wel dat
volgende generaties later zullen beginnen met het drinken van alcohol omdat
het dan als normaal wordt gezien dat je
niet onder de 18 jaar drinkt.
Op dinsdag 4 februari om 19.30 uur
vindt een publiek debat plaats over de
nieuwe leeftijdsgrens in De Lange in
Horst. Hierbij zijn vertegenwoordigers
van sozen, de horeca en anderen partijen aanwezig.

Vervolg voorpagina

‘Je kunt ook plezier hebben zonder alcohol’
Jeugdcommissie Roots! werd
ongeveer drie maanden geleden
opgericht. “Dit jaar is de nieuwe Dranken Horecawet aangenomen waarin
staat dat jongeren onder de 18 jaar
geen alcohol meer mogen. Nou wil
OJC Walhalla voor jongeren onder de
18 activiteiten aanbieden, waarbij de
nadruk niet ligt op alcohol, maar op
gezelligheid en het feest zelf”, zegt
Sevenummer Micky Bouten van OJC
Walhalla.
Micky geeft aan dat er in de regio
weinig activiteiten zijn voor de doelgroep van jongeren onder de 18 jaar.
“Een paar jongeren van de jeugdcom-

missie hebben toen een idee bedacht
om een neonparty te organiseren.
We hebben er over vergaderd en
hebben het idee ondersteund”, vertelt
Micky.

Vloer besmeurd
met neonverf
Tijdens de neonparty wordt met
verf in het rond gegooid. Dat lukt
vrijdagavond al aardig. De vloer is glad
van de verf en er zit niemand tussen de
bezoekers, die niet besmeurd is. “Wij
zagen veel filmpjes van neonparty’s en
besloten dit ook te organiseren”, zegt

de 15-jarige Sanne van Roots! Naast
haar bestaat de jeugdcommissie uit de
Sevenumse Anne en Teun van 15 en de
16-jarige Chantal en Bas. “Voor jongeren van onze leeftijd is er helemaal niks
meer te doen in de omgeving. Daarom
hebben wij besloten om in de commissie te gaan”, zegt Anne.
De jeugd staat in een bijna volledig
met plastic afgeplakte ruimte, zodat er
geen verf op de muren of apparatuur
kan komen. “We hebben dit allemaal
zelf georganiseerd en versierd”, zegt
Sanne. De jeugd hoopt op een goede
opkomst. Anne: “We hebben op
Facebook aangegeven dat het feest

plaatsvindt en hebben verder met
vrienden gesproken en op scholen.”
In de toekomst is het de bedoeling dat
de jeugdcommissie vaker evenementen gaat organiseren. “We hopen dat
we één keer per maand iets kunnen
organiseren, maar concrete ideeën
hiervoor hebben we nog niet”, geeft
Bas aan.

Een keer per maand
alcoholvrije activiteit
Intussen lopen de eerste jongeren
al binnen. Lenneke (15) is samen met
haar vriendinnengroep gekomen. De

15-jarige vindt het stom dat de leeftijdsgrens om alcohol te mogen drinken
omhoog is gegaan. “Het is jammer
dat we nou langer moeten wachten.
Vooral voor de 17-jarigen vind ik het
vervelend.”
De avond is voor jongeren tot
17 jaar, maar 18-jarigen mogen ook
binnen. “Maar die krijgen dan geen
alcohol, omdat ze het anders toch
doorgeven”, zegt Sanne. De jeugdcommissie had ook liever gezien dat
de leeftijd niet omhoog was gegaan.
Sanne: “Maar ja, daar is niks aan te
doen. Je kunt gelukkig ook plezier hebben zonder alcohol.”

erbij stil staan dat
“ ik denk niet dat ouders
dochter alcohol geven.”
of
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op je GEZONDHEID
Documentaire en open-debat over jongeren en alcohol
Praat mee op 4 februari, 19:30 in De Lange Horst
Bekijk de trailer op lekkerfriz.nl
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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

Lonneke Sturme
16 jaar
Kronenberg
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Over tien jaar hoop ik een baan te
hebben die ik leuk vind en het leuk te
hebben met mijn familie. Ook hoop
ik dat ik dan op mezelf woon samen
met een leuke man. Qua beroep wil ik
graag iets met ontwerp en design gaan
doen.
Wie is de leukste persoon die je
het afgelopen jaar hebt leren
kennen?
Dat is Hanny Derks. Ik ken haar via
school. We volgen namelijk het vak SBC
en daarvoor moesten we een coach
zoeken die ons begeleidt tijdens het
maken van een werkstuk. In dit werkstuk zoeken we uit wat we later willen
doen. Hanny heeft een eigen bedrijf in
gordijnen en tapijten en zij coacht me
binnen dit project. Ik kan heel goed
met haar lachen.

Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik WhatsApp heel veel. Ik vind het heel
handig om dingen af te spreken en
om leuke gesprekken te voeren. Aan
de ene kant vind ik sociale media heel
handig, aan de andere kant verpest het
wel het sociale contact. Heel veel mensen zijn tegenwoordig bezig met hun
telefoon, ook al zijn er mensen in de
buurt waar je gewoon mee kunt praten.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Ik zou heel graag een brommer kopen
als ik mijn rijbewijs heb. Als ik toch een
auto moeten kiezen, dan kies ik voor
de Mini Cooper. Ik vind het een hele
grappige auto, het lijkt me leuk om
daarmee rond te rijden.
Wat is uniek aan jou?
Ik ben vaak vrolijk en hoor vaak dat
mensen vrolijk van mij worden. Dat
vind ik leuk om te horen. Ook leraren
omschrijven mij vaak als een vrolijk
meisje.

aan
Lonneke Sturme Mies

Waar word je blij van in
Horst aan de Maas?
Ik heb het gewoon altijd gezellig
samen met mijn vriendinnen, familie,
collega’s, de fanfare en alle mensen
waar ik mee om ga. Ik kan hier gewoon
mezelf zijn, gek doen zonder dat ik me
daarvoor hoef te schamen. Ik vind het
ook heel belangrijk dat mensen altijd
voor elkaar klaar staan als het erop aan
komt.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Ik zou al mijn vriendinnen meenemen
naar Spanje en daar het beste feestje
ooit maken. Natuurlijk geef ik mijn
ouders, broer en zus ook een groot
cadeau.
Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaarmaken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Alles wat mijn moeder maakt is lekker.
Het geheime ingrediënt ga ik niet
vertellen, dan is het niet meer geheim.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik werk bij de Chinese Muur in

De vertrouwde service
in een nieuw jasje
Tot ziens in onze Vakantiewinkel
Kristel, Nadja en Anita

Sevenum. Daar serveer ik en soms
was ik daar de glazen af. Ik leer daar
ook een beetje Chinees, want ik moet
Chinees leren schrijven. De gerechten
die mensen bestellen, die moet ik
overschrijven in het Chinees voordat
het naar de keuken gaat.
Leukste feestje ooit?
Dat was toen ik met al mijn vriendinnen ging winkelen. Het was supergezellig en we probeerden te regelen dat
we ’s avonds uit konden gaan. Even
leek het erop dat het niet meer ging
lukken, maar dankzij het gesmeek van
een vriendin aan haar ouders lukte
het toch en was het een hele gezellige
avond.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Dat is verschillend, het hoeft niet per se
een feestdag te zijn. Het kan ook een
doodnormale dag zijn die superleuk
loopt en waarin veel gelachen wordt. Ik
vind het belangrijk om het gezellig te
hebben en om veel lachen.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Dat was een 7,1 voor een SO economie, maar ik had eigenlijk niet zo goed
geleerd. Een uur van tevoren vroeg ik
aan een vriendin of ze mij wilde overhoren, totdat ik het eindelijk kende en
uiteindelijk kreeg ik een 7,1.
Zon of sneeuw?
Dan kies ik zeker weten voor zon. Ik
vind sneeuw maar niks. Als ik naar
school moet fietsen al helemaal niet. Ik
ben al twee keer heel hard gevallen.
Avondmens of ochtendmens?
Dat is beslist een avondmens. Ik kan
nooit goed opstaan, dat kan ik echt
niet. In de avond ben ik meestal wat
fitter. ’s Ochtends kan ik echt niet
opstaan, mijn bed is dan zo lekker
warm.
Druk of rustig?
Ik heb een druk leven. Ikzelf ben druk
en mijn leven is druk. Ik heb het altijd
wel iets te doen, en dat is goed. Anders
zou het saai worden. Ik moet gewoon
iets te doen hebben. Ik dans en ik zit
bij de fanfare. Ook met school heb ik
het best wel druk en ik heb altijd vriendinnen die wel willen afspreken.

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

zondag 19 januari

MARCO
ROELOFS
Hoofdstraat 12 A
Horst | 077 - 398 88 08

Muzikaal
Cabaret
Voorverkoop via de
VVV Horst en via www.kukeleku.com

Column

Muizen
Heel soms kunnen de
omstandigheden in een
restaurant niet opperbest zijn,
vooral niet ver weg van
vertrouwd Horst aan de Maas,
zoals in de grote stad. Muizen
zijn vaak het grootste
probleem in onze hoofdstad
Amsterdam. Zo ook vorige
week... Niet erg smakelijk en
samengaand met een vreselijk
grote schrikfactor kunnen
muizen een gezellig dinertje
volledig verstoren.
Nou is verstoren misschien
een groot woord, vooral voor
zo’n klein beestje. Maar hey, je
kunt je voorstellen dat muizen
en een Italiaanse pasta samen
niet zo goed werken. Althans
voor mij niet. Een opvoering van
vier dribbelende muisjes
rondom mijn voeten klinkt
hartstikke schattig, maar daar
blijft het ook bij. Van mijn pasta
kon ik op dat moment niet meer
genieten.
Een schijtluis ben ik, ik weet
het. Heel eerlijk heb ik daarna
ook ﬂink gebruikgemaakt van
mijn schijtluis-karakter, want tja,
heel relaxed heb ik niet
gegeten. Bij de man aan de
kassa probeerde ik er een klein
kortinkje uit te slepen, maar
natuurlijk kreeg ik een blablapraatje als reactie. Je kent het
wel, dat ze er aan werken en zo.
Gelukkig weet ik dat doorzeuren
altijd werkt, vooral met een
ﬂinke rij klagende klanten
achter je. Een uitgelezen kans
dus. Schijtluis en zeurpiet zoals
ik ben ging ik dus nog even door
en deed ik er nog een schepje
bovenop, door het verhaal hier
en daar iets aan te dikken. En ja
hoor. Daar waren ze: de
kortingsbonnen. Drie in totaal,
voor de volgende keer. Laat ik
nou om de twee weken dit
restaurant bezoeken, dus dat
vond ik een goede deal.
Een dribbelende
muizenvoorstelling of niet, de
volgende keer heb ik toch lekker
mijn verse Italiaanse pizza voor
de helft. Dat zijn een paar
muisjes hier en daar wel waard,
niet dat?
Mies
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Prins Michiel d´n
Urste Broekhuizen
Michiel Cox is zondag 12 januari uitgekomen als prins Michiel d´n Urste.
Hij is de 57e prins van carnavalsvereniging De Krey in Broekhuizen. Tijdens
zijn regeerperiode wordt hij bijgestaan door prinses Judith Vollenberg en
adjudant Ferdi Bovee.

Nieuwe prins De Vlaskop
De nieuwe prins van cv De Vlaskop uit Melderslo is Sjoerd Claassens. Hij is de 52e prins van De Vlaskop.
Na een speciale aflevering van De
Wereld Draait Door werd Claassens door
niemand minder dan Magic Rob uit de
kist getoverd. Prins Sjoerd is 28 jaar

oud, heeft een vriendin genaamd
Silvia en woont in de nieuwste wijk
van Melderslo. De adjudanten die prins
Sjoerd dit jaar bijstaan zijn Frank van

Rens en Bart Jakobs.
Op zondag 16 februari is van 14.11
tot 16.11 uur een receptie voor de prins
in MFC De Zwingel.

Jeugdprinsenbal D’n Bok
Carnavalsvereniging D’n Bok uit Swolgen organiseert ook dit jaar weer het Rad van den Bok-jeugdprinsenbal.
Op zondag 19 januari om 14.11 uur begint het bal in de zaal van café Wilhelmina in Swolgen.
Tijdens de middag wordt er
afscheid genomen van jeugdprins Tim,

TRIBU
T

E NI

jeugdprinses Janne, jeugdvorst Tycho,
jeugdnarrin Maaike en de rest van de

TRIBU
T

GHT

E NI

jeugdraad van 2013. Ook wordt de
nieuwe garde bekendgemaakt.

GHT

TRIBUTE
NIGHT
18 januari de Wingerd Sevenum

Prins Michiel (21) is in het dagelijks
leven werkzaam als elektromonteur
voor Christiaens Controls BV in Horst.
In zijn vrije tijd voetbalt hij in het
vierde elftal van SVEB uit Broekhuizen
en Broekhuizenvorst. Adjudant
Ferdi (22) werkt als containerwagenchauffeur bij Van Leendert Transport in
TRIBU
TE
NIG H T
Broekhuizenvorst.
Het motto van prins Michiel d´n

Urste luidt: ‘Weej gaon der dit jaor mit
alle Kreye en Kreyinnen enne prachtige carnaval van maken. Zonne moije
carnaval hebben ze in Brokeze nog
noeit gehad, want weej gaon dit jaor
volle patat.’
Prins Michiel, prinses Judith en
adjudant Ferdi houden op zondag 16
februari vanaf 14.11 uur een receptie in
het Maaspaviljoen in Broekhuizen.

AC/DC
Riff/Raff - www.riffraff.it

METALLICA
The Unforgiven - www.theunforgiven.nl

ontwerp: Hint vormgeving

LED ZEPPELIN

Steeler - www.steeler_zeppelin_tribute.virb.com
WAAR:

DE WINGERD, MAASBREESEWEG 2, SEVENUM

WANNEER:

ZATERDAG 18 JANUARI 2014

AANVANG:

20.30 UUR (zaal open om 20.00 uur)

VOORVERKOOP:

€15,-

TICKETS ONLINE:

WWW.DEWINGERDHORECA.NL / WWW.METIESKE.NL

DAGKASSA:

€17,50

WWW.CROESMOEKE.NL / WWW.VEILIGRESERVEREN.NL
Overige verkoopadressen: Sevenum: de Wingerd Horeca, Café Metieske
en Croes Moeke. Kronenberg: Café Ummenthun.

organisatie:

Ed I in Lottum
De Lottumse Peggen en Pegginnen worden dit carnavalsseizoen
geregeerd door prins Ed I. Op zaterdag 1 februari is er van 20.00 tot
21.30 uur een receptie in de Harmoniezaal in Lottum ter ere van de prins.
Prins Ed (Heinemans) is de 56e prins
van GMV De Peg uit Lottum. Ed is al
enkele jaren als commissielid actief in de
Lottumse jeugdcarnaval. Hij is getrouwd

met Silvia en heeft vier dochters.
Ed heeft een (rozen)kwekerij. Gekke
Maandag in Lottum is op 24 februari.
(Foto: fotografie Van Dooren, Grubbenvorst)
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Radioprogrammering
maandag t/m vrijdag
00.00 uur
02.00 uur
06.00 uur
07.00 uur
08.00 uur
09.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
21.00 uur
22.00 uur
23.00 uur

Reindonk Easy
De Nachtdienst
Op tijd op
L1 NWS
Reindonk NU
Schijven
voor Bedrijven
L1 NWS
Middagvitaminen
L1 NWS
Reindonk NU
Melodie-express
@8
@9
Uitzending gemist
Reindonk Easy
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Nieuwe prins
Plaggenhouwers
De nieuwe prins van de Plaggenhouwers is Frans van Oyen. Hij werd
zaterdag 11 januari in Grubbenvorst uitgeroepen als prins Frans I van de
gekke maondaagsvereiniging.

elk heel uur NOS headlines
elk half uur Lokale nieuws

John I 67e prins
van De Vöskes

RADIO
Horst, Sevenum en Grubbenvorst:
ether 107.1 FM
Meerlo, Swolgen en Broekhuizen:
ether 105.6 FM
Kabel analoog: 87.5 FM
Kabel digitaal Ziggo: kanaal 990
Glasvezel KPN: kanaal 990
Glasvezel Lijbrandt en
OnsBrabantNet: kanaal 3053
TV
Kabel analoog: 22+ 480.00 MHz
Kabel digitaal Ziggo: kanaal 42
Glasvezel KPN: kanaal 590
Glasvezel Lijbrandt en
OnsBrabantNet: kanaal 2054
www.reindonk.nl

De Vöskes uit Meerlo worden tijdens de komende carnavalsperiode
voorgegaan door John Steeghs. Hij werd zaterdag 11 januari uitgeroepen als
67e prins van cv de Vöskes.

Frans is in heel Limburg bekend
als echte vastenaoavendvierder. Zo
stond hij enkele jaren geleden nog in
de finale van de vastenaovend vierder
van het jaar. In 2013 was Frans nog
adjudant bij ouderenprins Sjaak I.
De 50-jarige Frans is getrouwd met
Marleen en vader van Maud en Nick.
Zijn adjudanten zijn Jos Gommans en

Gé Alberts. Op zondag 2 februari is er
vanaf 14.11 uur een receptie in zaal
De Vonkel.
Tijdens het prinsenbal werd
Marcel Engelen geïnstalleerd als
nieuwe ‘vors’ van de Plaggenhouwers.
Hij is de zevende vorst en opvolger van
Tom Hesen, die onlangs is afgetreden.
(Foto: Steegh Fotografie)

Nationale Voorleesdagen BiblioNu
De Nationale Voorleesdagen staan dit jaar in het teken van het prentenboek van het jaar, Krrrr...okodil van
Catherine Rayner. De dagen vinden plaats van 22 januari tot en met 1 februari.
Tijdens de Voorleesdagen kunnen
alle peuters en kleuters tussen 2 en 6
jaar meedoen met een knutselwedstrijd van BiblioNu. Hiermee kan een
knuffelkrokodil gewonnen worden.

Op woensdag 22 januari openen de
voorleeskampioenen van basisscholen
in de gemeente de voorleesdagen.
Om 14.30 uur begint in de
bibliotheek in Horst een interactieve

voorstelling waarbij een verhaal
wordt verteld met ondersteunende
gebaren. Deze voorstelling is bedoeld
voor kinderen van 2 tot 4 jaar en hun
ouders of verzorgers.

Voordat de prins bekend werd
gemaakt, werd eerst door de buurt
’t Vossehof het nieuwe boerenbruidspaar gepresenteerd. Dat is dit jaar
Peter en Silvia Berghs-Hoeymakers. Zij
zullen zich gaan verloven op carnavalsmaandag in café Oud Meerlo en
in het onecht worden verbonden op
carnavalsdinsdag op het pleintje bij het
gemeentehuis waarna de bruiloft is in
zaal ’t Brugeind.
Op zondag 2 februari is er een
receptie voor prins John I in ’t Brugeind
van 14.11 tot 16.11 uur. Voorafgaand
aan het uitkomen van de prins en

boerenbruidspaar was er nog de strijd
om de titel carnavalsschlager 2014.
De Patrijsjes werden uiteindelijk als
winnaar uitgeroepen met het nummer
Vasteloaves dage.
Op zaterdag 18 januari is het
jeugdprinsenbal. Deze avond heeft het
thema Ik hou van Holland en begint om
19.30 uur in zaal ’t Brugeind. Op deze
avond dragen jeugdprins Roel Jacobs
en zijn twee adjudanten Bart van de
Laar en Gé Custers de scepter over aan
de nieuwe jeugdprins of jeugdprinses.
Ook wordt dan de nieuwe jeugdvorst
gepresenteerd.

KUNSTSTOF RAMEN, ROLLUIKEN
EN TERRASOVERKAPPINGEN

Blues van PennyLeen in Cambrinus
De Nederlandse bluesband PennyLeen staat zaterdag 18 januari op het podium van café Cambrinus in Horst.
Dit concert begint om 20.30 uur.
De muziek van PennyLeen is
geïnspireerd door blues, soul, rock,
funk en country. “Deze band voelt als
een geweldig cadeau”, zegt zangeres
en saxofoniste PennyLeen Krebbers,

die eerder als saxofoniste het podium
deelde met Hans Dulfer en Rosa
King. Daarnaast werkt ze al jaren als
vocaliste in de meest uiteenlopende
bands. Met Bert De Jonge (drums),

Koos Lonis (bas), Herman Wolters
(keys) en gitarist Pim van Dijck heeft
ze geroutineerde muzikanten om zich
heen verzameld die PennyLeen tot
een bluesband maken die meetelt.

Geitenkermis Broekhuizenvorst
In Broekhuizenvorst begint op zaterdag 18 januari de traditionele Geitenkermis. Hoogtepunt is de
popverbranding op woensdag 22 januari, gevolgd door het geit eten.
De geitenclub in Broekhuizenvorst
werd opgericht in 1903, nadat door
de gemeente was besloten de winterkermis met één dag in te korten. Een
aantal ongehuwde mannen organiseerde daarop een geitenfeest op
de weggevallen kermiswoensdag.
Symbool voor de geitenkermis is

de Sint Tönnispop. Vermoedelijk is de
oorsprong van het verbranden van de
pop van veel oudere datum en gaat dit
terug tot de ook op andere plaatsen
bekende hout- of popverbranding bij
gelegenheid van het einde van de winter. Met Driekoningen gaan de dagen
al enigszins lengen en is de winter al

ten dode opgeschreven. De pop is
zodoende een symbolische weergave
van de winter.
Het popverbranden op het
Dorpsplein begint woensdag
22 januari om 18.00 uur. Het geit eten
is om 19.00 uur bij café-zaal ’t Dörp in
Broekhuizenvorst.

Ook voor zonweringen, glasservice, horramen en -deuren

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09

Extra
zondag
actie

alleen geldig op zondag 19 januari 2014

Bij besteding vanaf € 25,00
een Roomboter Appeltaart
t.w.v. € 3,99 gratis!

Iedere zondag geopend van 11.00 tot 17.00 uur

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24
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Aftreden prins

Canix All-Stars Tribute

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

zo 19 januari 15.00 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: zaal De Lange

Onder de naam Canix All-Stars bundelen de vele bands uit Lottum hun krachten om een groot concert te
organiseren. Elke band brengt een ode aan een van zijn idolen. De avond vol bekende liedjes vindt plaats op
zaterdag 18 januari.

Broekhuizenvorst

Home of the Blues
met J & The F.O.G. Bluesband

Tijdens de all-stars-avond in
OJC Canix in Lottum spelen bands als
Three Amigos een ode aan Vengeance,

za 18 januari 20.30 uur
Organisatie: CV De Blauwpoët
Locatie: Maaszicht

Marco Roelofs – KAAL reprise

Agenda
Prinsenbal

Geitenkermis

zo 19 januari 16.00 uur
Locatie: café D’n Tap

zo 19 januari 20.00 uur
Locatie: ‘t Gasthoês

za 18 t/m wo 22 januari

Geitenmaaltijd

Voorleesmiddag:
interactie voorstelling

wo 22 januari 19.00 uur
Locatie: café ’t Dörp

wo 22 januari 14.30 uur
Locatie: BiblioNu

Griendtsveen

Lottum

vr 17 en za 18 januari
Organisatie: Fanfare Renantia
Locatie: De Zaal

za 18 januari 21.00 uur
Locatie: OJC Canix

Jubileumweekend

Verjaardagsconcert
Goud van Oud
za 18 januari 20.00 uur
Organisatie: Fanfare Renantia
Locatie: De Zaal

Grubbenvorst
Verlovingsbal

vr 17 januari 20.11 uur
Org: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: ‘t Haeren

Canix All-Stars Tribute

Meerlo

Fifa 14-toernooi
vr 17 januari 20.00 uur
Locatie: OJC Merlin

Melderslo

Optreden
countrylinedance-groep

Bones brengt tribute aan Adele en
30 past 7 speelt muziek van Golden
Earring. De deuren van OJC Canix in

Lottum zijn geopend vanaf 20.00 uur,
de optredens die avond beginnen om
21.00 uur.

Marco Roelofs op herhaling
met Kaal in ’t Gasthoês
Marco Roelofs speelt op 19 januari voor de laatste keer zijn cabaretvoorstelling Kaal in ’t Gasthoês in Horst. Met
zijn debuutprogramma trok de voormalig frontman van de Heideroosjes de afgelopen twee jaar door Nederlandse
en Belgische theaters.
Kaal is een humoristische, maar op
waarheid gebaseerde cabaretvoorstelling over Marco’s grootste vijand: Marco
zelf. Over seks met vage vrouwen,

drugs, het konijn van de buurvrouw,
maar ook over diepe eenzaamheid.
Absurde verhalen worden afgewisseld
met een klein liedje.

De voorstelling start op zondagavond 19 januari om 20.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.kukeleku.com

Nieuwe heersers D’n Tuutekop
De nieuwe kartrekkers van cv D’n Tuutekop uit Hegelsom worden zaterdag 18 januari bekend gemaakt.
Het feest vindt plaats in d’n Tuutetempel.
Nadat prins René en prinses Lilian
samen met de adjudanten Geert en
Ben afscheid nemen, zal ook vorst Noël
na negen jaar aftreden. Als prins René

en vorst Noël kunnen voldoen aan alle
eisen die hun voorgangers stellen,
worden ze opgenomen in het korps
van de oud-prinsen en oud-vorsten.

De raad van elf en de dansmarietjes
presenteren vervolgens de nieuwe
prins en vorst van D’n Tuutekop.
De avond begint om 19.11 uur.

zo 19 januari 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Jeugdprinsengalabal
Aldere-middig
za 18 januari 14.11 uur
Org: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: De Vonkel

Hegelsom
Prinsenbal

za 18 januari 19.11 uur
Organisatie: CV D’n Tuutekop
Locatie: Zaal Debije

Horst

Dorpsraadvergadering
do 16 januari 20.00 uur
Locatie: De Riet

Quiltcafé
vr 17 januari 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

zo 19 januari 14.11 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel

Meterik

Dorpsraadvergadering
do 16 januari 20.30 uur
Locatie: café Kleuskens

Fauter dan faud:
met Knor-all star-dj’s
za 18 januari
20.30-02.00 uur
Locatie: OJC Knor

Sevenum

Tributenight Led Zeppelin,
ACDC en Metallica
za 18 januari 20.30 uur
Locatie: De Wingerd

Benefit: Drink for Education
vr 17 januari 21.00 uur
Organisatie: Joep Korsten
Locatie: Blok10

Informatieavond babbeltrucs

Verlovingsbal

wo 22 januari 14.30 uur
Org: KBO, gemeente en politie
Locatie: De Wingerd

za 18 januari 20.00 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: zaal De Lange

Swolgen

Jeugdprinsenbal
Optreden PennyLeen
za 18 januari 20.30 uur
Locatie: café Cambrinus

Strictly Unplugged:
Fishnet Stockings
za 18 januari 21.00 uur
Locatie: café D’n Tap

zo 19 januari 14.11 uur
Locatie: café-zaal Wilhelmina

50
%
korting
op monturen uit
de opruiming

Fietssportief.nl-cup
za 18 januari 10.30 uur
Organisatie: Limburg Express
Cycling Team
Locatie: De Reulsberg

Kerkstraat 1 Horst 077 398 26 61 www.kruytzeropt iek.nl
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Medische zorg
Huisarts en apotheek

Religie
America
zondag

Heilige mis

America

Meerlo

Broekhuizen

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.

Huisartsenpraktijk Meerlo
Raadhuisplein 2 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

zondag

Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 10 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

zondag

Sevenum

zondag

Grubbenvorst
Huisartsenpraktijk Grubbenvorst
Kloosterstraat 13 Grubbenvorst
T 077 366 12 70
Spoedlijn: 077 366 12 70 optie 1
ma t/m vr 08.00 - 12.30 uur
en 14.30 - 17.00 uur

Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Apotheek Panacee Grubbenvorst Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Kloosterstraat 15 Grubbenvorst
Spoedlijn: 077 467 11 85
T 077 366 19 99
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
W www.v-a-l.nl
praktijkinfo.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
Spreekuur: op afspraak
zaterdag 10.00 – 11.00 uur
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
Horst
Medisch Centrum Nieuw Huys
Huisarts De Weert & De Vos
Americaanseweg 35 Horst
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 465 89 99
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 464 26 23
Spoedlijn: 077 467 40 13
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Receptenlijn: 088 080 01 11
Huisartsenpraktijk de Groen
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur
Americaanseweg 35 Horst
T 077 398 23 33
Medsen Apotheek Sevenum
W www.dokterdegroen.nl
Molenveldweg 5 Sevenum
Spreekuur: op afspraak elke ochtend
T 077 467 31 79
08.00 - 12.00 uur
W www.apotheeksevenum.nl
Huisartsenpraktijk
M.J. Duives en L.H.R. Majoor
Westsingel 100 Horst
T 077 398 11 22 en 077 398 50 42
W www.zorghoes.nl
Spreekuur: op afspraak,
bel tussen 08.00 - 12.00 uur
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
zaterdag 09.00 - 13.00 uur

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

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

ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur

Huisartsenpost

zaterdag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
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
zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Lottum
zondag

zondag
donderdag

Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf
T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Linedance is een dansvorm die
uit Amerika is overgekomen. Bij
linedance wordt er in lijnen of rijen
gedanst met dezelfde bewegingen en
op dezelfde maat. Zo wordt het één
geheel. Linedance wordt voornamelijk

zaterdag
woensdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

De Zwolligse Revue vindt dit jaar plaats in het weekend van vrijdag 7 tot
en met zondag 9 februari. Bekende artiesten en nieuwkomers treden op.
Bekende artiesten als C&A en Volle
Nève treden op, maar er is ook ruimte
voor nieuwkomers en de dansgarde van
de D’n Bok uit Swolgen. Aanvangstijd
van de revue is op vrijdag 7 en zaterdag

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Parochiecluster Horst
Melderslo, Hegelsom, Meterik,
America, Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 398 14 16

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

8 februari 19.30 uur. Op zondag 9 februari begint de revue om 17.30 uur in
café-zaal Wilhelmina in Swolgen. Voor
meer informatie over de revue, bel Ger
de Swart op 06 22 41 44 60.

Rock ’n roll in D’n Tap
Onder de noemer Strictly Unplugged staat de rock ’n roll-band Fishnet
Stockings zaterdag 18 januari op het podium van café d’n Tap in Horst. Dit
optreden begint om 21.00 uur.
Fishnet Stockings brengt deze
avond de tophits van weleer met een
nieuw modern geluid. Zondagmiddag
19 januari is gereserveerd voor
bluesmuziek. Dan staat J. & the F.O.G.
Bluesband uit Beneden-Leeuwen op
de planken. Onder aanvoering van

zangeres Jelena Olijslager brengen
de Four Old Guys een stevige partij
blues(rock) van onder andere Walter
Trout, Popa Chubby, Harry Muskee,
Joe Bonamassa.
Voor meer informatie over de
optredens, kijk op www.dn-tap.nl

L

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

Swolgen
zondag
dinsdag

op countrymuziek gedanst. De dansers
zijn daarom in passende stijl gekleed.
Tot april zijn er in De Locht ook nog
diverse wisselexposities te bezichtigen.
Het museum is op zondag geopend van
11.00 tot 17.00 uur.

Revue D’n Bok Swolgen

Melderslo

Verloskundige zorg
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

In Museum De Locht is op zondagmiddag 19 januari een optreden van de
Country Linedancegroep uit Horst.

Meerlo

zaterdag

Spoedgevallendienst
17 t/m 23 januari 2014
Deckers M.F.M.
Sondertseveld 2, Sevenum
T 077 467 33 14

19.15

Grubbenvorst

Meterik

Tandarts

09.45

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

Heilige mis

Linedance in De Locht

11.00

Broekhuizenvorst

Venlo

Venray

Heilige mis

service 27

0478 69 12 17

blues, rock & funk

ZA

18
JAN

PENNYLEEN & BAND 2 0 . 3 0

WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL
Badkamer compleet geïnstalleerd
van A tot Z door eigen vakmensen.
Voor de doe-het-zelvers gratis
advies aan huis en gratis lenen
professioneel gereedschap.

Al 25 jaar is Henk Hoeijmakers
uw specialist op het gebied van
badkamers, tegels, tegelwerken
en sanitair.
Neem contact met ons op of kom vrijblijvend
langs in onze showroom en laat u verrassen
door het groot aantal mogelijkheden en
aantrekkelijke aanbiedingen.

Sevenum
T

077 4671276

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 354 88 88 (Sensoor)

25
jaar

Nieuws

28
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VAN RABOBANK HORST VENRAY

RABOBANK HORST VENRAY
FELICITEERT DE WINNAARS VAN DE
VENRAYSE ONDERNEMERSPRIJZEN 2014!
Tijdens deze 13e bijeenkomst werden op 9 januari jl. de prijzen uitgereikt in de Schouwburg in Venray.

Winnaar
Loek Nelissenprijs
Verhoeven
Timmerfabriek
uit Venray
Verhoeven Timmerfabriek werd 76 jaar geleden opgericht als timmerwerkplaats en produceert betonmallen en prefab timmerwerk. Het bedrijf telt ongeveer 35 medewerkers. Momenteel werkt Verhoeven Timmerfabriek aan een bekisting voor de verlengde Waalbrug in Nijmegen. Ook de opvallende geluidsschermen
langs de A2 bij ’s-Hertogenbosch zijn een resultaat van de 34 mallen van Verhoeven Timmerfabriek.
Burgemeester, en tevens juryvoorzitter, Hans Gilissen noemde Verhoeven Timmerfabriek een tovenaar, een bedrijf
waar de teamgeest is vervlochten met de lucht die je er inademt. Volgens de vakjury ligt de basis van het succes in
de krachtige directie met visionair leiderschap en een fabricageproces waarin de medewerkers intensief betrokken
zijn middels zelfsturende teams. Een trotse Peter Verhoeven nam samen met zijn team het applaus en de prijs in
ontvangst. Deze werd uitgereikt door Frank Nelissen.

WEBWINKEL
VAKDAGEN 2014 OP
22 EN 23 JANUARI
IN DE JAARBEURS
IN UTRECHT
Tijdens de Webwinkel Vakdagen krijgen ondernemers antwoorden op hun vragen omtrent
online ondernemen. De Webwinkel Vakdagen
zijn interessant voor starters, maar ook voor
ondernemers die verder willen groeien op
het gebied van online verkoop en service.
De Rabobank is aanwezig met een stand en
presenteert zich als dé e-commerce bank
voor ondernemers: succesvol online met de
Rabobank.
Lezingen
Op woensdag 22 januari verzorgt Edwin de Ron
van de Rabobank een lezing met de titel ‘Past uw
winkel in de handpalm van generatie Z?’. Op donderdag 23 januari geeft Alexander Heijkamp van
de de Rabobank een presentatie getiteld ‘Meer
kansen door samen te vernieuwen’.

Gratis vrijkaarten
Speciaal voor haar relaties biedt Rabobank gratis
kaarten aan voor de Webwinkel Vakdagen.
Deze kaarten kunnen besteld worden via
www.rabobank.nl (zoek Webwinkel Vakdagen).

Tegenkandidaten dienen
binnen 10 dagen te reageren

Ledenraadslid
Food & Agri
bekend

Winnaar Rabobank
Publieksprijs
Dekkers
Tweewielers
uit Wanssum

In november 2013 is door Rabobank Horst Venray bekend gemaakt dat bij de kieskring Food &
Agri van de ledenraad een vacature is ontstaan. Leden waren tot 31 december 2013 in de
gelegenheid te reageren op deze vacature.

De meeste stemmen van de avond voor de Rabobank Publieksprijs gingen naar Dekkers Tweewielers uit
Wanssum. De in 1990 opgerichte aanbieder van fietsen en accessoires heeft als missie om de klant te ontzorgen en te voorzien van het beste fietsplezier.
Ondersteund door het hele team vertelde Rob Dekkers op het podium over het bedrijf en de toekomstplannen.
Zijn authentieke verhaal straalde passie uit en maakte indruk op het publiek. Cris van Arkelen, Directeur Bedrijven
Rabobank Horst Venray, reikte de prijs uit aan de trotse Rob en Elly Dekkers.
Kijk voor meer informatie op: www.vop.nu

Rabobank Horst Venray feliciteert
tevens de genomineerde ondernemers:

Line29 MUSIC, Autoschade Venray, Van Essen Optiek & Optometrie,
Bouwmij Janssen, Eet- en drinkcafé ’t Trefpunt en Thijssen Drost.

Rabobank Horst Venray
voor al uw vragen
Particulieren | 077 389 84 00
Bedrijven | 077 389 85 00
www.rabobank.nl/horstvenray

twitter.com/rabohorstvenray
rabobank.nl/horstvenray

RABOBANK HORST VENRAY:
EEN BANK MET HART VOOR ONDERNEMERS
Ondernemerschap waarderen en stimuleren wij als bank. Rabobank Horst Venray voelt zich
betrokken bij de regio Horst aan de Maas en Venray. Die betrokkenheid is te zien in de ondersteuning van tal van initiatieven zoals de Venrayse Ondernemersprijzen.

De directie draagt, na overleg met de ledenraad, mevrouw E. K. (Liesbeth) de Koning-Julius uit Meterik voor als kandidaat. Mevrouw De
Koning is 46 jaar en runt samen met haar man
een maatschap. Het echtpaar kweekt chrysanten onder glas.
Leden kunnen een tegenkandidaat voor de
ledenraad voordragen. Hiervoor is de steun
nodig van ten minste tien andere leden.
Wilt u meer informatie over deze procedure?
Neem dan contact met ons op via e-mail
cooperatie@horstvenray.rabobank.nl of
telefonisch via 077 389 84 84.
Als er vóór 31 januari 2014 geen tegenkandidaten worden voorgedragen, is mevrouw
De Koning automatisch verkozen. Zij treedt
dan in functie tijdens de eerstvolgende
ledenraadsvergadering in 2014.

