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Economie, Floriade en
waardering voor jeugd
Op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente sprak burgemeester Van Rooij de bevolking van
Horst aan de Maas toe. Hij blikte terug op 2011, maar keek ook vooruit. De slechte economische
situatie was de leidraad van zijn verhaal. Een bijzonder uitstapje werd gemaakt toen Van Rooij
kwam met het idee voor een ereteken voor jongeren.

Fiets politie gestolen
Op donderdag 29 december is op het Wilhelminaplein in het centrum van Horst een fiets gestolen. Deze fiets
bleek van de politie te zijn. Op Twitter deed wijkagente Gusta van de Mortel een oproep naar getuigen.
Een andere wijkagent reageerde met “het moet niet gekker worden.”
Een woordvoerder van de
politie laat weten dat het niet gaat
om een opvallende politiefiets.
Er stonden geen logo’s of strepen op.
“Het betreft een damesmodel fiets.
Deze stond afgesloten tussen andere
fietsen geparkeerd. We hebben nog
niks gevonden. We zoeken nog naar
wat informatie maar de hoop is
klein”, aldus de woordvoerder.
De agent van wie de fiets was,
was tijdens het diefstal druk bezig

met toezicht houden in verband met
vuurwerk. De politie Horst geeft aan
regelmatig met fietsen te werken.
“In het centrumgebied is dat het
vervoersmiddel bij uitstek.”

Op het bureau waren
we verbaasd
Hoewel de politie uiteraard van
mening is dat de diefstal van fietsen
niet moet kunnen, zien zij er ook

Van Rooij begon zijn speech
met het uiten van waardering aan
de drie wethouders die deelnamen
aan de nieuwjaarsduik in Horst. Loes
Wijnhoven, Birgit op de Laak en Ger van
Rensch doken bij Kasteelpark ter Horst
het water in. “En dat allemaal om dit
bijzondere jaar, dit Floriade-jaar in te
luiden”, aldus Van Rooij. De terugblik
van de burgemeester leidde zijn publiek
langs economische crisis, de Ehec-affaire
en faillissementen en ontslagen in de
gemeente. “Toch houden wij een lage

werkeloosheid en zien we evengoed
nieuwe starters beginnen. Het geeft aan
dat er nog steeds behoorlijke veerkracht
zit in mensen en bij ondernemers”, zei
de burgemeester. Trots was hij dan ook
op de titel derde beste gemeente van
Limburg. “We kunnen trots zijn op die
relatief goede uitgangspositie hoewel
we lage scores haalden op het economische vlak en ten aanzien van welvaart en welzijn. Aandachtsgebieden
dus voor ons als gemeente.”
Lees verder op pagina 02

de humor wel van in dat juist een
politiefiets werd meegenomen.
“Op het bureau waren we verbaasd
dat iemand een politiefiets durft te
stelen. Maar het stond er dan ook
niet groot op ofzo”, aldus de woordvoerder.
De politie geeft aan dat er in het
centrumgebied maar ook daarbuiten
met enige regelmaat fietsen worden
weggenomen.
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Nieuwjaarstoespraak burgemeester Van Rooij

Economie, Floriade en
waardering voor de jeugd
De bezuinigingen konden niet uitblijven en ook Van Rooij stipt aan dat er
in Horst aan de Maas flink gekort is en
gaat worden. Hij constateert dat “we
als gemeente met onze bezuinigingen
op koers liggen. De begroting is meerjarig sluitend. We liggen op schema
met de bezuinigingsopgave van 6
miljoen te realiseren in 2015 en we
hebben met de raad de afspraak dat
we nog met 4 miljoen aan aanvullende
bezuinigingen zullen komen mede om
te anticiperen op de decentralisatie die

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

Horstenaar brengt cultuur
naar Venlo
Jan Duijf, eigenaar en programmeur van café Cambrinus in Horst, is door cultuurpodium Domani in Venlo
aangetrokken als creatief regisseur. Domani gaat de komende jaren haar activiteiten verder uitbreiden. Eigenaar
Woonwenz ziet daarin een sleutelrol voor de Horstenaar.

Nu wordt het tijd om
te oogsten
Ondanks de sombere economische
vooruitzichten hoopt Van Rooij dat de
Floriade op dat gebied voor mensen
en bedrijven in de gemeente een extra
impuls gaat geven. “Nu wordt het tijd
om te oogsten. We zien nu al dat verschillende bedrijven uit onze gemeente
nieuwe samenwerkingen opzoeken en
direct of indirect profiteren van deze
wereldtentoonstelling. Ik verwacht dat
ook op cultureel gebied. We moeten
eruit halen wat erin zit, juist in deze
crisistijd”, zegt Van Rooij. Hij ziet een
grote kans voor internationale projecten en hoopt dat de regio zich kan
promoten en zich blijvend positief op
de kaart kan zetten. “Gastvrijheid uitstralen voor elkaar en voor de wereld
dichtbij en veraf dat wens ik u en ons
allen toe in het nieuwe jaar.”

Gastvrijheid voor
elkaar en de wereld
Met de ontgroening en vergrijzing van Horst aan de Maas wordt
het belang van het investeren in de
jeugd volgens Van Rooij hoe dan
ook groter. Hij ziet dat er over jeugd
vaak voornamelijk in een negatieve
context gepraat wordt en wil hier
wat aan veranderen. “Wat ontbreekt
in onze gemeente is een waarderingsteken voor een bijzondere
jongere. Een jongere die zich op een
bijzondere manier voor de gemeenschap verdienstelijk heeft gemaakt
en het verdient om daarvoor extra
gewaardeerd te worden. En wat zou
een mooiere datum voor toekenning
van een dergelijk ereteken zijn dan
20 november, de dag voor de rechten
van het Kind”, zegt Kees van Rooij.
De volledige toespraak van de
burgemeester kunt u lezen op
www.hallohorstaandemaas.nl

“Jan Duijf weet met zijn inspirerende volharding rondom het
Cambrinuspodium in Horst bekendheid onder een groot publiek te
verwerven. Dit was voor Woonwenz
aanleiding diens bereidheid te
polsen om als creatief regisseur de
activiteiten in Domani te verbreden.
Woonwenz is van mening dat de
laatste jaren een succesvolle basis is
gelegd voor concerten en exposities
in Domani, maar wil dit nu voor een
breder publiek toegankelijk maken”,
aldus de organisatie.

Domanie,
podium voor morgen
De Dominicanenkapel in Venlo
kreeg in 2007 een culturele invulling en werd tot ‘Domani, podium
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Bezorging
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?

nog op ons afkomt.” Daarna wees hij
trots op dingen die afgelopen jaar toch
bereikt zijn. Hierbij haalde hij vooral de
bouw en herstelwerkzaamheden aan
verschillende sportaccommodaties en
gemeenschapshuizen aan.

Creatief regisseur Jan Duijf

voor morgen’ gedoopt. Op verzoek
van de paters wordt bij de programmering van de activiteiten rekening
gehouden met de sacrale geschiedenis en het verleden. Na restauratie
en renovatie werd Domani opgeleverd als podium. Het concertpodium
Dominicanenkapel in Venlo programmeert
nu nog
vooral
klassieke
muVakgarage
Gommans
& de
Wit
Gezellenbaan
| 5813
EA Ysselsteyn
(L)
ziek.
Dit was8 de
basis
voor cultuurpoT 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
dium
Domani.
www.gommansendewit.nl
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Creatief regisseur
Jan Duijf gaat een afwisselend
programma samenstellen van onder
andere popmuziek, jazz en singersongwriters. Momenteel wordt er
nog aan het programma gewerkt. Als
creatief regisseur ziet Jan Duijf genoeg
ingrediënten, rondom en in Domani,
om zodoende voeding te geven aan

het Kloosterkwartier in Venlo. “Ik heb
er veel zin in”, zegt Duijf.

Culturele huiskamer
van Venlo
“Ik wil van Domani de culturele
huiskamer van Venlo maken. Daartoe
moet de samenwerking tussen de
verschillende groepen die activiteiten
organiseren groter worden. Als een
bezoeker naar Domani komt voor
een concert, moet bijvoorbeeld een
medewerker van een expositie in een
andere zaal deze bezoeker de weg
kunnen wijzen. Verder houd ik bij
de programmering uiteraard rekening met de mogelijkheden die het
gebouw biedt.”
Duijf zet zijn werkzaamheden bij
Cambrinus gewoon voort.

Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst

Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

Helpt U bij het weer in balans brengen van uw lichaam: o.a. bij
allergiën, voedings-intoleranties, gewrichtsproblemen, artritis,
huidziektes, chronische pijn, giftophoping door bacteriën,
voedingsmiddelen, schimmels, hoofdpijn, migraine.
Speciaal programma voor kinderen met ADHD
Tel. (077) 324 11 47

Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8 | 5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
Kempen Nieuwsmedia bv behoudt zich ten
www.gommansendewit.nl
aanzien van de inhoud van deze
uitgave
zowel het auteursrecht voor conform artikel
“ Goed luisteren biedt altijd
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
uitzicht op de oplossing.”
mr. Christianne Gommans

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl
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wenst u een ge 2!
en gezond 201
Wij zijn di t/m za open
van 17.00 tot 22.00 uur
en op zon- en feestdagen
van 16.30 tot 22.00 uur
Op maandag alleen op reservering vanaf 10 personen

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

Venrayseweg 93 - Horst
Tel: 077-39 71 788
info@restaurantaantafel.nl
Kijk voor meer informatie op

www.restaurantaantafel.nl
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Ludieke terugblik 2011
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op 1 januari in ’t Gasthoes in Horst werd op ludieke wijze
teruggeblikt op 2011. Sacha van de Ven en Marc Joosten spraken de nieuwjaarsconference, geschreven door Ger
Gubbels uit Horst, uit voor het toegestroomde publiek.

Gelders volkoren,
100% puur tarwe
Daar begin je het jaar
goed mee

HORST • MAASBREE

De rode draad door de conference
was het veelbesproken nieuwe afvalsysteem. Marc en Sacha gaven tussen
alle grappen door ook nog instructies
over het scheiden van afval. Birgit op
de Laak werd grappend vergeleken met
andere ‘afvalgoeroes’ als Montignac en
Sonja Bakker.
Veel actuele gebeurtenissen
werden met een twist aangestipt. Zo
vroegen zij zich af of het paardenpretpark in Sevenum met opzet Hôrspark
werd genoemd en begrepen ze heel

goed waarom het megapiratenfestijn
America moest verlaten, want als je
een piratenfestijn organiseert, “zitten
d’r kapers op de kust.” Ook raadden ze
de sporters uit Broekhuizenvorst aan
om aan zitvolleybal te gaan doen.

Zitten d’r kapers
op de kust
Sacha en Marc keken verwachtingsvol uit naar de Floriade, die na tien
jaar praten en vergaderen nu echt op

het punt van gebeuren staat. Ook de
skatebaan in Horst werd aangestipt,
waarbij ze aangaven een flinke aanloop
nodig te hebben voor hun stunts. De
aanleg van het glasvezelnetwerk in de
gemeente deed flink wat stof opwaaien
en daar werd uiteraard ook over
gegrapt.
Alle gedecoreerden en bijzondere
prijzen werden aangestipt.
De originele nieuwjaarsconference is
in zijn geheel terug te lezen op
www.hallohorstaandemaas.nl

Run op ID-kaarten
Vanaf 26 juni 2012 kunnen kinderen niet meer bij hun ouders op het paspoort bijgeschreven staan. Alle
kinderen moeten dan een eigen reisdocument hebben. Deze jeugd-Nederlandse identiteitskaart kostte tot 1 januari
9,20 euro. Daarna werd de prijs verhoogd naar 30 euro. Dit leidde tot lange rijen bij het gemeentehuis.
De Jeugd Nederlandse
Identiteitskaart voor kinderen onder
14 jaar werd in december 2010 nog
89 keer aangevraagd in de gemeente
Horst aan de Maas.
Afgelopen maand, december

2011, zijn er 1.509 jeugd-ID-kaarten
aangevraagd. Ook de gewone
aanvragen liepen door. In totaal werd
er in deze periode 6,5 keer zoveel
aangevraagd. Landelijk was dit zeven
keer zoveel.

Crist Coppens
500 gram wildgoulash en
bakje rijst samen € 5.50
Hachee pakket 500 gram runderpoulet,
zak uien en kruiden samen € 5.95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Om alle druk aan te kunnen
waren de balies van Burgerzaken
afgelopen week extra geopend.
Zo waren de balies ook op
dinsdagmiddag open. Ook deze week
zijn de balies nog extra geopend.

Het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!
Pechhulp bij d
ou
regulier onderhda
gen
24 uur per dagel7 Europa
per week in he

€ 34,95

Ook het
adres voor a
ll
ruitschades! e

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 397 11 30 www.boschcarservicehorst.nl
Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg
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Terugblik Dorpsraad
Kronenberg
De dorpsraad uit Kronenberg blikt terug op een bewogen jaar voor het
dorp. Zo werden grote stappen gezet in het centrumplan en werden er
noodpalen geplaatst in het buitengebied. Voor 2012 kijken zij vooruit naar
een jaar met de opening van de brede maatschappelijke voorziening
(BMV) en een pilot van de gemeente.
In oktober werd de blauwdruk
voor het centrum aan het College
van B&W aangeboden. De werkgroep
Centrumplan heeft in een korte tijd
een plan gemaakt dat volgens de
dorpsraad prima aansluit bij de ontstaansgeschiedenis van Kronenberg
als zelfstandig dorp. Het plan werd
met enthousiasme ontvangen door
de inwoners. De gemeente heeft
toegezegd in het eerste kwartaal
van 2012 met een officiële reactie te
komen. Inoverleg met de school, de
Torrekoel en de gemeente worden het
nieuwe schoolplein en dorpsplein in de
lijn met de blauwdruk ingericht. Een
ander initiatief vanuit de inwoners, de
noodpalen, is tot uitvoering gekomen.
Ook heeft de dorpsraad een nieuwe
en informatieve website waarop
agenda’s, notulen, een jaarkalender
en de samenstelling van de raad en
werkgroepen te zien zijn.
Ook 2012 belooft een jaar te
worden waar veel op het Peeldorp
afkomt. In maart wordt de brede
maatschappelijke voorziening (BMV)
met de nieuwe school en gymzaal
opgeleverd. De gefacelifte Torrekoel

zal nog meer dan nu al het geval is het
scharnierpunt worden van activiteiten
en ontmoetingen. Voor de oudere inwoners van Kronenberg en Evertsoord
gaat de Dorpsdagvoorziening hierin
een belangrijke rol spelen. De werkgroep Dorpsommetjes hoopt medio dit
jaar de nieuwe dorpsommetjes te kunnen openen. De werkgroep Collectieve
collectes werkt in nauw overleg met
alle collecterende instanties aan een
collectieve collecte voor Evertsoord
en Kronenberg. Door bundeling van
krachten kan een grotere opbrengst
en minder ‘geleur langs de deur’
worden gerealiseerd. Kronenberg is
door de gemeente Horst aan de Maas
aangewezen voor de pilot Wijkgericht
Werken. In overleg met inwoners,
verenigingen en organisaties gaat
gewerkt worden aan vormen van zelfsturing die voor zowel het dorp als de
gemeente voordelen gaan opleveren.
Op 31 januari is de eerste bijeenkomst
gepland. Op zondag 8 januari luidt de
dorpsraad het nieuwe jaar in met een
nieuwjaarsreceptie in de Torrekoel.
Vanaf 11.00 uur zijn alle inwoners van
Kronenberg welkom.

Geen piraten in Horst
aan de Maas
Het Mega Piraten Festijn dat vorig jaar in America plaatsvond, wordt niet
verplaatst naar de evenemententerreinen in Horst of Kronenberg. Sterker
nog, het gaat helemaal niet in de gemeente Horst aan de Maas plaatsvinden. De organisatie verplaatst het festival naar Neer.
Alle negatieve commotie die is ontstaan naar aanleiding van de mogelijke
verplaatsing naar Horst is voor de organisatie genoeg reden om te vertrekken.
De organisatie was erg tevreden over
de locatie van vorig jaar maar snapte
de beslissing van de gemeente. Zij
zagen in Horst in eerste instantie een
prima alternatief. Op de website van
het Mega Piraten Festijn kwamen veel
negatieve reacties op de mogelijke verplaatsing. Hierop besloot de organisatie
om het festijn van de gemeente Horst
aan de Maas te verplaatsen naar Neer.
Daar zal het festival op zaterdag 29
september neerstrijken.
Of het festival in komende jaren
nog terugkeert in Horst aan de Maas is
nog onduidelijk.

50%
Kerkstraat 10 en 28a, Horst

START SALE

30%

Rondwaaiende emmertjes
Het nieuwe afvalsysteem in de gemeente Horst aan de Maas doet naast stof ook heel wat emmertjes opwaaien.
Tijdens de eerste dagen na de introductie van het ophaalsysteem kwamen diverse meldingen binnen van
wegwaaiende vuilnisemmertjes. Een reactie op onze site toonde een mevrouw die twee keer uit de auto moest
stappen om een emmertje aan de kant van de weg terug te zetten. Veel mensen zijn druk bezig met de nieuwe
afvalregels en ophaalplanning.

De gemeente Horst aan de
Maas doet hard haar best om alle
onduidelijkheid rondom het nieuwe
systeem weg te nemen. De druk op
het gemeentehuis was de afgelopen
maand dan ook fors toegenomen.
Een gemeentewoordvoerder vertelt dat
de gemeente extra mensen inzet om
de vragen te beantwoorden.

70% telefoontjes
gaan over afval
“We hebben parttimers van het
callcenter gevraagd of ze meer uren
konden maken. Met die extra inzet
gaan we door zolang het nodig is.
Zo’n 70% van alle telefoontjes die

nu binnenkomen gaan over afval.
We proberen zo klantgericht en snel
mogelijk de vragen die binnenkomen
te beantwoorden.”
De vragen over het ophaalsysteem
zijn zeer divers van aard. “Mensen
vragen over ophaalschema’s, maar
ook welk afval waar hoort, of ze bellen
nog over starterspakketen, want die
bezorgen we tot drie weken na de
start na.” Volgens de woordvoerder is
het duidelijk dat de inwoners van de
gemeente op 1 januari druk aan de slag
zijn gegaan met het nieuwe systeem.
“En ja, nu hebben we pech met het
weer, want de emmertjes waaien bij
deze hevige wind inderdaad wel eens
weg. Dat is heel vervelend. Mijn advies

zou zijn om ze na lediging binnen te
halen, maar ik snap dat dat niet in alle
gevallen meteen kan.”

Ingehaald door aantal
vragen
Sinds men op 1 januari intensief
begonnen is met het nieuwe systeem
lopen inwoners tegen allerlei dingen
aan. “En die proberen we zo snel
mogelijk op te lossen”, zegt de
woordvoerder.
“We worden nu even ingehaald
door het aantal vragen, maar dat zal
ook weer minder worden. We doen
in ieder geval ons best de mensen te
bedienen.”

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

20% korting
op de gehele bécé collectie
vanaf 7 jan t/m 25 jan 2012

beatrixstraat 3a

Beatrixstraat
5864 AG Meerlo
5864 Ag 3a,
Meerlo
Telefoon
0478
- 691278
telefoon:
0478
- 691278
info@woninginrichtingpeters.nl
info@woninginrichtingpeters.nl
www.woninginrichtingpeters.nl
www.woninginrichtingpeters.nl

Salon
Winkel
De beste or
vo
wensen
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

2012

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
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Dit nemen ze me niet af
Stel, je werk is alles voor je en van de ene op de andere dag zorgt een vervelende kwaal ervoor dat je niet meer
kunt werken. Wat doe je dan? Mia van den Bekerom uit Horst zat in zo’n situatie en vond een nieuwe hobby waarin
ze al haar energie kwijt kan: biljarten.

Kerkstraat 20a , Horst

OPRUIMING
t/m 70% KORTING

Mia van den Bekerom-Vullings (58)
werkte jaren in het tuindersbedrijf dat
haar man Theo samen met zijn broers
runt. Het aardbeienplukken was voor
haar meer dan werk, het was een
hobby. Enkele hernia’s gooiden echter
roet in het eten.

Mijn leven stond op
zijn kop
De eerste hernia kreeg Van den
Bekerom al toen ze 21 jaar was, maar
deze had nauwelijks gevolgen voor
haar werk. Ook de tweede hernia in
1989 kon nog worden verholpen, maar
de laatste in 2008 was funest voor haar
gestel. “Ik kon mijn been moeilijk krom
en zware dingen tillen ging niet meer.
Ik werd helemaal afgekeurd. Op dat

moment stond mijn leven op zijn kop”,
vertelt Mia van den Bekerom-Vullings.
Niet alleen in haar werk, ook in
haar privéleven werd de Horsterse
ernstig beperkt. Dagelijkse kleine
boodschappen doen gaat nog wel,
maar als ze voor veel artikelen naar de
supermarkt moet, gaat er altijd iemand
mee. “Ik kan tot bepaalde mate niet
tillen. Stofzuigen is bijvoorbeeld echt
vervelend, vooral vanwege het scheef
staan. Ik kan niet het hele huis in een
keer doen.” Vanwege de hernia was
het lastig om een leuke actieve hobby
te vinden. Tot iemand haar wees op
het ouderenbiljart in Meterik. Mia van
den Bekerom had jaren aan cafébiljart gedaan, dus ervaring had ze wel.
Nadat ze in 2009 door de ballotage
kwam, kon ze direct meedoen met de

competitie. Haar hervonden hobby gaat
Mia van den Bekerom goed af. “Het
voordeel is dat ik mijn houding zelf
kan bepalen, dus ik pas mijn biljarten
aan op mijn mogelijkheden. Door mijn
handicap kan ik bijvoorbeeld niet
achter mijn rug spelen. Daarom heb
ik mezelf aangeleerd om met links te
spelen. Nu ben ik een van de weinigen
die zowel links als rechtshandig is.
Helemaal grandioos gaat dat nog niet,
maar het lukt wel.”
“Het biljarten is voor mij echt een
middagje uit”, vertelt de biljartster.
“Ik speel twee keer per week en kijk
er altijd naar uit om te gaan biljarten.
Mijn vier kleinkinderen zijn alles voor
me, maar op de biljartmiddagen pas ik
echt niet op ze. Biljarten is mijn hobby,
dat nemen ze mij niet af.”

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

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

STANDAARD OF MAATWERK:
PROFESSIONELE KWALITEIT, OOK VOOR U!

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*
*ga voor de voorwaarden
naar onze website

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

50%
KORTING
OP DE

NAJAARS
* tenzij anders aangegeven

COLLECTIE*

nu
Wij wense k
veel gelu id
he
en gezond e jaar!
uw
in het nie

Een fraai staaltje kunst
Een totaal verwrongen buizenconstructie langs de Westsingel in Horst riep de nodige vragen op bij
de fotograaf van HALLO. Is het een gevalletje stormschade of het gevolg van vandalisme? Het leverde in
ieder geval een opmerkelijk, welhaast kunstzinnig plaatje op.

AL
SINDS
1990

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

06

familie

Hoera, een dochter!
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Geboren

June

Fay

28 december 2011
Zusje van Kas
Trotse ouders:
Twan & Sandra Vervoort - Gielen
Zonnedauw 23,
5975 TD Sevenum

6.00 / 20.00 uur Flexibele Plekken
Fresh Park Venlo,
Bedrijvennummer 3830
06 29 24 40 81 / 06 22 43 62 66

www.kdvpoemelke.nl

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

16 december 2011
Dochter van
Roy van Enckevort en
Maud Nillesen
Schoolstraat 38
5961 EH Horst

Massagepraktijk Nicole
Praktijk voor sportmassage, blessurepreventie, zwangerschapsmassage en
diverse wellnessbehandelingen.
Voor meer informatie bent u welkom
op www.nicolecrooijmans.nl of bel
06 21 66 38 23
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Alphacursus info-avond
10 Jan. 20.00u. Inlichtingen bij Wiek
en Nell Brugmans tel. 077 366 21 98/
06-45 00 92 35 of kijk op www.alpha.nl
Breien: chocolade voor de geest
Bezoek op zaterdagmiddag eens onze
gezellige breimiddag, of kom op donderdag naar een van onze breiavonden.
Kijk voor meer informatie op onze site:
www.schippertjehorst.com

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

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

Te huur zomerhuis Mallorca
nabij strand van 27 juli tot 13 aug en
voor en najaar www.huisbertcati.nl

Vollemaanswandeling Sevenum
vrijdag 13 januari a.s.
info op www.knopenlopen.nl



Geboren

Bart

25 december 2011
Zoon van
Ruurd Wiersma en
Sylvie Montulet
Wervelstraat 11,
5961 VC Horst

Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze snel en
betaalbaar op! Reparatie, onderhoud,
(draadloos) internet, netwerken,
overstap/begeleiding Windows 7.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.
Valise atelier & natuur
In januari starten weer onze schildercursussen op maandag- en donderdagavond en dinsdagmiddag. Er zijn nog
enkele plaatsen vrij. Interesse?
Bel even met Valise 06 12 69 79 35
of Aniet Janssen 06 10 09 87 94
Workshop ‘’Persoonlijk wonen’’
voor 4 tot 6 personen bij StudioELF.
Bij inschrijving in januari 5 euro korting
per persoon.
Voor meer info www.studio-elf.nl

Hay Linders

Ter ondersteuning van ons vast
team zijn we op zoek naar:

Uw belangstelling was en is ons een grote steun.
De zes-weken dienst en de jaardienst voor moeder Linders
zal plaatsvinden op 15 januari a.s. om 9.30 u.
in de St. Hubertuskerk te Hegelsom.

INTERIEUR
VERZORGERS(ST)ERS

Dankbetuiging

Een handdruk zo warm, even een arm om je heen.
Zoveel liefde en steun ons gegeven, een kaart brief of bloemen.
De belangstelling bij de avondwake en de uitvaartdienst.
Wat het ook zij, was ons een troost in deze moeilijke tijd.
Wij zijn als familie diep ontroerd door de enorme steun
die wij hebben gekregen na het overlijden van ons mo

Maria Hoeijmakers-Wijnen
Hiervoor onze hartelijke dank!
Kinderen en kleinkinderen.
De zeswekendienst is op 14 januari in de H. Oda kerk te Melderslo.
St. Odastraat 66, 5962 AW Melderslo.

Leunen

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

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

Hanneke Clabbers
en Koen van der Steen

zijn 10 januari 2012
50 jaar getrouwd
en vieren dit samen
met kinderen, kleinkinderen
en familie

Hertog van Gelresingel 4
5961 TB Horst

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

Wilt u meer energie of afslanken?
Team Herbalife Horst schenkt nog aan
15 mensen een gratis proefpakket
incl. begeleiding.
www.uwgratisproefpakket.nl
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.

50%
Kerkstraat 10 en 28a, Horst

START SALE

30%

Linders Naaiatelier voor kleding
en leerreparatie, stofferen kussens,
gordijnen, tel. 077 398 77 36 of
06 13 33 30 74 Kempweg 18,
5964 NE Meterik. Ik ben er altijd op
dinsdag en donderdag van 18.00 tot
21.00 uur.
Valise atelier & natuur
Carnaval begint te kriebelen daarom
kun je bij ons unieke Venitiaanse
maskers maken naar eigen smaak en
kleur in januari en februari. Vraag
naar tijden en data 06 12 69 79 35 of
info@valise.nl
Bouwkavel te koop in ‘De Afhang’
fase 1 te Horst.
Voor meer info: tel. 077 - 398 90 90

die het leuk vinden om:
dagelijks van 6.00-10.30 uur
zelfstandig diverse facilitaire
werkzaamheden uit te voeren
of na 16.00 uur kantoren e.d.
zelfstandig schoon te maken.
Interesse? Meer weten?
Bel voor een kennismakingsgesprek naar Petra,
tel. 077-4673680 of
06-55556029.

Gerrie
van den

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

Dag en nacht bereikbaar

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

28 december 2011
Broertje van Lars

Verloren 3 vvv-bonnen in mapje.
Ik zou blij zijn als de eerlijke vinder
mij belt op nummer 077 398 63 96.

Wij willen iedereen hartelijk bedanken
voor het warme medeleven, de vele troostende woorden,
de veelzeggende kaarten en de mooie bloemen
voor en na het overlijden van vader en opa

Horst, januari 2012

Tijn

Drees en Thea
Hesen-Craenmehr

Te koop Mercedes ML720 CDI
Special edition, automaat, bwj ‘05,
km 172.000, kleur metalic zwart, incl.
set winterbanden op aluvelgen, afn.
trekhaak, alle opties, izgst. 16.000 euro.
Bel 06 53 17 18 52.

Dankbetuiging

Familie Linders



Wij zijn dolgelukkig met de
geboorte van onze zoon

Onze ouders en grootouders
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MAATWERK IN
NATUURSTEEN
Tel.: 0492 - 52 37 82
www.stassarbv.nl

Uw koffietafel
onze zorg

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

www.theoarts.com

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

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

G E B O O RT E , H U W E L I J K O F R O U W

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

nieuws 07

05
01

Toekomst dorpsraad Tienray bespreken

Schoorsteen staat voor herinnering
verbreding aan de bovenzijde, kunnen
fungeren als opvangbak van hemelwater.

Ambachtelijke beeld
nog eens onderstreept
Verder hebben wij plannen om de
drainagepijpen, die in de wadi uitmonden, op te metselen met baksteen.

Daarmee wordt het ambachtelijke
beeld van de steenfabricage nog eens
onderstreept.” De Stoomsteenfabriek
Tienray, ook wel De Boerenoven genoemd, en steenfabriek Van Daal en Co
bepaalden in de vorige eeuw voor een
belangrijk deel de geschiedenis van
Tienray. Op de website www.mooitienray.nl/de-steenfabrieken.html staan
verhalen over beide fabrieken.

Over de eventuele uitvoering van
het project Tiensteen gaan Erik en
Suzanne in gesprek met de directie
van Jongen bouwbedrijf uit Landgraaf.
Ondanks dat de dorpsraad Tienray tijdelijk is gestopt gaat de uitvoering van
het DOP dus gewoon door. “Binnenkort
gaan we dan ook om de tafel zitten
met de wethouder om de toekomst van
de dorpsraad Tienray te bespreken.”

In 2009 presenteerde de dorpsraad Tienray het dorpsontwikkelingsplan,
in de volksmond DOP genoemd. Het plan omvat onder meer een voorstel om
de herinnering aan de voormalige steenfabriek aan de Swolgenseweg
gestalte te geven. Onder de werktitel ´Hoog Lourdes´ werd een voorstel ingediend. Erik van Maarschalkerwaard van de dorpsraad licht het plan toe.
´Tiensteen´. In het voorstel van De Kievit
staat een getransformeerde fabrieksschoorsteen centraal.
“Deze schoorsteen roept herinneringen op aan de steenfabrieken die
vroeger in Tienray hebben gestaan.
De echte schoorsteen stootte veel rook
uit tijdens het bakken van de stenen.
“Inmiddels is de fabriek al weer
Bij een bepaalde wind haalden de
jaren verdwenen. In het DOP wilde de
vrouwen de was binnen omdat deze
dorpsraad een zichtbare herinnering
anders onder het vuil kwam te zitten.
aan de steenfabriek realiseren. Op de
In ons voorstel verwijst de symbolische
plek van de voormalige fabriek staan
schoorsteen ook naar het milieu, maar
nu woningen.” Erik van Maarschalkerwaard studeerde aan de Kunstacademie dan positief. Het object wordt geplaatst
in het hemelwaterbergingsgebied,
in Arnhem. Op 15 december presende zogenaamde wadi. In plaats van
teerde hij samen met Suzanne Berkers
rook uitstoten zal deze pijp, door een
met Bouwbureau De Kievit het project
“De steenfabriek was een belangrijke werkgever in Tienray”, vertelt Erik
van Maarschalkerwaard.

Zichtbare
herinnering

N
AANBIEDINGE
WEEK
VOOR DEZE

Heerlijke rookworst
uit eigen keuken
Varkens saté schnitzel

Warme Horster nieuwjaarsduik
Tijdens de 12e Horster Nieuwjaarsduik, georganiseerd door Cold Turkey, was voor het eerst het
maximaal aantal duikers bereikt. Op zaterdagmiddag al hadden 200 duikers zich ingeschreven. Deze
verzamelden zich op het strand van Kasteelpark ter Horst om het nieuwe jaar in te duiken.
De nieuwjaarsduik stond dit jaar in het teken van de Floriade en werd daarom omgedoopt tot
Floriadeduik. Hiervoor was speciaal een replica van de Innovatoren, het poortgebouw van de wereldtuinbouwtentoonstelling, gebouwd. Onder druilerige weersomstandigheden werd de duik de warmste duik tot
nu toe. Vorig jaar nog brak de Horster duik een ander record: toen was het de koudste duik. Volgens de
organisatie waren er meer dan 2.000 toeschouwers op het spektakel afgekomen, dat werd aangevuld met
optredens van Eva Wijnen en Ron van den Beuken. De organisatie was tevreden.
Voor meer foto’s van de nieuwjaarsduik, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

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

www.brugeind.nl

2e halve prijs
4 stuks € 4,20

Tel. 0478 69 12 83

100 gram

Meer aanbiedingen in onze winkel
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

www.ikzoektuingrind.nl

kies voor couNselliNg!

tel. (077) 320 97 00

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

Wijn van de maand:

€ 1,45

Braadribjes met veel vlees 500 gram € 3,90

Stress? Burnout? Conflict?
Dreigend ontslag? Onrust? Angst?
Geen zelfvertrouwen?

WARSTEINER 24 X 30cl € 10,95

Kant en klaar uit eigen keuken

Jagerspotje
Volledige maaltijd in één

Niet lekker iN je vel?

Paternina Banda Verde
S L I J T E R I J

WEIJS
DRANKENHANDEL

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

Herstraat 58, 5961 GK Horst • Tel. 077-398 14 63 • info@slijterijweijs.nl • www.slijterijweijs.nl
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ACTIE:
JANUARLI E WIJNEN
TIL BETALEN
ALLE ESN
=5
L
A
H
6

08

nieuws

05
01

Politie oud en nieuw
De politie kijkt terug op een drukke nieuwjaarsnacht zonder al te veel
incidenten. Volgens de politie is het beeld vergelijkbaar met dat van voorgaande jaren tijdens oud en nieuw en met een regulier, druk uitgaansweekend.

Wakker Dier tekent
bezwaar aan tegen NGB
Wakker Dier heeft bezwaar aangetekend tegen de geplande vergunning voor het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB)
in Grubbenvorst, dat zij “de eerste ‘gigastal’ van Nederland” noemen. De landelijke organisatie is verontwaardigd
dat de Provincie Limburg een vergunning wil verlenen en dat staatssecretaris Bleker hier geen stokje voor steekt.

Wakker Dier verwijst naar uitspraken van staatssecretaris Bleker, die
afgelopen november zei dat “excessen,
zoals een bedrijf met een miljoen kippen of meer, niet bij Nederland passen.
Gelukkig hebben we die excessen ook
niet. Maar als zich een ontwikkeling
voordoet waarbij die excessen zich
aankondigen, wil ik een wettelijke
mogelijkheid hebben om dat een halt
toe te roepen.”
Volgens Wakker Dier past het NGB
niet in het streven naar diervriendelijke en duurzame landbouw. “Zowel
In de hele regio Limburg-Noord
zijn er 194 meldingen van incidenten
geregistreerd. In 2010 waren dit er 127.
Die incidenten zijn verspreid over de
hele regio, waarbij de grotere plaatsen
er wat betreft aantallen uitsprongen.

Openbare basisschool Weisterbeek uit Horst start op 16 januari met
het Europese Schoolfruitprogramma. De leerlingen van de groepen 1 tot
en met 8 van de school krijgen de komende tien weken vers fruit dat
wekelijks gratis door Fruitschool gebracht wordt. Het fruit, de groenten,
posters en het lesmateriaal toveren de school om tot een ware fruitschool.
gezondere tussendoortjes op school te
eten. En hopelijk draagt het bij tot een
blijvende gezondere voeding en dus
minder kinderen met overgewicht.”
Het Europese Schoolfruitprogramma wordt voor 50% gefinancierd door
de Europese Unie. De andere helft
wordt betaald door leveranciers uit de
groente- en fruitsector in Nederland.
Zij zijn tevens de leveranciers van
groenten en fruit.

Ook glasvezel overige
kernen
Voldoende inwoners van de kernen Meerlo, Lottum, Melderslo,
Grubbenvorst en Tienray hebben ‘ja’ gezegd tegen glasvezel en daarmee
is de aanleg van glasvezel ook in deze kernen zeker.
De afgelopen weken is het aantal
aanmeldingen binnen alle kernen
van de gemeente Horst aan de Maas
gegroeid tot een niveau waarbij
Reggefiber besloten heeft om ook
in de vijf kerkdorpen Grubbenvorst,
Meerlo, Lottum, Melderslo en Tienray
een glasvezelnetwerk aan te leggen.
De inwoners van deze vijf kernen
hebben inmiddels een brief ontvangen of zullen deze brief binnenkort
van Reggefiber ontvangen. Hierin
wordt uitgelegd dat deze kernen zijn
toegevoegd aan de bouwplanning
en net als de rest van de gemeente
Horst aan de Maas worden aangesloten op het glasvezelnetwerk van
Reggefiber. De aanleg van glasvezel
gebeurt door Reggefiber. Zij starten
deze maand met de aanleg van het
glasvezelnetwerk. Het is belangrijk

De provincie Limburg heeft in
een ontwerpbesluit aangegeven de
vergunning voor het bedrijf te willen
verlenen. Tot 3 januari kon er bezwaar
worden gemaakt tegen het besluit.
Wakker Dier nam die kans om op de
laatste dag ‘zienswijze’ te maken,
zoals het bezwaar ook genoemd
wordt. De Provincie beslist komende
maanden of ze de vergunning voor
het NGB definitief wil verstrekken,
waarna organisaties als Wakker Dier
er eventueel in beroep tegen kunnen
gaan.

Het overgrote deel van meldingen had
te maken met overlast van vuurwerk
en vernielingen. In Horst aan de Maas
zijn er geen aanhoudingen gedaan. Wel
heeft de politie 9 jongeren doorgestuurd
naar bureau HALT.

Omgetoverd tot
fruitschool

Directeur Jos Gubbels is
enthousiast over het project.
“Jonge kinderen kun je nog beïnvloeden wat smaak betreft. Helaas zien
ook wij dat steeds jongere kinderen
minder fruit eten. Ons voedingspatroon is in de loop van de jaren veranderd en komt niet ten goede aan onze
gezondheid. Het zorgt ook voor overgewicht. Dit schoolfruitproject is een
leuke stimulans om in elk geval weer

door de Commissie Van Doorn als in de
Dialoog Megastallen werd onomwonden geconcludeerd dat grootschalige
industriële onduurzame veehouderij
geen toekomst heeft in Nederland. Het
is maatschappelijk niet geaccepteerd
en evengoed economisch niet rendabel
met het oog op de toekomst”, aldus
de organisatie. “Alle energie moet juist
gestoken worden in verduurzaming, in
plaats van verdere industrialisering en
verwijdering van de maatschappij. Een
nieuwe schandpaal voor de veesector
past daar niet in.”

dat de glasvezelkabel op de meest
ideale plek in de woningen wordt
aangelegd. Om deze plek te bepalen
zullen medewerkers van Reggefiber
alle woningen in de kernen gaan
schouwen. Ook bij de mensen die
geen glasvezelabonnement hebben
afgesloten wordt de woning gratis
en zonder verplichting aangesloten
op het glasvezelnetwerk, als zij daar
toestemming voor geven. Zij kunnen
later alsnog een abonnement nemen
bij een van de aanbieders en zijn dan
meteen verbonden. Evertsoord is nu
het enige dorp in de gemeente dat
niet aangesloten wordt op het glasvezelnetwerk.
Voor meer informatie ga naar de
glasvezelwinkel in Horst of kijk op
www.eindelijkglasvezel.nl/
horst-aan-de-maas

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

Audi A4 3.0TDI Quattro Pro line Avant
Audi A6 2.5 TDI Exclusive Multitronic Avant
BMW 3-SERIE 335d Coupe High Executive Automaat
BMW X5 4.6IS automaat NAVI Leder
Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD SE Luxe Automaat
Fiat Seicento 1.1
Honda Civic 1.3 DSi i-VTEC Hybrid
Hyundai Accent 1.5I GLS
Hyundai Atos 1.0i LX SPIRIT
Jaguar S-Type 2.5 V6 Executive
Mercedes-Benz 200 200 D
Mercedes-Benz A-klasse 180 CDI CLASSIC
Mercedes-Benz E-klasse 290 Turbo Diesel Elegance Automaat
Mercedes-Benz S-klasse 350 SE Automaat W116
Nissan X-Trail 2.5 Elegance Automaat
Porsche 911 Carrera 4
Renault Espace 2.0 Turbo 16v Privilege
Renault Laguna Grand Tour
2.2 dCi 150pk Tech. Road Limitee autom.
Renault Trafic L1/H1 2.5DCI DC Dubbel Cabine 135pk
SAAB 9-3 Sport Sedan 1.9 TiD Arc
Smart Fortwo Pulse
Smart Fortwo pure 45kW
Toyota Avensis 2.0 D4-D Dynamic Wagon
Toyota LandCruiser 100 4.2 TDi Executive Autm.5 Luchtvering
Volkswagen Passat 2.0 TDI Comfortline 60 edition
Volkswagen Polo 1.4 Comfortline
Volkswagen Touareg 2.5 TDI 4 Motion Navi Leder

2006
2004
2007
2002
2006
2000
2009
2000
2001
2003
1981
2008
1997
1978
2004
1990
2003

139109 Km.
210815 Km.
129500 Km.
165967 Km.
200597 Km.
140527 Km.
144459 Km.
144326 Km.
102215 Km.
199400 Km.
259197 Km.
83654 Km.
393149 Km.
151723 Km.
92729 Km.
180279 Km.
184722 Km.

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

€ 24.950
€ 8.000
€ 32.500
€ 16.950
€ 11.950
€ 1.950
€ 10.950
€ 1.750
€ 2.950
€ 8.500
€ 2.500
€ 17.750
€ 2.500
€ 12.500
€ 12.950
€ 22.500
€ 7.950

2005
2004
2005
2004
2004
2010
2004
2008
2009
2005

189234 Km.
293835 Km.
206861 Km.
111794 Km.
79823 Km.
48510 Km.
172206 Km.
164404 Km.
32945 Km.
204410 Km.

Diesel
Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
Diesel
Diesel
Diesel
Benzine
Diesel

€ 5.900
€ 6.750
€ 6.750
€ 4.950
€ 4.950
€ 29.500
€ 35.000
€ 16.950
€ 10.950
€ 19.500

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

2005
2008
2007

70000 Km.
4097 Km.
3343 Km.

Diesel
Diesel
Diesel

€ 5.950
€ 9.950
€ 7.950

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

Waarom...
… is het gros van de politieke partijen
in onze gemeenteraad meeloper in het
standpunt van het CDA?
… wil de gemeenteraad telkens weer
onderzoeken doen naar onderzoeken
die al gedaan zijn?

… houdt de gemeenteraad zo halsstarrig vast aan de komst van de
megastallen in Grubbenvorst?
… stinkt deze halsstarrigheid zo?
Weet u het? Ik niet!
Nico Jacobs, Grubbenvorst

RSBEDRIJF
HOVENIE
DELPAS.NL
DE MID

Winkeltijden?
en bestrating

de burgers laten blijken tégen de bouw
van megastallen te zijn?
… geeft met name het CDA aan geen
behoefte te hebben om in te gaan op de
argumenten van de tegenstanders van
megastallen?

Uw ideale partner

… treedt de gemeenteraad niet op tegen de bestaande veeteeltbedrijven die
zich niet aan de gestelde eisen houden?
… heeft de gemeenteraad, met uitzondering van de SP en D66, geen boodschap aan een burgerinitiatief, waarin

voor tuin

Steeds meer winkels verdwijnen uit de dorpen in onze
gemeente. De oorzaken voor de
winkelsluitingen zijn divers. Geen
opvolgers, geen klanten of een
andere uitdaging. In alle sectoren
TUINONTWERP
gaan winkels dicht. De lijstenmaker, de fietsenmaker, boekwinkels
TUINAANLEG
en kledingzaken. De gemeente
BESTRATING
bouwt in diverse centra nieuwe
winkelpanden, maar de winkels
BEPLANTING
lopen ondertussen leeg. De vraag
Schoolstraat 19a • 5866 AW Swolgen • Tel.: 0478-692432
is dan: wat gaat er mis? Hoe
www.demiddelpas.nl • info@demiddelpas.nl
kunnen enthousiaste starters op
weg geholpen worden? Hoe wordt
winkeliers die in zwaar weer
zitten een steuntje in de rug
geboden? En waar blijven de
klanten? Aan de infrastructuur ligt
het niet. Er is volop gratis
parkeerruimte en op de toegangsWil jij op een speelse manier kennis maken met de zwemsport,
wegen komen nooit files voor.
en bezit jij diploma B en/of C? Schrijf je dan nu in voor het
Kunnen wij de crisis de schuld
geven? De economische crisis lijkt
meer een probleem van de
superrijken en de kansarmen dan
van de gemiddelde consument.
7 januari 2012 starten we met een nieuwe groep
Voorlopig consumeren wij met zijn
en er zijn nog plaatsen !!!
allen nog volop. Wellicht is
Kronenbergerhof
innovatie het toverwoord. Meer
Voor vragen neem kontakt op met Chantal Vogelzangs
Restaurant
| Specialiteit
A la carte
Restaurant | Specialiteit
| A la|carte
lef tonen en anticiperen op de
0478-501773 of e-mail naar opleiding@hzpc-horst.nl
Kronenbergerschuur
toekomst. Horst aan de Maas
Familie restaurant
| A la
| Brunch
beschikt over prachtige dorpen
Familie
restaurant
| Acarte
la carte
| Brunch
2 RESTAURANTS VOOR IEDER WAT WILS!
waar het prima wonen is. Helaas
2 RESTAURANTS
VOOR IEDER WAT WILS!
KERSTMIS 2011 ZIE ONZE SITE
trekken steeds meer jongeren
KERSTMIS
ZIE ONZE
SITE
| Tel.
weg uit de kernen, en neemt de
Kronenbergweg
19 | 59762011
NV Kronenberg
(077) 467 01 76
zwemmen gezond sportief leerzaam!!!
|
vergrijzing toe. Toch hangt er een
www.nieuwkronenbergerhof.nl
info@nieuwkronenbergerhof.nl
|
|
Kronenbergweg 19 5976 NV Kronenberg Tel. (077) 467 01 76
keerpunt in de lucht. Met nieuwe
www.nieuwkronenbergerhof.nl | info@nieuwkronenbergerhof.nl
kansen voor ondernemende
winkeliers. Regeren is vooruitzien.
Een oud gezegde, dat nog steeds
geldig is. De winkeliers in Horst
Bespreking Poll week 51
aan de Maas moeten zich wellicht
gaan voorbereiden op nieuwe
doelgroepen: de ´terugkeerders´
is, wordt het verwijderd. De beleidsmakers gaan er vanuit dat verkeersdeelneHet verwijderen van zinloze verkeersborden verhoogt de verkeersveiligen de nieuwe dorpsbewoners. De
heid, was de stelling van week 51. Een groot deel van de stemmers, maar liefst mers de regels kennen en vanuit hun verantwoordelijkheidsgevoel zich meer
trend wordt buiten wonen, de rust
bewust worden van de gevaren in het verkeer. Naar verwachting verdwijnen er
81%, was het hiermee eens. De gemeente Horst aan de Maas vond dat het
opzoeken. Over tien jaar zouden
200 verkeersborden. 19% van de stemmers was het niet eens met de stelling.
verkeersbeeld meer en meer vertroebeld wordt door een toenemend aantal
er zomaar weer meer mensen in
Zij verwachten dat de afname van verkeersborden tot gevaarlijke situaties,
verkeersborden. Zij zijn van mening dat de hoeveelheid borden op sommige
dorpen als Lottum, Grubbenvorst
onoverzichtelijke verkeersknooppunten en onduidelijkheid leidt. Zij zien de
plekken zelfs leidt tot onoverzichtelijkheid. De gemeente gaat een inventaen Meerlo kunnen wonen. Mensen
verantwoordelijkheid van de burger niet als oplossing en vinden dat de borden
risatie maken van alle verkeersborden binnen de gemeentegrenzen. Op alle
met een bovengemiddeld
moeten blijven staan.
locaties wordt bekeken of een verkeersbord nog zinvol is. Als dit niet het geval
inkomen die de steden en
buitenwijken beu zijn. Mensen die
niet meer in de file willen staan
voor het winkelcentrum of in een
winkel een rij van vijf personen of
meer voor zich dulden. Mensen
die milieubewust zijn en liever
weer naar de fiets grijpen om een
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl
boodschap te doen bij de winkel
om de hoek. De grote uitdaging
voor het nieuwe ondernemen
voor winkeliers is: wat moet ik
dat verenigingen ophouden te bestaan of dat jongeren massaal de verenigingen
In zijn nieuwjaarstoespraak kondigde burgemeester Kees van Rooij
gaan verkopen? Aan de goede
verlaten wordt door de bezuinigingsmaatregelen vergroot. Een oud gezegde
aan dat de gemeente een ereteken wil invoeren voor een jongere die zich
ondernemer de taak om dit uit te
luidt: de jeugd heeft de toekomst. De vraag is of de jongeren in Horst aan de
verdienstelijk maakt voor de gemeenschap. Hij vraagt zich af of de jeugd wel
vissen. Het kan, maar je moet er
Maas daar ook nog zo over denken. Wellicht kan de gemeente de bezuinigingen
voldoende waardering krijgt. Met de invoering van een dergelijk ereteken
wel in geloven. En Horst aan de
op de jongerencultuur opnieuw tegen het licht houden. Daarmee wordt de kans
hoopt de gemeente jongeren te stimuleren zich meer in te zetten voor de
Maas kan daar zomaar trendsetter
vergroot dat jongeren zich meer gaan inzetten voor de gemeenschap en krijgt het
gemeenschap. Opmerkelijk is dat de gemeente de subsidies voor verenigingen,
in worden. Wie durft?
ereteken voor een jongere vanzelf meer glans. Wat vind u?
waar veel jongeren bij zijn aangesloten, sterk heeft teruggeschroefd. De kans
D!rk

STERRENPLAN

Nieuw
Nieuw

Kronenbergerhof

Kronenbergerschuur

Het verwijderen van zinloze verkeersborden verhoogt de verkeersveiligheid

De gemeente Horst aan de Maas moet bezuinigingen
op de jongerencultuur herzien

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 52) > Ik steek geen vuurwerk af met oud en nieuw > eens 81% oneens 19%
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Fruitmand komt sportkantines niet in
Vier Utrechtse sportkantines verruilden onlangs de snack voor een fruitmand en een broodje gezond, maar de
sportverenigingen in Horst aan de Maas moeten er niet aan denken. In de meeste kantines worden snoep en vette
hap verkocht.
“Wij hebben snoep, chips, broodje
frikandel, broodje kroket en fruit…
nee, fruit dat hebben we niet”, vertelt
Riet Verheijen. Ze beheert al jaren de
sportkantine van RKsv Wittenhorst in
Horst. “Fruit voor de kantine is voor
ons zeer moeilijk aangezien we nooit
weten wat we nodig hebben en of
de wedstrijden wel doorgaan.” Zijzelf
denkt ook niet dat mensen het leuk
vinden. Verscheidene mensen zijn ieder
weekend aanwezig, omdat ze geen
wedstrijd willen missen. Zij brengen
dan een hele dag op de club door en
willen dan ook wel eens een lekker
warme kop soep of een snack. “Dan
hebben ze echt geen behoefte aan
een appel. Van de andere kant is het

natuurlijk wel weer beter en gezonder,
maar dat wordt voor ons een te hoog
kostenplaatje. Dat fruit bederft toch.”

Dat fruit bederft toch
Ook bij handbalclub Wittenhorst
hebben ze geen fruitmand op de bar
staan. Het aanbod in de kantine is
vaak zeer afhankelijk van de financiële status van verenigingen. Vaak
hebben de verenigingen het geld
dat verdiend wordt in sportkantines
nodig om de club in stand te houden
en de contributie laag te houden. Dit
blijkt uit steekproefsgewijs onderzoek
in de gemeente Horst aan de Maas.
Op de vraag: ”Waarom geen fruit of
broodjes gezond in uw sportkantine?”

antwoordde ook kantinebeheerder Ron
Keltjens van Sporting ST uit Swolgen en
Tienray: “Dat heeft te maken met de
openingstijden van de keuken en met
het bederven van het fruit.”

Je doet gezellig mee
met de rest
Diëtiste Marian Reijnders-Heyligers
denkt dat het vooral ligt aan het gezellig samen zijn. “Je bent dan gezellig
samen met je teamgenoten en denkt
dan niet meer bewust na over wat je
eet. Je doet gezellig mee met de rest.”
Voorlopig lijkt het erop dat de fruitmand wegblijft uit de sportkantines in
Horst aan de Maas.

Fysiotherapie en
zorgverzekering
Met alle wijzigingen rondom de zorgverzekeringen bestaat er
onduidelijkheid over de vergoeding van fysiotherapie in 2012. In dit
artikel zetten we de nieuwe regels op een rijtje.

w.fysiowestsingel.nl
rst . 077-3982834 . ww

De zorgverzekering bestaat uit een
basisverzekering en een aanvullende
verzekering. Vanuit het basispakket wordt chronische fysiotherapie
betaald. Hierbij gaat het om aandoeningen die op de chronische lijst
van de overheid voorkomen. Dit zijn
bijvoorbeeld halfzijdige verlammingen, ziekte van Parkinson, longklachten, hersenaandoeningen, Multipele
Sclerose (MS) of indicaties na een
operatie zoals een nieuwe heup of
knie, maar ook gebroken botten die
operatief aan elkaar moeten worden
gezet. Bij deze chronische indicaties
moeten de verzekerden in 2012 zelf
de eerste twintig behandelingen
betalen. Als er een aanvullende
verzekering aanwezig is, worden
de eerste twintig behandelingen
door de aanvullende verzekering
vergoed. In 2011 was dit nog twaalf
behandelingen. Bij een aanvullende
verzekering die twaalf behandelingen
vergoedt, stuurt de zorgverzekeraar
slechts een nota van acht (20-12)
behandelingen. Als de aanvullende
verzekering voor 20 of meer behandelingen is, worden deze volledig
door de aanvullende verzekering
vergoed. Dit verschilt per aanvullende

Peelstraat 7
5976 NK Kronenberg
T: 077-374 39 66
ers.nl
E: info@fysiotherapiemuld

m u ld er s.
w w w .f ys io th er ap ie

nl

M. Coenen-Duchateau

DE FYSIOTHERAPEUT g op maat

Specialisatie:
- Fysiotherapie Algemeen
- Manuele Therapie
- Kinderfysiotherapie

- Bewegin
- Oedeemtherapie
- Sensomotorische training
ie
- Bekkenpijngerichte Therap
kinderen/volwassenen
- Bekkenbodemgerichte
Therapie

L. Perry

64 BJ Meerlo
Constantijnstraat 7, 58
26
17
69
78
04
:
Tel.

l

www.fysiomeerlo.n

verzekering. Alle volgende behandelingen worden bij een chronische
indicatie vergoed uit de basisverzekering. Hierbij speelt wel het eigen
risico van 220 euro een rol. Bij de
aanvullende verzekering speelt dit
eigen risico geen rol.

Voor niet chronische
klachten
Vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt ook fysiotherapie betaald voor niet-chronische
klachten. Dat zijn klachten zoals
nekpijn, knieklachten, tennisarm,
rugpijn, spierklachten en algehele
slijtageklachten. Deze klachten vallen al jaren niet meer onder de
basisverzekering. De vergoeding
hiervoor komt uit de aanvullende
verzekering. Het aantal te vergoeden
behandelingen ligt aan het gekozen
aanvullend pakket. Sommige zorgverzekeringen werken met een fysiotherapiebudget per jaar en andere
werken met een aantal maximaal te
vergoeden behandelingen. Hoeveel
behandelingen er vergoed worden
op jaarbasis, hangt dus af van het
aanvullend pakket.

tel.: 077-3980825
www.fysiocoenen.nl

Venrayseweg 12A
5961 AG Horst

Praktijk voor

Fysiotherapeuten Horst aan de Maas

Ho
Westsingel 96, 5961 DH

• Fysiotherapie
• Manuele therapie
• Acupunctuur
• Osteopathie
• Ademtherapie
• Lymfedrainage
• Cesartherapie
nieken
• Medische trainingstech

HORST

TRAAT 57A
/ DEKEN CREEMERSS
VENRAYSEWEG 136

81023
0478-571336 / 077-39
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GEZONDHEID
Elke dag een frietje eten, da’s niet zo handig

Het verschil tussen troost en levensbehoefte
Af en toe een portie friet bij het avondeten is geen doodzonde, evenals sporadisch een kroketje uit de muur of
snel een boterham smeren en uit het vuistje opeten. Het kan allemaal geen kwaad, zolang emoties niet de drijfveer
zijn om te gaan eten. Dat zegt gewichtsconsulente Annemiek Billekens uit Sevenum. Emoties zorgen ervoor dat
onbewust die hele zak chips op gaat of dat een dagelijkse gang naar de frituurzaak de normaalste zaak van de
wereld is.

schouder om eens goed uit te huilen.
Emotionele eters zijn op een bepaald
ogenblik in hun leven getriggerd om
bij emoties te gaan eten.

Eten kan ook een
vorm van macht zijn
“Het kan in de vroegste levensjaren al ontstaan zijn toen ze als
kind bijvoorbeeld de teen stootte en
moeder hen troostte met iets te eten.
Lichamelijk is er geen aanleiding en
als ze daarvoor gevoelig voor zijn,
associeert het kind de emotie met
eten”, zegt Annemiek.
“Eten kan ook een vorm van
macht zijn. Als je bijvoorbeeld
vroeger veel werd gepest en deze
machteloosheid omgezet werd in een
gang naar de koelkast. Niemand die
je tegenhoudt en jijzelf bepaalt wat
en hoeveel je eet. Het lukt een emotionele eter niet om zijn positieve of
negatieve gevoelens te verwerken en
hij gebruikt voeding als afleiding of
vulmiddel om vooral niet stil te zijn
bij verdriet of blijdschap.”

Schuldgevoel na het
eten

Iedereen is weleens boos of juist
heel verdrietig. Deze en vele andere
emoties horen bij het leven en

iedereen heeft zijn eigen manier om
hiermee om te gaan. De een duikt
als hij gespannen is het zwembad

in en trekt een flink aantal baantjes,
terwijl de ander een vriendin opzoekt
en dankbaar gebruik maakt van haar

Een normale eter is bewust van
wat hij eet en het lukt hem ook
makkelijker om van zijn eten te
genieten. Een emotionele eter zal
niet alleen anders moeten gaan
eten, maar ook vooral bij zijn gevoel
moeten gaan stilstaan. “Laatst zag ik

een tv-programma waarbij een emotionele eter twee pizza’s en een bak
friet naar binnen werkte. Vervolgens
voelde hij zich daar zo schuldig over.
Hij nam als toetje een bak roomijs
om dit gevoel weg te eten”, aldus
Annemiek.

Een steuntje in de
rug nodig
”Een emotionele eter zal zijn
patroon moeten doorbreken.
Bewustwording van wanneer,
waarom en hoeveel hij eet is
belangrijk om het probleem aan
te pakken. Regelmaat is ook heel
belangrijk, net zoals het eten van
kleinere porties. Het gevaar zal
altijd op de loer liggen. Bij extreme
emoties kan hij in het oude patroon
vervallen. Om het probleem aan
te pakken heeft hij vooral hulp
vanuit zijn sociale omgeving nodig.
Aankloppen bij een goede vriend als
je je verveelt, tegen je echtgenote
zeggen dat je erg verdrietig bent
en een dikke knuffel nodig hebt
of na promotie op je werk niet
meteen de friettent induiken. Bij dit
bewustwordingsproces heb je niet
alleen de juiste tips en adviezen
nodig, maar ook familie en beste
vrienden die je dat ene steuntje in
de rug kunnen geven. Je kunt het
probleem van emotioneel eten nooit
helemaal overwinnen, maar samen
kun je het wel beheersbaar maken”,
aldus Annemiek.

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie,
APS-pijntherapie

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

Energie&Hormonale Balans,
Allergie, Stress, Blessures,
Rug-Nekklachten, Migraine

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

Elke dag open Op zaterdag vanaf 09.00 uur

Praktijk
Kinesiologie
Bowen

Ook bij: Stoppen met
Roken en Afvallen
HORST ARCEN ROERMOND
Tel: 077- 374 4305

www.acu-balance.nl
Rob Coumans

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

praktijk voor
voetreflexzonetherapie
Praktijk voor oefentherapie Mensendieck
en Persoonlijke Groei
Hieronder vallen Medical Kinetics, bloesemtherapie
en cursussen en workshops zoals chakracursussen.

www.vvocm.nl, www.medicalkinetics.nl,
www.patriciershuis.nl
P. van Gassel-Kapteijns, tel. 06 48 15 13 76

Gezondheid
is leven!
petravdongen@hotmail.com

Maria de Swart-Brouwers
Pastoor Teeuwenstraat 50
5962 CB Melderslo
077 - 398 61 37

www.maria-voetreflex.nl
Geen verwijskaart nodig. Valt onder vergoeding zorgverzekeraar.
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Gezonde voeding
Om het nieuwe jaar in te luiden, is het verstandiger om met gezonde
voeding te beginnen dan met een aantal goede voornemens. Men dient
per dag zo’n 200 gram groente te eten, dit zijn ongeveer vier lepels
groenten. Het is algemeen bekend dat groente en fruit gezond zijn, maar
vaak weet men niet waarom ze gezond zijn of waar ze goed voor zijn.
Wortels zijn goed voor het zicht,
want deze bevatten bètacaroteen,
hetgeen zorgt voor de aanmaak
van vitamine A. Vitamine A bevordert, naast een beter zicht, ook een
goede weerstand en een gezond
gebit. Spinazie, bekend van de sterke
zeeman Popeye, bevat naast ijzer ook
de vitamines C, E en veel mineralen,
zoals calcium. Spinazie zorgt onder
andere voor een goede darmwerking,
gezonde botten en bevordert het geheugen. Broccoli is eveneens gezond.
Het bevat een ruime hoeveelheid vitamine C, ijzer, foliumzuur, calcium en
magnesium. Ook de stof sulforafaan zit
in broccoli, deze werkt bacteriedodend
en heeft een gunstige werking bij de
bescherming tegen bepaalde soorten
kanker. Deze stof zit ook in spruitjes.
Erwten dragen bij aan stevige
botten en zijn goed tegen hart- en
vaatziekten. Verder zijn uien, net als
knoflook, rijk aan zwavelhoudende
stoffen. Als je de ui doorsnijdt, komen
er gassen vrij, die ervoor zorgen dat je
ogen gaan tranen. Om dit te voorkomen, kun je voor het snijden van uien
het mes insmeren met een beetje
citroensap. Door de aanwezigheid van
vitamine C en diverse flavonoïden,
dit zijn plantaardige stoffen met een

sterke antioxiderende werking, zorgen
uien voor een positieve werking op de
spijsvertering. Tevens zijn uien goed
voor hart- en bloedvaten. Knoflook
helpt bij het verlagen van de bloeddruk en cholesterol.
Men adviseert per dag twee stukken fruit te eten. Fruit is er in allerlei
kleuren en maten. Iedere kleur fruit
heeft zijn eigen gezonde werking. Zo is
geel fruit, zoals bananen en honingmeloenen, goed voor de bloeddruk,
doordat het kalium bevat. Kalium
is een mineraal dat de bloeddruk
regelt en het is nodig bij zenuwprikkelgeleiding. Groen fruit, zoals kiwi’s
en groene appels, is goed voor de
bloedvaten, door de aanwezigheid
van enkele antioxidanten. Oranje fruit,
zoals abrikozen en perziken, is goed
voor de ogen. Het bevat bètacaroteen
net als wortels. Aardbeien en watermeloen behoren tot het rode fruit dat
vitamine C bevat, dat goed is voor je
weerstand en de huid. Tot het paarse
fruit behoren bosbessen, kersen en
pruimen. Deze bevatten de kleurstoffen anthocyanen, welke een rol spelen
in de bescherming van het hart en
helpen eveneens tegen vergeetachtigheid. Vooral paars fruit is goed voor
lichaam en geest.

Marcos-therapie is meer
dan een oplossing
Op de eerste dagen van het nieuwe jaar wensen mensen elkaar veel gezondheid toe. Sommigen reageren met
de opmerking dat je dat niet zelf in de hand hebt. Daar denkt Annie Hoeijmakers, Marcos-therapeut uit Hegelsom
anders over.

“Veel mensen lijken te berusten
in het feit dat ze lichamelijke klachten
hebben”, vertelt Annie Hoeijmakers.
“Marcos-therapie laat echter zien dat
je met zelfredzaamheid veel klachten of problemen kunt herkennen en
oplossen. Ik behandel in mijn praktijk
verschillende mensen met zeer uiteenlopende hulpvragen, vaak gaat het om
telkens terugkerende klachten. Elke
cliënt heeft zijn of haar eigen verhaal.
Ik begin de therapie dan ook altijd
met een inleidend gesprek, waarin de
client het probleem beschrijft en welke
invloed dat op het dagelijks leven
heeft. Door middel van een spiertest
kan ik achterhalen waar de oorsprong
van de klacht ligt. Het lichaam liegt niet
en geeft uiting aan de onderliggende
problemen. Veel voorkomende klachten
zijn migraine en chronische vermoeidheid.”
Waar een huisarts klachten tijdelijk
kan oplossen, gaat de Marcos-therapeut

op zoek naar de oorzaak, naar het
waarom. “Om een behandeling succesvol te laten verlopen moet je bereid
zijn om aan jezelf te werken. De eerste
stap is dat je je gewoontepatroon doorbreekt. Je krijgt gericht huiswerk om
hiermee aan de slag te gaan. Dit geeft
in de regel snel resultaat.

patroon gaat zien en hij de klachten aan
kan pakken. Daar heeft de een langer
tijd voor nodig dan de ander. Normaal
gesproken bestaat een sessie uit drie
tot maximaal zes behandelingen. Ik kan
gerust stellen dat veel cliënten hier
gelukkiger de deur uitgaan, dan toen ze
de eerste keer binnenkwamen.“

Jezelf accepteren
zoals je bent

Het kan ook
preventief werken

Annie: “Als je bereid bent aan jezelf
te werken, en te ervaren hoe je in het
leven staat, leer je jezelf accepteren zoals je bent. Kijk maar eens naar mensen
die nooit nee kunnen zeggen. Die lopen
zichzelf voorbij omdat ze bezig zijn
voor een ander en vergeten daarbij aan
zichzelf te denken. Vroeg of laat wreekt
zich dat. Dat uit zich bijvoorbeeld
in futloosheid door een gebrek aan
energie of neerslachtigheid. Ik geef de
cliënt huiswerk waardoor hij zijn eigen

Niet alleen mensen die reeds
klachten hebben, kunnen baat hebben
bij Marcos-therapie. “Het kan ook
preventief werken. De essentie van het
leven is dat je uiteindelijk toch bij jezelf
uitkomt. Door je innerlijke kracht aan
te spreken activeer je je groeikracht
en zelfgenezend vermogen. Zo haal je
letterlijk meer uit het leven.”
Marcos-therapie wordt vergoed
door diverse zorgverzekeraars, via de
aanvullende polis.

Uniek en effectief afslankprogramma bij Slender You Fit
Door personal coaching van onze gewichtsconsulente en met behulp van het Proti Shape
proteïnedieet, bereikt u snel, verantwoord en
effectief een gezond gewicht.

Start nu en maak kans
op een metamorfose!

Voor man en vrouw.

START VANDAAG NOG: Ter kennismaking tot 1 februari

20% korting op alle producten!
Dit kan op 2 manieren:
- U be lt 0 6 - 3 3 1 7 8 3 3 3 voor e e n gra tis inta k e - ge s pre k e n k ie s t voor
coaching op locatie bij Slender You Fit
- U pla a ts t e e n be s te lling via ons we bs hop e n k ie s t voor c oa c hing
online.
Wat belangrijk is:
- Personal Coaching op locatie of online.
- M e n hoe ft nie t pe rs e te s porte n bij S le nde r You F it om ge bruik te
kunnen maken van het afslankprogramma.
- 6-10 kilo in 4 weken
- Geen jojo-effect

-6 tot -10
kilo
per maand

Open Dag
Zondag 8 januari
van 11.00-15.00 uur

TOT ZIENS BIJ SLENDER YOU FIT - WELTERSWEIDE 1 - HORST - TEL. 077-3984971
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GEZONDHEID
Vanuit acties ontstaat niets

Op zoek naar de innerlijke rust
Bij gezond leven denken we vooral aan gezond eten, niet te veel
snoepen en voldoende bewegen. Een gezonde geest is minstens zo
belangrijk. “Vanuit acties ontstaat niets, vanuit rust wel”, stelt Martin
Grob uit Sevenum. Voor hem is het vinden van rust erg belangrijk voor
de mens.
In zijn praktijk helpt Grob mensen
met problemen van allerlei aard,
mensen die diep in de put zitten of die
spelen met een bepaalde levensvraag.
Het is moeilijk om hem een specifieke
stempel te geven, hij gebruikt allerlei
alternatieve therapieën, van homeopathie tot chakratherapie en mindfullness.
“Ik heb jarenlang allerlei dingen
gedaan om mezelf te leren kennen”,
vertelt Grob. “Mijn leermeesters waren
zowel westers als oosters. Van alles wat
ik heb geleerd, heb ik een bepaalde
mix gemaakt met het doel om mensen
verder te helpen.”
Het vinden van rust is in alles
het vertrekpunt. Grob: “Vaak hebben
mensen die hier komen in het verleden
iets vervelends meegemaakt. In veel
gevallen heeft die persoon een bepaald
idee van zichzelf, een gedachte die
stress geeft. Ik zorg ervoor dat die
persoon tot rust komt. Vaak gaat er dan
een soort klep open en komen allerlei
zaken naar boven.

Als je niet tot rust
komt, heb je geen
sturing
We zijn echter allemaal bang dat
er iets naar boven komen wat we niet
in de hand hebben. Ik probeer ervoor
te zorgen dat die persoon leert om
vertrouwen te hebben, dat hij sturing
in het geheel krijgt. Dat hij weet dat je
sturing kunt geven in je leven. En als
je niet tot rust komt, overkomen de

dingen je, en heb je geen sturing.”
Om tot die rust te komen, gebruikt
de alternatieve therapeut uit Sevenum
allerlei technieken, zoals meditatie en
ademhalingsoefeningen.
“Ik probeer stilte te brengen in het
hoofd. Ik laat mensen niet denken in
het verleden of de toekomst, maar in
het nu. Mensen moeten bij wijze van
spreken van een afstandje naar zichzelf
kunnen kijken, met een zogenaamde
helikopterview. Dan kunnen mensen
pas echt zien waar de problemen zitten.”

Een paard voelt de
stemmingen van een
mens aan
Een van de middelen die Grob
daarbij inzet, is het werken met
paarden. “De kwaliteit van een paard
is dat hij aanvoelt wat de stemmingen
van een mens zijn. Als mens voelen
we van binnen iets, maar zeggen we
van buiten iets anders. Als iemand die
bij een paard komt niet rustig is, gaat
het paard spiegelen en bijvoorbeeld
zijn kont keren. Wat het paard met zijn
lichaamstaal vertelt, vertaal ik naar de
mens die voor hem staat.”
Het uiteindelijke doel van Grobs
werk is om mensen positief te laten
staan. “Ik probeer ervoor te zorgen dat
iemand inziet dat het leven de moeite
waard is. En je merkt dat als iemand tot
rust komt, hij veel beter in het leven
staat. En daardoor eet hij goed en leeft
hij gezonder.”

Gertie Mooren
• Rouw- en verliesbegeleiding
• Pedagogische begeleiding
Individuele-, ouder-, gezins- en groepsbegeleiding op
gebied van rouw- en verlies, maar ook voor alle
voorkomende pedagogische problemen.
• Bel of mail vrijblijvend naar mogelijkheden.
• Lid van de NFG, waardoor begeleiding wordt vergoed
vanuit uw aanvullende verzekering.
• Flexibel in werktijden, dus ook buiten school- en werktijden.
• Naar behoefte mogelijk ook op locatie.

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

Start 2012...
Start 2012 met een verstandig voornemen
Vertrouw op jezelf
Eet gezond, bewust en lekker
Geniet er samen van en steun elkaar
Gaat het een keer niet zoals je van plan was
leer daarvan en begin gewoon opnieuw…..
Maak er een florissant 2012 van!

Bierbuikje,
zwembandje...
Spectaculair afslanken,
vet definitief weg!

6k^ÄiHijY^d

Diëtistenpraktijk Reijnders-Heyligers
Hoofdstraat 26, 5961 EZ Horst

Horsterweg 39D Castenray
Tel. 0478 571341

MWellness
Japanse body & beauty

Zorg voor uzelf door tijd te nemen voor uzelf!
Bij MWellness kunt u terecht voor heerlijke massages,
bodyscrub, bodypakking of een ontspannende gelaatsverzorging.
Allemaal op basis van Japanse groene thee!

(web)winkel voor

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

www.natuurwijzer-horst.nl

www.mwellness.nl - Tel. 077 851 22 27

077-3981459

Nicole
massagepraktijk

Mind & Body Care

Gun jezelf een afspraak

Te zwaar? Niet fit? Te licht?
Neem HERBALIFE!

Middelreuvelt 55
5971 DG Grubbenvorst
06-21663823
massage@nicolecrooijmans.nl
www.nicolecrooijmans.nl

Gratis begeleiding en vetmeting.
Geïnteresseerd?
Bel dan:
Helmy Thoone - Tel. (0478) 514988
www.mindandbodycare.nl

voor meer info ben je welkom op mijn site
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Interview met het bestuur

Het hoe en wat van Gezondheidscentrum
America
De ontwikkeling van een gezondheidscentrum in America is in volle gang. Maar wat is eigenlijk de
bedoeling? Waarom een gezondheidscentrum? En hoe gaat dat eruit zien? Als alles volgens plan verloopt start
de bouw in september 2012 en is Gezondheidscentrum America in september 2013 klaar voor gebruik. De vijf
leden van het bestuur lichten de zaak toe.
Ben van Essen, voorzitter:
“Waarom een gezondheidscentrum?
Een belangrijke reden is om een
opvolger voor huidige huisarts Jan
van Dongen te vinden. De dorpsraad
van America heeft zo’n dertig jaar
geleden het initiatief genomen om
een huisarts naar het dorp te halen:
dit werd Jan van Dongen. Nu zoekt
hij een opvolger, maar dat is niet het

enige argument. In al die jaren dat hij
actief was in de gemeenschap is de
gezondheidszorg enorm veranderd.
Vanwege de vergrijzing moeten
burgers en professionals samen de
zorg in dorpsgemeenschappen in
gaan richten. Samen zorgen, dat
is de opdracht. De oprichting van
een gezondheidscentrum biedt
kans om nieuwe voorzieningen

naar America te halen. Het is een
prachtige opdracht om samen met
de hele gemeenschap aan een
gezondheidscentrum te bouwen waar
iedereen zich mee verbonden voelt.”

Opvolger voor Van
Dongen vinden
Jan van Dongen, huisarts in

Directe Toegankelijkheid Podotherapie (DTP):

direct een afspraak
maken met de therapeut

Voetverzorging door een podotherapeut bij diabetes
De Directe Toegankelijkheid Podotherapie (DTP) geeft mensen met klachten de vrijheid om zelf, op
eigen initiatief en zonder tussenkomst van de huisarts, een afspraak te maken met een podotherapeut. Omdat
iemand niet eerst naar de arts hoeft om te laten bekijken wat er nu precies aan de hand is, is dit een veel
directere manier van hulpvragen. Dat blijkt voor veel mensen ook veel prettiger, want na het bezoek aan de
(huis)arts kan dan pas tot actie worden overgegaan bij de podotherapeut. Dat vergt weer extra tijd waarin
de patiënt zich niet prettig voelt. Soms is er ook gewoon de energie niet om eerst het een en dan het ander te
bespreken. Met de DTP kan de kortste weg naar behandeling worden bewandeld en kan heel snel aan een
oplossing voor uw klachten worden gewerkt.
S TA P 1 | V O E T EN S C A NNEN

De voet wordt gescand middels een
geavanceerde 3D scanner.

S TAP 2 | DITIGA A L B E W ERK EN

Vervolgens worden uw voetgegevens digitaal bewerkt met
de juiste elementen voor uw specifieke voetproblemen.

STAP 3 | DE ZOLENV ERVA ARDIGING

Uw zolen worden computergestuurd gefreesd en op maat
gemaakt, in het door u gedragen (moderne) schoeisel.

Herstraat 20, 5961 GJ Horst
Sondertseveld 6, 5975 TP Sevenum
Lottumseweg 43, 5971 BV Grubbenvorst

Een Podotherapeut behandelt mensen met voetklachten en/of klachten die voortvloeien uit een
afwijkend functioneren van de voeten, denk aan:
voet-, knie-, heup- en rugklachten. Ook kan men
er terecht voor behandeling van overmatige eeltvorming, likdoorns, (ingroeiende) nagels, en het
screenen van de voeten van diabetici.
Podotherapie Hermanns is vooruitstrevend in het
gebruik van de nieuwste technieken voor het aanmeten van steunzolen. We maken o.a. gebruik van
een 3D-voetscan. Hierbij wordt de voet tot op de
honderdste millimeter nauwkeurig opgemeten door
de computer. Hiermee kunnen bijv. steunzolen,
pumpzolen, sportzolen, maar ook correctieve slippers met ingebouwde steunzool worden gemaakt.
Diabetische voetzorg
Mensen met diabetes hebben in veel gevallen meer
voetzorg nodig dan mensen zonder diabetes. Dit
komt door complicaties die diabetes met zich meebrengt, denk aan: verminderd gevoel in de voeten, vergrote kans op wonden, slecht genezende
wonden, enz. Diabeten die een vergroot risico
lopen kunnen de voetverzorging door podotherapie Hermanns laten doen. Eerst worden uw voeten
gescreend, dit is een onderzoek naar het gevoel in
uw voeten. Blijkt uit dit onderzoek dat uw gevoel
verminderd is en u in een bepaalde risicogroep
zit, dan kan de voetverzorging door ons worden
gedaan. Valt u niet in de risicogroep dan zal een
pedicure de behandeling moeten voortzetten. De
meeste verzekeringen vergoeden de behandeling
geheel, maar in sommige gevallen is dit gedeeltelijk. Informatie over de vergoedingen kunt u vinden
op onderstaande site.

Bel voor een afspraak: 077 - 397 13 18 of kijk op www.podotherapiehermanns.nl

America: “In januari 2010 ben
ik begonnen met de start van
Gezondheidscentrum America.
Mijn pensioen komt steeds dichterbij en de ervaring leert dat er niet
zomaar een opvolger komt bij een
alleenwerkende huisarts met een
kleine apotheekhoudende praktijk op
het platteland van Noord-Limburg.
Mijn oorspronkelijke doel was het
behoud van een huisarts met apotheek in het dorp. Maar onze ambitie
gaat verder dan zorg alleen: we
willen ook een bijdrage leveren
aan wonen en welzijn in America.
Het aantal participanten breidt zich
langzaam uit: huisarts, apotheker,
fysiotherapeut, diëtiste podotherapeut, wijkzorg en psycholoog. Op het
wensenlijstje staan nog een tandarts
en mondhygiënist.”

realiseer ik mij des te meer dat de
gezondheidszorg een grote rol speelt
om de leefbaarheid in het dorp te
handhaven. Samen moeten we ons
bundelen om de voorzieningen in het
dorp te behouden. Ook de dorpsraad
is verzocht mee te denken over een
locatie. Bij de eerste bijeenkomsten
is er gesproken over het trapveld
en de skatebaan. Deze wilden we
uiteraard voor het dorp behouden en
zoals het er nu naar uitziet kunnen
we dat probleem achter ons laten.
Er is namelijk een nieuwe locatie in
zicht gekomen: naast de basisschool.
Samen met het schoolbestuur
gaan we onder andere bekijken
of multifunctioneel ruimtegebruik
mogelijk is.”

Jan Driessen, inwoner van
America: “In de toekomst staan
grote veranderingen binnen
de gezondheidszorg ons te
wachten. Een terugtrekkende
rol van de overheid en meer
verantwoordelijkheid voor de burger
staan hierin onder andere centraal.
Een gezondheidscentrum met een
doordachte visie heeft partners nodig
om dit te realiseren, maar zeker
ook power vanuit de gemeenschap.
Het belang en de noodzaak van
cliënten-participatie is dus prominent
aanwezig. Het wordt een centrum
van en voor burgers van America.
De wensen van de inwoners,
betreffende de inrichting van het
centrum, zullen richtinggevend zijn.
Toos Tielen, lid van Dorpsraad
America: “Als lid van de dorpsraad

perspectief zit het gezondheidscentrum in de vormgevingsfase.
Zoals het er nu uitziet zal de stichting
het gebouw geheel gaan huren
van Wonen Horst. Vervolgens gaat
de stichting de onderlinge ruimtes
verhuren aan de participanten.
Op deze manier houdt de stichting
controle en kunnen er kwaliteitseisen aan de participanten worden
opgelegd. In de komende periode
zullen de hoofdlijnen steeds verder
op detailniveau worden ingevuld.
Zaken als bouw- en grondprijzen,
opleverings- en afwerkingsniveau,
huurtermijnen en oppervlaktes hebben grote invloed op de uiteindelijke
huurprijzen. Het is nu tijd om alles
in de juiste verhouding in te passen,
zodat er ook in financiële zin een
sterk gebouw ontstaat.”

Het financiële
Grote veranderingen plaatje
Thijs van Kempen, penningin de zorg op komst meester:
“Vanuit financieel
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GEZONDHEID
Grubbenvorst meet fijnstof
De dorpsraad van Grubbenvorst heeft eindelijk haar meetpunt voor fijnstof. Ruim vier jaar geleden deed de
dorpsraad een aanvraag en in oktober 2011 is het meetpunt geplaatst aan de Hoogheide, tussen Melderslo en
Lottum. Maar wat is fijnstof? En hoe schadelijk is het voor de gezondheid?
Fijnstof is een vorm van luchtverontreiniging die vooral wordt
veroorzaakt door verkeer en industrie.
Het gaat om stofdeeltjes, die kleiner
zijn dan 10 micrometer, die vrijwel
ongefilterd in de longen terecht komen.
Grotere stofdeeltjes worden door de
neus gefilterd.

Kans op hart- en
longziekten
De inademing van hoge concentraties verhoogt de kans op hart- en
longziekten. In Europa is de norm voor
fijnstof in 2010 vastgesteld. Het daggemiddelde mag maximaal 35 dagen
per jaar de norm van 50 microgram per
kubieke meter overschrijden. Op sommige plaatsen in Nederland wordt deze
norm regelmatig overschreden.

De dorpsraad van Grubbenvorst
voert de komst van meerdere grote
projecten in de directe omgeving van
het dorp aan als reden om fijnstof te
gaan meten. “In 2007 al hebben wij
onze zorgen uitgesproken richting de
gemeente Horst aan de Maas”, vertelt
Pim de Bekker, vice-voorzitter van
de dorpsraad.” Wij verwachten dat
de uitbreiding van het kassengebied
Californië, de vestiging van Trade Port
Noord en de mogelijke komst van het
Nieuw Gemengd Bedrijf een verhoogde
concentratie fijnstof met zich meebrengen. Daarom hebben we het meetpunt
aangevraagd.” Volgens Koos Agricola,
deskundige op het gebied van fijnstof,
verliep de aanvraag niet bepaald op
rolletjes. “Het heeft meer dan vier jaar
geduurd voordat het meetpunt er eindelijk was. En dan nog geen permanent

meetpunt, zoals toegezegd, maar een
mobiele unit die zo weer weggehaald
kan worden. Het is wel de bedoeling
dat het meetpunt tenminste vijf jaar
blijft functioneren. Het bepalen van de
juiste plek voor het meetpunt is een
weloverwogen keuze van de gemeente
en de provincie. Allereerst moest rekening gehouden worden met de meest
voorkomende windrichting. Daarnaast is
minimale bebouwing rondom het meetpunt van belang om goed te kunnen
meten. Het nieuwe meetpunt kan overigens de nog schadelijker stofdeeltjes
kleiner dan 2,5 micrometer meten. “

Zorgen over leefbaarheid en gezondheid
De eerste metingen hebben reeds
plaats gevonden. Dit zijn 0-metingen.

de concentratie als de plannen rondom
Grubbenvorst zijn gerealiseerd. “We zijn
uiteraard het meest benieuwd naar de
megastallen. Nergens in Nederland is
een kippenstal met ruim één miljoen
kippen. We vragen ons dan ook af of de
technologische maatregelen die men
voor ogen heeft om de fijnstof tot een
minimum te reduceren wel voldoende
zijn.”
Pim de Bekker heeft wel grote twijfels over de handhaving. “Tot nu toe
heeft niemand ons duidelijk gemaakt
hoe overtreders worden gecontroleerd,
hoe zal worden opgetreden en welke
sancties tegen de bedrijven worden
gebruikt, zodra de uitstootnorm voor
“We gaan de bewoners dan ook
fijnstof wordt overschreden. En dat
regelmatig inlichten over de situatie
terwijl het over de gezondheid van
rond het fijnstof.” De metingen geven
de mensen in de directe omgeving
aan dat de concentratie fijnstof op dit
gaat”, zegt een bezorgde De Bekker.
moment niet alarmerend hoog zijn,
maar daar zal nog verder naar gekeken De fijnstof metingen zijn te volgen op
worden. De vraag is wat er gebeurt met http://luchtkwaliteit.limburg.nl/
“De dorpsraad zal deze natuurlijk gaan
bestuderen en vervolgens kritisch
alle ontwikkelingen volgen, zodat we
kunnen zien welke invloed de plannen rondom Grubbenvorst hebben op
de concentratie fijnstof in de lucht”,
aldus Koos. “Na alle commotie rond
de plannen maken de bewoners van
Grubbenvorst zich grote zorgen over
de leefbaarheid en de gezondheid”,
vertelt Ruud Meijers, voorzitter van de
dorpsraad.

Op dit moment niet
alarmerend

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

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

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
05 januari 2012
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Nieuw afvalsysteem van start

Wijziging papierinzameling Grubbenvorst

Deze week is het nieuwe systeem van afvalinzameling van start gegaan. We willen het afval
vaker én beter gescheiden inzamelen. Nieuw is de huis-aan-huis inzameling van keukenafval,
luiers, blik en drankpakken. Verder zijn overal in de gemeente tuinkorven geplaatst.
De invoering van het nieuwe systeem van inzameling roept vragen op. Het is voor iedereen even
wennen. Dit blijkt ook uit de vele telefoontjes en e-mails die de gemeente krijgt.
De gemeente heeft daarom extra mensen ingezet om iedereen zo goed mogelijk te helpen.
In grote lijnen verloopt de omslag naar het
nieuwe afvalsysteem goed. Maar er gaat bij zo’n
grote operatie ook wel eens wat mis. Zo hebben
enkele mensen nog geen (compleet) startpakket
ontvangen. Dat is vervelend. De gemeente zorgt
ervoor dat deze mensen alsnog zo snel mogelijk
alles krijgen.
Uit de reacties die de gemeente krijgt
hebben wij een selectie van de meest gestelde
vragen gemaakt. Op www.afval2012.nl staan
meer gestelde vragen met het antwoord.
Ook vindt u daar een afval-ABC, een overzicht
van waar welk afval in hoort.

*Wanneer wordt mijn huisvuil opgehaald?
In het startpakket is een kalender opgenomen
specifiek gericht op uw eigen adres. In deze
kalender staan de ophaaldata van het keukenafval (groene emmertje), kunststof verpakkingen
(container), metaal- en drankverpakkingen
(doorzichtige gele zak) en restafval (geel-bruine
tariefzakken). De routes zijn aangegeven met de
nummers 1 tot en met 8. Dit nummer staat aan de
onderkant van de kalender.
Ook kunt u voor deze gegevens terecht op de
website van de gemeente, www.horstaandemaas.
nl of op de speciale website www.afval2012.nl.

Verkooppunten tariefzakken 2012
Kerkdorp

Naam deelnemer

America
Spar Supermarkt
Broekhuizen en Broekhuizenvorst Pryma Supermarkt
Tankstation Bovee
Grubbenvorst
Supermarkt Jan Linders
Horst
AH Horst
Supermarkt Jan Linders
Plus Supermarkt
Marskramer
Lottum
Buurtsupermarkt Piet Sijbers
Meerlo
Peters Textiel
Peters Woninginrichting
Melderslo
Spar Supermarkt
Meterik
Servicepoint Meterik
Sevenum, Kronenberg en
Supermarkt Jan Linders
Evertsoord
Tankstation de Weel
Jumbo Supermarkt
Swolgen
Boerenbond Swolgen
Tienray
Supermarkt Jan Linders

Adres
Nusseleinstraat 2, America
Genenberg 12, Broekhuizen
Lottumseweg 18, Broekhuizen
Kloosterstraat 14, Grubbenvorst
Steenstraat 11, Horst
Kerkstraat 3d, Horst
Patronaat 13c, Horst
Kerkstraat 7c, Horst
Mgr. Schravenlaan 18a, Lottum
Hoofdstraat 62, Meerlo
Beatrixstraat 3a, Meerlo
Vlasvenstraat 4b, Melderslo
St. Jansstraat 2, Meterik
Past. Vullinghsstraat 53, Sevenum
Venloseweg 16, Sevenum
Horsterweg 64, Sevenum
Mgr. Aertsstraat 33, Swolgen
Spoorstraat 18, Tienray

Met ingang van 2012 krijgen de inwoners van Grubbenvorst te maken met een andere inzamellocatie voor oud papier en karton. Voortaan kan men hiermee op woensdag en zaterdag van 09.00
tot 12.00 uur terecht bij de papiercontainer achter tankstation Besouw
(Californischeweg in Grubbenvorst). De voormalige inzamellocatie is hiermee vervallen.

Is dit systeem voor mij goedkoper?
U betaalt dit jaar € 115,-- aan basisheffing.
Daarnaast moet u tariefzakken kopen voor het
restafval (€1,20 per zak). Hoe beter u het afval
scheidt, hoe minder tariefzakken u hoeft te
kopen. Kortom, wie moeite doet het afval beter te
scheiden, betaalt dit en komende jaren aanzienlijk minder voor de inzameling van het afval.
*Mijn emmertje voor het keukenafval is te
klein, wanneer kan ik dat ruilen?
Er is een extra omruildag gepland op zaterdag 14
januari. U kunt hiervoor vanaf maandag
9 januari een afspraak maken via de site
www.afval2012.nl.
*Wanneer kan ik mijn huidige container voor
het plastic omruilen voor een andere maat en
zijn hier kosten aan verbonden?
Op dit moment kunnen de containers tussen
inwoners onderling geruild worden. Later in dit
kwartaal wordt nog een omruilactie georganiseerd. Aan het omruilen zijn geen kosten verbonden. Dit geldt ook voor de containers zelf. In
Sevenum, Kronenberg, Evertsoord en in Meerlo,
Tienray en Swolgen wordt ook nog een ophaalactie georganiseerd voor “overbodige” containers.
*Waar kan ik mijn oud papier kwijt?
Oud papier wordt opgehaald door een vereniging
in uw dorp of er is een brenglokatie. In nagenoeg
alle kernen is een flyer verspreid door de ophalende vereniging met daarop vermeld de data
voor het brengen of halen.
De dag is voorbij en mijn afval is niet opgehaald, wat nu?
Neem contact op met de gemeente, via telefoonnummer 077 – 477 97 77. In 2012 komen de

afvalinzamelaars vaker bij u langs. Dit betekent
ook dat er meer inzamelaars aan het werk zijn,
waaronder nieuwe mensen die de gemeente nog
niet goed kennen. Hierdoor kan het voor komen
dat er in het begin adressen vergeten worden. Wij
vragen hiervoor uw begrip.
Ik heb mijn afval te laat buiten gezet en het is
niet opgehaald, wat nu?
Heeft u het afval te laat buiten gezet en is het
daardoor niet opgehaald? Haal het dan van de
straat en biedt het de volgende ophaalronde
opnieuw aan. Laat geen afval op straat staan tot
de volgende ophaalronde want dat geeft overlast
en is daarom verboden.
Waarom moet mijn afval voor 7.00 buiten
staan, dat is wel erg vroeg!
De instructie om uw afval voor 7.00 aan de straat
te zetten is niet nieuw, dit is al jaren de regel. Het
heeft te maken met het tijdstip waarop de inzamelwagens beginnen te rijden. Misschien was u
gewend het afval later buiten te zetten, omdat de
inzamelaar bij u pas ’s middags langs kwam. Maar
doordat er in 2012 volgens nieuwe routes wordt
gereden kan het ophaaltijdstip veranderd zijn.
*Absurd. Belachelijk. Ondoordacht.
Elke verandering roept weerstand op. Dat is nu
niets anders. Wij beseffen dat niet iedereen de
veranderingen ziet als een verbetering.
De gemeente heeft de invoering van het nieuwe
afvalsysteem zorgvuldig voorbereid. De ervaring
leert dat de invoering van een nieuw systeem van
afvalinzameling een gewenningsperiode van vier
maanden vraagt. In mei houden wij een onderzoek naar de ervaringen met het nieuwe systeem.
Uit dat onderzoek zal blijken of aanpassingen
nodig zijn.

Keukenafval

Restafval (tariefzak)

Kunststof
verpakkingen

Drankpakken
en blik

Fijn tuinafval

Keukenafvalemmer
inzamelen: 2 x per week

Tariefzak
inzamelen: 1 x per 2 weken

Container
inzamelen: 1 x 2 weken

Gratis gele zak
inzamelen: 1 x 2 weken

Tuinkorf
Wordt regelmatig geleegd

Wat hoort er onder meer in?
• Etensresten (rauw of gekookt)
• Incontinentiemateriaal
• Luiers
• Stro en mest van kleine huisdieren
• Taartdozen met slagroom eraan

Wat hoort er onder meer in?
• Aardewerk (bijv. kapot bord)
• Aluminiumfolie
• Chipszak
• Damesverband en tampons
• Kaarsvet
• Kattenbakkorrels zonder milieukeur
• Kauwgom
• Pleisters
• Schelpenzand (uit vogelkooi)
• Stoma-afval
• Stofzuigerzak
• Wegwerp-stofdoekjes (swiffer)

Wat hoort er onder meer in?
Alle verpakkingen van plastic, zoals
plastic flessen, kuipjes, folies,
deksels, zakjes, bloempotjes,
hoesjes, tubes etcetera)

Wat hoort er onder meer in?
• Aluminium schaaltje of bakje
• Blikje / conservenblik
• Deksel van metaal
• Drankpak / sappak
• Kartonnen wegwerpsbekers of
borden
• Spuitbus van metaal (leeg)
• Tetrapak
• Vlapak / vlakarton

Wat hoort er in?
Al het organische afval uit uw tuin
met een maximale lengte van 50
centimeter, zoals
bladeren, heggesnoeisel, takjes en
gemaaid gras.

Meer weten? Kijk op

www.afval2012.nl

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de
gemeente Horst aan de Maas worden
gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad
dat te raadplagen is op www.horstaandemaas.
nl. Publicaties in het elektronisch gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het
volgende.
America
Midden Peelweg 8
Laagheideweg 11a

Horst
Dr. v. d. Meerendonkstraat 2
Kranestraat 33
Hamweg 6
Witveldweg 102
Gasthuisstraat 45
Veld Oostenrijk 9
Horst aan de Maas
Ontwerpstructuurvisie Klavertje 4-gebied
Lottum
Grubbenvorsterweg 44

Evertsoord
Maasduinenweg 1
Helenaveenseweg 31

Meerlo
Hoofdstraat 13

Grubbenvorst
Asterstraat 40
Vinkenpeelweg 10
Californischeweg 10b
Brandakkersweg ongenummerd
Hegelsom
Hillenweg 10

Meterik
Reindonkerweg 11
Campagneweg 8
Crommentuynstraat ongenummerd
Sevenum
Toverlaan 2
Ulfterhoek 25

Levertijd reisdocumenten
Er zijn in de maand december ruim 1.700 ID-kaarten aangevraagd, dat is 6,5 x zoveel als normaal. De levering van ID-kaart voor kinderen jonger dan 13 jaar en 6 maanden vindt daardoor later
plaats dan gebruikelijk.
Naar verwachting zal de levering van de jeugd
ID-kaarten plaatsvinden volgens onderstaand
schema. De datum waarop u uw ID-kaart heeft
aangevraagd staat vermeld op de kassabon die
u bij aanvraag heeft meegekregen. Wij raden u
aan het document af te komen halen na de genoemde data. Mocht u het document echt met
spoed nodig hebben (bijvoorbeeld omdat u op
reis gaat), dan kunt u ons bellen (077-4779777)

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

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

Advies ID kaart afhalen vanaf:

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

23 januari
30 januari
6 februari
13 februari
20 februari

Gemeente Horst aan de Maas
neemt deel aan het Jeugdsportfonds
De gemeente Horst aan de Maas heeft zich met ingang van 1 januari 2012 verbonden aan het
Jeugdsportfonds.
Het Jeugdsportfonds is een fonds dat kinderen
laat sporten, voor wie dat anders financieel niet
haalbaar is. De gemeente staat helemaal achter
deze gedachte en participeert daarom aan het
Jeugdsportfonds. Dat betekent dat inwoners van
Horst aan de Maas, die tussen de 4 en 21 jaar
zijn, en wiens ouders of verzorgers de sportcontributie niet kunnen betalen in aanmerking
kunnen komen voor een bijdrage vanuit het
Jeugdsportfonds. Deze bijdrage is maximaal €
225,- per kind per jaar en wordt gebruikt om de
contributie en benodigde sportattributen te betalen. Het geld komt echter nooit in handen van het
kind of de ouders. Het wordt direct overgemaakt
naar de sportvereniging of sportwinkel.
De aanvraag voor de bijdrage wordt gedaan door
een intermediair (tussenpersoon) die werkt in de

omgeving van het kind. Dit kan bijvoorbeeld een
docent zijn of iemand van Bureau Jeugdzorg.
Binnen gemeente Horst aan de Maas zijn dit de
volgende instellingen:
• de medewerker van een consultatiebureau
• leerkracht uit basis en voortgezet onderwijs,
zorgcoördinatoren
• de school(arts)
• de (jeugd)hulpverlener/Bureau Jeugdzorg
• de maatschappelijk werker van Synthese
• MEE Limburg
• De medewerker van een instelling voor
jeugdzorg
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Kim Wijnants, consulent Jeugdsportfonds
Limburg kim.wijnants@jeugdsportfonds.nl of kijk
op www.jeugdsportfonds.nl.

Dinsdag 24 januari eerste
openbare bijeenkomst van de raad
Tot en met dinsdag 17 januari 2012 zijn er
geen openbare bijeenkomsten van de gemeenteraad. Vanaf dinsdag 24 januari 2012 bent u
weer van harte welkom in de raadzaal van ons
gemeentehuis.
Vergaderkalender
• Dinsdag 24 januari 2012:
commissie Ruimte
• Dinsdag 31 januari 2012:
commissie Samenleving
• Dinsdag 7 februari 2012:
raadsvergadering
Meer informatie:
De agenda en voorstellen van deze vergaderin-

gen kunt u te zijner tijd inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis en in de bibliotheek.
En natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.

Realisatie glasvezelnetwerk
Met de plaatsing van de eerste drie wijkcentrales werd een begin gemaakt met de aanleg van
het glasvezelnetwerk in Horst aan de Maas.
Een wijkcentrale, ook wel POP ( “Point of
Presence”) genoemd, is vergelijkbaar met
een elektriciteitshuisje: het is een hoofdverdeelstation van waaruit de glasvezelkabels de
woonwijken ingaan. Het is een knooppunt in
een netwerk, waar zich bijvoorbeeld apparatuur
(modems en servers) van de internetprovider
bevindt. Via deze wijkcentrale kunnen dienstenaanbieders (zoals KPN, Ons Brabantnet of
Lijbrandt) gebruik maken van de vele diensten
die via glasvezel mogelijk zijn (zoals televisie,
internet, telefonie, bestandsuitwisseling etc.)
De POP’s werden en worden geplaatst door de
aannemer, Gebroeders van der Donk B.V uit
Nuland.

In de gemeente worden in totaal 15 van deze
centrales geplaatst. De eerstvolgende drie wijkcentrales zullen in week twee op de volgende
locaties in Sevenum worden geplaatst:
• in de groenstrook nabij de parkeerplaats
Wilhelminastraat
• in de groenstrook tussen tennisvelden en
parkeerplaats aan het Sondertseveld
• aan de Simonsstraat tegenover huisnr. 33
Nader bericht omtrent plaatsing van de overige
PoP’s volgt zodra de vervolgplanning bekend is.
Voor wat betreft de voortgang van het project zie
www.eindelijkglasvezel.nl/horst-aan-de-maas.

Kerstbomen
Aanbieden kerstbomen LANGS de tuinafvalkorven!
U kunt uw kerstboom langs de tuinafvalkorf leggen of op zaterdag inleveren bij
gemeentewerken (12.00-16.00 uur).

Instructie-avond voor
verkeersregelaar en -brigadiers
Op 23 januari 2012 is er weer een instructie avond voor verkeersregelaars. Bij de meeste clubs,
scholen en verenigingen is het begrip verkeersregelaar al bekend.
De instructie avond is bedoeld voor iedereen die
verkeersregelaar wil zijn. Ook diegenen die al
eerder instructie hebben gevolgd.
De verkeersregelaars worden tegenwoordig aangesteld voor één jaar. Als dit jaar afloopt moet
men opnieuw instructie volgen om verkeersregelaar te blijven. Bij een aanstelling als verkeersregelaar voor een jaar, krijgt men ook een pasje.
Neem daarom ook een pasfoto mee naar de
instructie. Een pasfoto op het pasje voor de
verkeersregelaar is verplicht. Indien u al een
pasje hebt dan moet u dat meenemen ter verlenging. Een losse pasfoto is dan niet nodig.
De instructie begint om 19.30 en duurt ongeveer
een uur. Dhr. Roy Stoffels van de politie te Horst
zal deze instructie verzorgen. Hij vindt plaats in
het gemeentehuis te Horst in de Raadzaal.
Verkeersbrigadiers
Op dezelfde avond en locatie is er de mogelijk-

heid een instructie voor verkeersbrigadier te volgen. Deze begint iets eerder namelijk om 19.00
uur. Geef dan wel duidelijk aan dat het gaat om
de brigadier instructie.
U kunt uw gegevens doorgeven aan de contactpersoon van de gemeente onder aan dit bericht.
Die zal zorgen dat ze bij de politie terecht
komen.
Men kan zich aanmelden via mevr. Anja Wellen
van de gemeente Horst aan de Maas, telefoon
077-477 97 77 en e-mail a.wellen@horstaandemaas.nl . De benodigde gegevens zijn naam,
adres, geboortedatum en telefoonnummer van
de deelnemers.
Deze zijn nodig voor de aanmaak van het pasje.
En natuurlijk de pasfoto, die kan ingeleverd
worden op de avond zelf. Schrijf daar minstens
uw voorletters, naam en geboortedatum van te
voren op om onnodige wachttijden te voorkomen.

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

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

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

PostNL Business
Point verhuist
De afdeling zakelijke post van PostNL verhuist van de
Doolgaardstraat in Horst naar het postkantoor bij Plus Lucassen. Ook de
postbussenservice wordt hier ondergebracht. De verhuizing vindt plaats
in het tweede kwartaal van 2012.
Nadat eerder de afdeling particuliere post verhuisde naar een
garagebox in het centrum van Horst,
gaat nu ook de afdeling zakelijke post
naar een andere locatie.

Welke gevolgen
voor de werknemers
In het tweede kwartaal van 2012
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De twintigjarige Ward Appeldoorn uit Sevenum is de eerste Nederlandse kampioen plafond- en wandmontage.
Kenniscentrum Savantis organiseerde het kampioenschap van 30 november tot en met 2 december in het vakcentrum Afbouw te Veenendaal.

gaat het Business Point , de zakelijke
afdeling, van PostNL naar het postkantoor bij Plus Lucassen. De brievenbusservice verhuist mee. Wat PostNL
met het pand aan de Doolgaardstraat
gaat doen en welke gevolgen de
verhuizing voor de werknemers van
PostNL in Horst heeft, was bij het ter
perse gaan van HALLO Horst aan de
Maas nog niet bekend.

L

kies voor kwaliteit!

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

Happy New Year
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233

Woningstoffeerderij R. van den Broek
Tapijt - Vinyl - Binnenzonwering
Gespecialiseerd in trapbekleding
Dichte trap bekleden incl. tapijt
en zijkanten voor e 295,- !!!
(keuze uit meerdere kleuren en 5 jaar garantie)
Advies en verkoop bij u thuis is onze service.
Wij presenteren onze grote collectie wanneer het u uitkomt!

De finalisten aan het Nederlands
kampioenschap plafond- en wandmontage gingen aan de slag met
wanden, vierkante kolommen, een
koof, een kozijn en een plafond met
drie verschillende sparingen.
Winnaar Ward Appeldoorn volgt
zijn opleiding bij De Vakopleiding en
werkt bij Verhaag Afbouwprojecten
in Sevenum. “Mijn leerbedrijf gaf me
de gelegenheid om in het vakcentrum

’s-Hertogenbosch extra te oefenen.
Daardoor ging het wel gemakkelijker. Ik heb met name geoefend met
diagonale systeemplafonds en kolommen. Dat werk kom je in de praktijk
niet zo vaak tegen. Het plafond vond
ik het moeilijkst. Je moet alles goed
haaks krijgen. Vanwege de uitdaging
was dat ook de leukste opdracht”,
aldus de kersverse kampioen. Zijn
overwinning werd gevierd met vlaai.

“En ik blijf natuurlijk trainen voor
Skills Masters.”
Ward komt opnieuw in actie
tijdens het beroepenevenement
Skills Masters van 15 tot en met
17 maart in Ahoy in Rotterdam.
Samen met de nummer twee, Michel
Keizer, geeft hij een demonstratie
van zijn vakmanschap. Tijdens Skills
Masters oriënteren 25.000 bezoekers
zich op hun beroepskeuze.

Sevenums gezin wint
reischeque met batterijen
Drie gezinnen uit Limburg wonnen door lege batterijen in te leveren een flinke reischeque. Met 2.000 euro in de
pocket kunnen ze in 2012 een heerlijke vakantie tegemoetzien. Familie Van Weperen uit Sevenum behoorde tot de
gelukkigen.
Veel hoefden ze er niet voor te
doen, vertelt de familie Van Weperen
uit Sevenum. “Wij sparen thuis al jaren
batterijen op, zodat we ze daarna in
één keer weg kunnen gooien bij een
inzamelpunt. In eerste instantie wisten
we niet eens dat we er een prijs mee
konden winnen. We doen het omdat
het goed voor het milieu is. Maar dat
we nu een prijs hebben gewonnen,
is wel heel erg leuk en natuurlijk een
extra stimulans om batterijen bij een
inzamelpunt weg te gooien.”

Voor gratis offerte bel ons: 077-3871782 / 06-16374514
of kijk voor meer informatie op:

www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl

Goed voor milieu

Drie huishoudens uit Venlo,
Sevenum en Geijsteren vielen in de
prijzen nadat ze meededen aan de

landelijke campagne ‘Lege batterijen?
Lever ze in en win!’ van Stichting
Batterijen (Stibat).

Met de actie wil Stibat
Nederlanders stimuleren batterijen in te
leveren in een van de inzameltonnen,
die onder andere bij supermarkten,
het gemeentedepot en de chemokar
te vinden zijn. Iedere maand opnieuw
maken inzamelaars van batterijen in
Nederland kans op interessante prijzen.
Men hoeft alleen een zakje met tien
batterijen, voorzien van een briefje
met naam, adres en telefoonnummer,
in te leveren bij een van de duizenden inzamelpunten. De landelijke
campagne loopt ook in 2012 door.
(Foto: Stibat)
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Koopjeszondag Horst centrum

Horster winkeliers houden samen uitverkoop
In de weken na de kerst start traditioneel de uitverkoop. Ondernemers in
het centrum van Horst slaan dit jaar de handen ineen. Zij houden op zondag
8 januari van 12.00 tot 17.00 uur een extra uitverkoop waarbij ze samen één
dag lang stunten met de prijzen. Ondernemers willen hun aanbiedingen zo
nóg aantrekkelijker maken.
Horst centrum houdt op 8 januari
een extreme schoonmaakactie
in de meer dan 100 winkels.
De winkeliers bieden op die dag
extra kortingen en acties. De
meeste acties gelden uitsluitend op
de Knallende Koopjeszondag. Op
8 januari kan het publiek voor het
laatst genieten van de grote ijsbaan

op het Wilhelminaplein. Daar zijn
schaatsen te huur en er staat ook
een warme koek-en-zopietent.
Voor aanbiedingen kijk op
www.horst-centrum.nl
Op koopzondag 8 januari zijn
de horecazaken in Horst centrum
ook geopend en is er net als altijd
gelegenheid tot gratis parkeren.

Koopzondag Centrum Horst
Winkels geopend van 12.00

10

tot 17.00 uur

Laatste dag van de ijsbaan

winkel&bedrijf
nieuws
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Ad ve r torial

Kapsalon Hipp breidt uit
Loes Peters verhuist met haar kapsalon Hipp van Meerlo naar Spoorstraat 37 in Tienray. “Het werd steeds
drukker bij Hipp, dus we hadden een grotere ruimte nodig”, vertelt de eigenaresse trots. De nieuwe salon
wordt op 8 januari geopend.

Loes heeft als kapster al 14 jaar
ervaring. Daarnaast is ze kleurenspecialist en verzorgt ze visagie. Kapsalon
Hipp bestaat 4,5 jaar en mag klanten
ontvangen uit de hele gemeente. Al
van kinds af aan wilde Loes kapper
worden. “Dat wist ik altijd al”, zegt ze.
Dat ze haar roeping heeft gevonden
blijkt wel als ze vol passie over haar
vak vertelt. “Ik wil graag een
totaalplaatje maken, knippen, kleuren,
opsteken en ook visagie. Ik ben
ondertussen gespecialiseerd in
make-up en geef daar ook workshops
in.” Dit is ook voor bruidjes ideaal. Bij
HIPP heb je een totaalpakket met
proefkapsel, proefmake-up en op de
grote dag zelf het bruidskapsel en de
bruidsmake-up. Loes volgt cursussen

en gaat regelmatig naar kappersbeurzen en shows om op de hoogte te
blijven van de laatste trends.
Dat Loes creatief bezig is met
haar zaak is duidelijk. “Samen met
VanEssen fotografie verzorgen we
glamourshoots. En in samenwerking
met AP Fotografie biedt kapsalon Hipp
een over de top-arrangement.” In
dat arrangement komen vriendinnen
eerst naar de kapsalon waar ze een
workshop visagie krijgen. Vervolgens
worden ze in de puntjes verzorgd
worden door Loes en haar stagiaire,
waarna ze een fotoshoot krijgen. Als
klap op de vuurpijl gaan ze in een
limousine of Hummer lekker uit eten.
“Hartstikke leuk voor een dagje weg,
of bijvoorbeeld een vrijgezellenfeestje.

Oude
videOtapes
Op dvd 4,95

En nog betaalbaar ook”, lacht Loes.
Op zondag 8 januari opent
Kapsalon Hipp haar deuren in Tienray.
Naast de nieuwe kapsalon is dan
ook het bouwproces te bewonderen.
“En de weken na de opening geven
we een extra presentje weg.” Loes
organiseert ook visagiedagen, waarbij
adviezen en trends over make-up
worden gedeeld. De eerste visagiedag
is op 3 februari.

Spoorstraat 37, Tienray, 0478 - 850567

www.hipphaarmode.nl

In dat arrangement kunnen vriendinnen

RepaRatie
en de
veRkoop
eerst naar
kapsalon en krijgen daar eerst
alle
merken
een workshop visagie
naai- en lockmachines
o.a. Singer,
Pfaff, Brother,
Bernina

vraag naar de voorwaarden
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DE TEXTIELBEURS

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

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

Starters in de regio
Veiligreserveren.nl
Bedrijf
Veiligreserveren.nl
EigenarenPiet Peters &
Oscar Visser
Adres
Opperdonkseweg 1
Plaats
Lottum
Telefoon 077 463 83 00
E-mail
info@
veiligreserveren.nl
Website veiligreserveren.nl
Sector
online ticketing
Start
augustus 2011
Activiteiten
Veiligreserveren.nl verzorgt de
online ticketing voor onder
andere concerten, festivals,
evenementen, theaters,
conferenties en zalen, middels
een online evenementenportal
per organisatie met diverse
betalingsmogelijkheden zoals
iDeal, Paypal en creditcards.
Tickets worden via de mail bij
de afnemer bezorgd als printklare pdf-bestanden.
Veiligreserveren.nl rust de
entree van het evenement uit
met barcodescanners en
voorziet de organisatie van de
benodigde online tools om hun
evenement te beheren qua
ticketing en betalingen.
Doelgroep
Bedrijven, organisaties en
instellingen die events
organiseren met een gecontroleerde entree. Theaters,
festivals, evenementenorganisaties, podia, centrums,
pretparken, maar ook het
zaaltje of het café ’om de
hoek’.

Gebruikersgemak
Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Onderscheidend vermogen
Bij Veiligreserveren.nl staat op
de eerste plaats gebruikersgemak, voor de ticketafnemers
en voor de evenementenorganisaties. De online applicaties, in eigen huis ontwik-

kelde software, zijn ’foolproof’
en worden zonder handleiding
opgeleverd. Veiligreserveren.nl
geeft een eenmalige uitleg,
voldoende om direct aan de
slag te gaan.

Hier koop je veilig
Veiligreserveren.nl wordt door
www.weetwaarjekoopt.nl
vernoemd op de ‘hier koop je
veilig’-pagina. Het woordje
’veilig’ zit niet voor niks in de
bedrijfsnaam.
Veiligreserveren.nl opereert
uniek binnen de Nederlandse
ticketingbranche door het
aanbieden van een gescheiden
ticketservice: de ticketing en
het betalingsverkeer. Door de
betalingsafhandeling rechtstreeks op de organisatie af te
sluiten blijft Veiligreserveren.nl
buiten de geldstroom tussen
ticketafnemer en de evenementenorganisatie waardoor
deze organisatie direct over,
zijn eigen, werkkapitaal kan
beschikken.

Transparante
kostenstructuur
Veiligreserveren.nl heeft een
uniek samenwerkingsverband
met de Noord-Limburgse
VVV-winkels. Hierdoor is het
voor de evenementenorganisaties mogelijk deze
VVV-winkels als ticket-voorverkoopadres in te schakelen.
Doordat de VVV-winkels
gebruikmaken van de online
verkoopmodule van
Veiligreserveren.nl hoeft een
organisatie geen tickets meer
te drukken. En uiteraard heeft
Veiligreserveren.nl een zeer
aantrekkelijke en uiterst
transparante kostenstructuur.
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LGOG Kring Ter Horst naar Lottum Horster Landschap
Winnaars
kerstwandeling
LGOG Kring Ter Horst gaat op woensdag 11 januari naar de Sint-Gertrudiskerk in Lottum. Daar is een rondleiding georganiseerd om meer te weten te komen over de kerk. De rondleiding start om 19.30 uur bij de ingang
van de kerk en duurt tot ongeveer 20.30 uur.
Tijdens de rondleiding van
LGOG Kring Ter Horst in de kerk van
Lottum vertelt Toos In ’t Zandt over
de geschiedenis van de kerk, de
beeldenschat en de gebrandschilderde ramen van Joep Nicolas. Daarna
staat Roger van Dijk stil bij het bijzondere orgel dat de kerk rijk is.

De huidige kerk in Lottum is er niet
zomaar gekomen. Zo werd de kerk op
23 november 1944 door de terugtrekkende Duitsers opgeblazen en vernield.
Het orgel raakte daarbij ernstig beschadigd. Met de resten van het beschadigde orgel werd in 2004 het oorspronkelijke orgel gebouwd. De eerste steen

van de huidige kerk werd op 16 juli
1950 gelegd door deken Debije van
Horst. Op 28 juli 1951 werd de kerk in
gebruik genomen, maar pas in 1959
werd de toren voltooid.
Zowel voor leden van LGOG als
voor niet-leden is deelname gratis.
Aanmelding vooraf is niet nodig.

De kerstwandeling van Stichting Horster Landschap trok zo’n 2.500
wandelaars die onder ideale weersomstandigheden het 4 kilometer lange
spoor van kaarsjes en vuurkorven langs warme chocomel, glühwein,
verschillende muziekgroepen, een levende kerststal, klankschalen en een
verlichte watershow volgden. Kinderen deden mee aan de thema-verkleedwedstrijd IJsbloemen en Kerststerren.

De BoodschappenPlusBus
De BoodschappenPlusBus bestaat op 11 januari één jaar. Het is dan een jaar geleden dat de eerste rit
plaatsvond. De eerste klanten van deze rit zijn samen met andere gebruikers van de bus uitgenodigd voor een
verrassingsrit door de gemeente.
De boodschappenbus biedt een
uitkomst voor zelfstandig wonende
ouderen die slecht ter been zijn of die
geen winkels in de buurt hebben. Ook
is de bus voor senioren die het leuk
vinden om er in groepsverband op uit
te gaan en activiteiten te ondernemen. Ze kunnen met de bus een
kopje koffie drinken in het centrum

van Horst, winkelen of naar de wekelijkse markt gaan. Verder worden er
leuke uitstapjes naar musea, tuincentra
en andere plekken in de omgeving
georganiseerd.
Het Nationaal Ouderenfonds, de gemeente Horst aan de Maas en Wonen
Horst maken de BoodschappenPlusBus
mogelijk. Ook wordt het project profes-

sioneel ondersteund en begeleid door
Synthese uit Venray.
De verrassingsrit voor de eerste
klanten en andere gebruikers van
de bus staat in het teken van de
viering van het eenjarig bestaan.
Deze viering vindt ’s middags tussen
14.30 en 15.15 uur plaats in het
Boscafé in Horst.

D’n Dreumel Schaele Wazel Gala
In ’t Gasthoes in Horst vindt op vrijdag 13 januari het Schaele Wazel Gala plaats. Het wordt georganiseerd
door de Horster carnavalsvereniging D’n Dreumel. Tijdens het gala wordt er een hoop onzin verkocht, want daar
staan de woorden schaele wazel voor.
Er zijn diverse optredens tijdens
het Schaele Wazel Gala. Zo treden
enkele buutreedners op. Vijfvoudig
Limburgs buutkampioen Pierre
van Helden stapt in de buutton.
Ook nemen Twitter Toën en Hyves
Hay de gemeentepolitiek goed door

en zijn Doorgestaoke Kaart, de Faatse 2
en de Two Petjes van de partij.
Verder treedt de Horster rockband
Trade Mark op. De carnavalsgroep
Aaltied Noeit te Laat uit Horst zorgt
deze avond voor de meezingers, evenals de schlagerzangers. De dansgarde

van D’n Dreumel maakt de avond
compleet.
Het Schaele Wazel Gala begint om
20.00 uur. Op zaterdag 14 en zondag
15 januari vinden ook pronkzittingen
plaats. Kijk voor meer informatie op
www.dreumel-horst.nl

Melders Piraten Festijn
In MFC de Zwingel in Melderslo vindt op zondag 8 januari het Melders Piraten Festijn plaats. De prinsenbalcommissie van carnavalsvereniging de Vlaskop uit Melderslo is al geruime tijd met de organisatie van het festijn
bezig.
Tijdens het Melders Piraten
Festijn treden diverse artiesten op.
Zo treden Frans Bauer en Marianne
Weber op.

Ristorante/ Pizzeria

‘La Rondine’
Proef onze:
• Italiaanse catering
• Italiaanse lunch
• groepsarrangementen

Ook het duo Jan Keizer en Anny
Schilder verzorgen op deze dag een
optreden.
Andere artiesten die optreden zijn

respectievelijk 193 en 187 het dichtste
bij. Zij hebben de seizoenkaarten van
de Floriade gewonnen die door de gemeente Horst aan de Maas beschikbaar
zijn gesteld.
Op www.horsterlandschap.nl is
een fotoreportage terug te vinden.
Hier staan ook de andere winnaars.
Winnaars kunnen zich melden bij
Fieke Ramaekers, 077 464 90 56.

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

Onderstaand een greep uit dit aanbod.
n
n
n
n
n

n

Meterikseweg 84, Horst
077-3989089
www.larondine.nl

De jury vond vier kinderen zo
prachtig verkleed dat er dit jaar vier in
plaats van de gebruikelijke drie prijzen
worden uitgereikt.
Ruim 300 wandelaars hebben een poging gedaan het aantal
kerstballen te raden in een glazen
vaas. Het juiste aantal van 191 is
door niemand geraden. M. Peeters
en Mathijs Maessen zaten er met

Volksuniversiteit koploper in kennis
“Leren is dingen ontdekken,
waarvan je niet eens wist dat je ze niet wist.”

n

Proef...
keuken
e
s
n
a
a
i
l
de Ita

Stef Ekkel, De Sjonnies en Da Ma Ni.
Als afsluiter treedt het trio
W-dreej op. Het Melders Piraten
Festijn begint om 16.11 uur.

Twee van de vier gelukkige winnaars

n

Assertiviteit en zelfvertrouwen
Karakters en temperamenten
Lezing: Is uw testament nog goed?
Mindfulness
Reanimatie cursus en herhalingslessen
Massagetechniek
Zwangerschapsyoga en -gym
Computercursus voor beginners

n

n

n
n
n
n

Onderhoud en kleine reparaties aan
de p.c.
Ik ging op reis en kwam terug met
een koffer vol verhalen
De fotocamera uitgelegd deel 1 en 2
Grimeren
Audiovisuele producties maken
Workshop schilderen met bijenwas.

Bel (088) 850 31 00

www.proteion.nl

Voor meer informatie kunt u ook bellen vanaf 9 jan.:
maandag t/m donderdag tussen 09.00-13.00 uur 0478-580185.
U kunt het voorjaarsprogramma 2012 ook gratis afhalen bij de bibliotheek in uw regio.

Kijk voor het uitgebreide
voorjaarsaanbod op:

www.vu-venray.nl

Bel voor een GRATIS PROEFLES
of maak een afspraak
voor een vrijblijvend gesprek.
Tel. 06 10 03 77 85

www.rijschoolfrankvanmaris.nl
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De Zonnebloem jubileert
De Zonnebloem regio Horst aan de Maas bestaat dertig jaar. Reden voor een feestje en een nadere kennismaking met het werk van deze organisatie.
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Eindejaarszaagdag
Groengroep Sevenum
Op vrijdag 30 december heeft stichting Groengroep uit Sevenum met een
grootse zaagdag het werkjaar afgesloten. In het broekbosje van Thunnis
Grad hebben ze weer een stuk hakhoutbosje hersteld door de elzen fors uit
te dunnen en af te zetten.

Ouderen, die per boot een reisje
langs de Rijn maken. Dat is het beeld
dat veel mensen van de Zonnebloem
hebben. Maar de vereniging doet veel
meer. “Wij zijn een luisterend oor
voor de mensen. Vooral voor ouderen
die vaak eenzaam zijn en door hun
lichamelijke beperkingen nauwelijks buitenshuis komen.” vertelt Jet
Beterams, een van de ruim 150 vrijwilligers die de Zonnebloem regio Horst
aan de Maas rijk is.

Wij zijn geen
hulpverleners
Jet komt uit Broekhuizen en
haar ´collega´ Toos van de Pasch uit
Broekhuizenvorst. Zij bezoeken samen
regelmatig zo´n tien ouderen in en
rond Broekhuizen. “Wij zijn geen hulpverleners”, vervolgt Jet haar verhaal.
“Dat beeld hebben sommige mensen,
maar wij bezoeken mensen thuis of
doen met hen een activiteit buitenshuis. Dat kan een rondje wandelen
door het dorp zijn of een bezoek aan
een winkel.” Toos vult haar aan: “Laatst
heb ik met twee ouderen een tuincentrum bezocht. Ze waren daar nog nooit
geweest en keken hun ogen uit. Iets
wat voor ons heel gewoon is, is voor
deze mensen heel bijzonder.”

De vrijwilligers van de Zonnebloem
bezoeken hun gasten, zoals de ouderen worden aangeduid, regelmatig.
“Het hangt sterk af van de behoefte
die de mensen hebben. Soms ben je er
drie keer per week, dan weer eenmaal
in de maand. De gasten geven dat vaak
zelf aan. Een van de drempels die je als
vrijwilliger over moet, is het winnen
van het vertrouwen van de gast. En
je moet duidelijk aangeven waar de
grens ligt. Wij zijn geen instantie als
bijvoorbeeld de thuiszorg. Bij ons telt
het sociale aspect. We willen de gast
graag uit het isolement halen. En wat
je daar voor terug krijgt is hartverwarmend”, aldus Jet.
De Zonnebloem verzorgt naast
de bezoeken ook gemeenschappelijke activiteiten als bijvoorbeeld
Sinterklaasmiddagen, uitstapjes en
spellenmiddagen voor ouderen.
“Wij vinden het heel belangrijk dat de
gasten elkaar regelmatig ontmoeten.
Vaak is het voor hen lastig om uit eigen
beweging anderen op te zoeken”,
vertelt Lei Keursten. Hij is als bestuurslid van de Zonnebloem regio Horst
aan de Maas verantwoordelijk voor de
pr en marketing. “Wij proberen met
beperkte financiële middelen activiteiten te organiseren. Helaas heeft de
gemeente niet positief gereageerd op

een subsidieaanvraag. Da´s ontzettend
jammer, want juist dit soort activiteiten
versterkt het gemeenschapsgevoel
waar Horst aan de Maas veel werk van
maakt.”
Een andere activiteit van
Zonnebloem is de vakantieweek.
Een geselecteerd aantal gasten gaat
dan met een vrijwilliger op vakantie.
“Dan gaat één vrijwilliger met één gast
een weekje weg naar een accommodatie die speciaal is aangepast voor het
verblijf van ouderen. De vakantieweek
is echter ook fijn voor het thuisfront.
Die hebben dan ook een week tijd
om voor zichzelf iets te ondernemen”,
aldus Lei.

Burgemeester Van Rooij aan de slag
De traditie bij de Groengroep was
altijd dat naast de vele vrijwilligers,
ook de burgemeester welkom is. Dit
jaar hielp burgemeester Kees van Rooij
mee met de zaagdag. Hij bekeek en
beluisterde de verhalen over wat de

Groengroep allemaal bijdraagt aan
landschap en natuur in Sevenum. Vol
enthousiasme pakte de burgemeester
even de zaag op.
Voor meer informatie kijk op
www.groengroepsevenum.nl

Warmte en
dankbaarheid

Jeugdmatinee de Peg

De Zonnebloem is een prachtvoorbeeld van een organisatie waar mensen iets voor de lichamelijk beperkte
medemens kunnen doen. “De warmte
en de dankbaarheid die je er voor terug
krijgt, daar doen wij het voor”, zegt Jet
Beterams tot besluit.
Het jubileum van de Zonnebloem
wordt op dinsdag 10 januari gevierd in
de Wingerd in Sevenum. Alle vrijwilligers van de vereniging zijn van harte
welkom.

De Gekke Maondig Vereniging (GMV) de Peg uit Lottum organiseert
op zondag 8 januari vanaf 15.00 uur een jeugdmatinee in de Harmoniezaal in Lottum. Op deze dag komt het nieuwe jeugdprinsenpaar uit.
Er zijn enkele activiteiten tijdens
het jeugdmatinee. Zo zijn er optredens
van dansgardes en er zijn schminckers
aanwezig. Verder zijn jeugdprins Stan,
jeugdprinses Maloe en de jeugdraad
aanwezig. Ook is er een optreden
van de poprockcoverband Flash uit

Sevenum. Het repertoire van de band
bestaat onder andere uit Green Day,
U2 en Kings of Leon, maar ook Guus
Meeuwis en een eigen geschreven
nummer. Voor de best verklede jongen en het best verklede meisje zijn
er leuke prijzen te winnen.
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Koopje
Het juiste adres voor je nieuwe schoenen.
Steenstraat 14, 5961 EV Horst Tel: 077 3970131
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Sjoerd van der Coelen
nieuwe trainer SVEB
Sjoerd van der Coelen uit Venray wordt na Ger Verheijen de nieuwe
trainer van SVEB, de voetbalvereniging van Broekhuizen en Broekhuizenvorst. Hij start 1 juli als nieuwe trainer in het volgende seizoen.
Sjoerd van der Coelen is 31 jaar
en volgt momenteel een cursus
oefenmeester-1. Verder heeft hij
gewerkt als trainer bij de jeugd van
Wittenhorst en is hij in het seizoen
2009-2010 interim trainer geweest
van het eerste team van Wittenhorst,

Onder de Wieken scoort bij
voorronde BSK tafeltennis
Op dinsdag 27 december waren ongeveer vijftig leerlingen van de Horster basisscholen naar Sevenum gekomen
voor een dagje tafeltennis. Zij streden in diverse meerkampen om de finaleplaatsen. Basisschool Onder de Wieken
uit Meterik noteerde de meeste gewonnen partijen met 51 stuks, op de voet gevolgd door De Doolgaard uit Horst
met 48 punten.

de voetbalvereniging van Horst. Hij
is docent bij de KNVB en heeft zelf
gevoetbald bij EWC’46, VVV-Venlo en
SV Venray. Trainer Ger Verheijen heeft
besloten om over te stappen en vertrekt na het huidige seizoen naar VCH,
de voetbalvereniging van Blerick.

Jumping Indoor
Jumping Indoor Leunen organiseert een concours in de accommodatie
van de familie Litjens op de Molenveldweg in Meterik. Van 6 tot en met 8
januari zullen springruiters en -amazones zich met elkaar meten tijdens
een sportief ruiterevenement. Onder de deelnemers bevinden zich ook
nu weer een aantal ruiters uit de nationale (sub-)top.
Op vrijdag 6 januari gaan de
paarden van start om 17.00 uur. Er
wordt gesprongen in de klassen BB,
L en M. Ook op zaterdag is er mooie
springsport te zien, vanaf 08.30 uur,
in alle klassen (B, L, M, Z en ZZ),
waar er gestreden wordt om een
prijzenpot. Op het avondprogramma
staat om 20.30 uur het spectaculaire
teamspringen, waarbij het parcours
op snelheid wordt verreden. De teams

strijden tegen elkaar om uiteindelijk
met de jackpot naar huis te gaan.
Onder de deelnemende teams zijn
bekende namen waaronder Stal Poels
en Stal de Leigraaf, beide uit Swolgen.
Op zondag 8 januari gaan de ponyruiters van start voor hun springwedstrijd. Zondagochtend beginnen de
ponyruiters al om 08.30 uur. Kijk voor
het exacte programma en de startlijsten op www.ruitersportleunen.nl

De voorronde van het basisscholenkampioenschap (BSK) tafeltennis werd
deze keer op één locatie gespeeld.
Reden was het toch tegenvallende
aantal aanmeldingen. Ying-Fu Li, medeorganisator van het BSK: “Het blijkt
toch elk jaar moeilijk om leerlingen te
bereiken. We waren redelijk laat met
flyers uitdelen, en het bleek toch dat
menig kind geen flyer op school heeft
gekregen. Dat is dan wel jammer.”

De kinderen die meededen hadden daar verder geen boodschap aan.
Hoewel technisch niet altijd correct,
werd er hard gestreden om de punten.
Ying-Fu Li: “Prachtig om te zien dat kinderen zo jong als 7 jaar al zo fanatiek
zijn. Ook het meeleven door de ouders
was mooi om te zien. Na afloop waren
er ook louter positieve reacties.”
Op zondag 1 april wordt de grote
finale gespeeld in sport- en partycen-

Een nieuw jaar ...
... een nieuwe stijl!
Kom ook eens culinair genieten
in ons geheel vernieuwde restaurant

Vanaf januari
ook brunch/buffet
voor feesten en
partijen

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

tre De Riet in Horst. Daar kruisen dan
ook kinderen uit onder andere Weert,
Venray, Tegelen en Belfeld de degens
met de kinderen uit Horst aan de Maas.
Ying-Fu Li: “Vanuit Horst aan de Maas
strijden dan 24 kinderen om de eerste
plaatsen. En niet alleen dat, ze verzamelen dan ook punten voor het scholenklassement. Onder de Wieken gaat
voorlopig aan kop in Horst, gevolgd
door De Doolgaard.”
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Michelle en Sem
uitblinkers HZPC

Jarno Zelis meest
perfecte rijder

Absolute uitblinkers op de Swimmeet in Maastricht, waaraan zo’n 600 zwemmers meededen, waren Michelle
Verouden en Sem Hermans van zwemvereniging HZPC uit Horst. Naast de vele medailles die beiden vergaarden
bleek dit ook uit het puntenklassement. Bij de dames kwam Michelle als beste naar voren en bij de jongens
junioren 3/4 kwam deze titel aan Sem toe.

Jarno Zelis uit Sevenum heeft tijdens de huldiging in Boekel van de
Motorsport Organisatie Nederland (MON) de beker verdiend van meest
perfecte rijder. Het lid van motorcrossclub De Streekrijders heeft alle
wedstrijden gereden en in deze wedstrijden ook punten gescoord.

De voltallige groep van HZPC met trainers Mariëlle en Paul
Michelle Verouden behaalde individueel acht medailles, waaronder 6 gouden, een zilveren en een bronzen. Sem
haalde individueel negen medailles,
waaronder vier gouden, twee zilveren
en drie bronzen.
Daarnaast behaalde Michelle op
de estafettenummers nogmaals twee

zilveren plakken. Op de 4 x 50 meter
vrije slag en 4 x 50 meter wisselslagen
kwamen naast Michelle ook Ingrid
van Horen, Alice Janssen en Judith van
Meijel in actie.
Andere medaillewinnaars zijn
Judith van Meijel, Serafina Vlijt en Max
Hermans. Judith behaalde zes me-

dailles. Serafina Vlijt, goed voor vier
medailles, was nog het gelukkigst met
haar NJK-limiet op de 100 meter vlinderslag. Max Hermans behaalde ook
een medaille op de 100 meter rugslag.
Kijk voor de samenvattingen
van de drie dagen toernooi op www.
zwemflits.nl

Jarno is in 2004 begonnen met
motorcross. In 2006 begon hij aan
wedstrijden bij de MON. Hij reed eerst
op een 65cc KTM-motor. Na de 65cc is
hij overgestapt naar de 85cc met kleine
wielen. In 2011 waagde hij de sprong
naar de MX2-jeugd voor het Nederlands
kampioenschap. Toen was hij met zijn
13 jaar de jongste deelnemer van het

veld. Afgelopen seizoen heeft hij alle
wedstrijden gereden. Bij alle 25 wedstrijden, bestaande uit twee manches,
heeft hij in de punten gereden. Daarom
ontving hij bij de kampioenshuldiging
in Boekel een beker voor een ‘Perfect
Seizoen 2011’. Deze beker is in het
leven geroepen om rijders te belonen
voor hun inzet.
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Nu of Nooit: Remorse en Sunday Zombies
strijden voor Pinkpop
Nu of Nooit is een wedstrijd van Stichting Popmuziek Limburg. Zij selecteerden 25 bands uit heel Limburg voor
de voorrondes. Remorse uit Lottum en Sunday Zombies & the Brain uit Grubbenvorst mogen strijden om een plek in
de finale, waar onder andere een optreden op Pinkpop te winnen is. De jury kiest de finalisten maar de laatste plek
gaat op basis van kaartverkoop. Voor meer informatie hierover zie www.stl.nl

Remorse
De bandleden van Remorse zitten
zoals het een echte band betaamt met
een lichte kater aan tafel. Ser Lojko
zingt, Sjon Seuren en Etienne van der
Linde spelen gitaar. Koen Seuren speelt
basgitaar en Dick Vergeldt drumt. Koen
heeft de band opgegeven voor Nu of
Nooit. “Ik dacht, met de nieuwe cd proberen we het, dat zou mooie promotie
zijn.”
Het begon volgens Sjon allemaal
toen ze twaalf waren. “Dick had toen
een drumstel, ik moest nog een gitaar
kopen. Een zanger konden we niet
vinden”, lacht hij. Daarna kwamen de
overige bandleden en begonnen ze
met het spelen van covers. In oktober
2008 kwam hun EP uit en pas geleden
hun eerste eigen album, een voorwaarde voor Nu of Nooit. Daar waren ze een
paar jaar mee bezig. “Maar we hebben
geen haast”, verklaart Dick.
De band speelt trash metal, maar
op hun nieuwe cd zijn vleugjes hardcore te traceren. “Dat vinden sommige
recensenten een minpunt, maar bij
Nu of Nooit vonden ze het juist leuk”,
vertelt Koen. “Het is vooral wat wij zelf
willen maken, de eerste EP was een

mix met death metal”, legt Ser uit.
Het imago van metalbands is dat ze
vooral hard spelen. Ser: “Vroeger waren
we ‘die kruujers met die herriemuziek’.” Of ze winnen weten de jongens
nog niet. “Het is moeilijk, wij maken
iets minder toegankelijke muziek”, zegt
Ser. “Maar we gaan wel een gigantische show neerzetten en de energie
van het podium af laten barsten.” Dick
en Koen denken dat ze geen kans maken. “We zijn veel te hard. Maar het is
wel een mooi optreden voor ons.”
Hun leukste optreden tot nu toe?
“Weet ik niet meer, toen hadden we
teveel gedronken”, lacht Sjon. Daarna
volgt een hele trits namen van podia
en cafés: de jongens hebben genoeg
ervaring met optreden. “Ons ergste
optreden weet ik nog wel”, zegt Sjon
lachend. “In België. Toen reden we
250 kilometer om in een lege kroeg
te staan waar ’t stonk, want de geur
van het rioolputje voor de deur waaide
naar binnen. Met drie bezoekers in een
uitgestorven dorp was dat niet echt een
succes. En we moesten nog betalen
voor de geluidsinstallatie ook.”
Hun droom is nog een cd opnemen
en optreden voor een groter publiek.
“De laatste tijd hebben we steeds een

publiek van zo’n 100 tot 150 man,
dat is best netjes eigenlijk”, evalueert
Koen. Voor Nu of Nooit hebben ze
een bus geregeld die vertrekt vanaf
OJC Canix in Lottum. Inschrijven kan
tot vertrek. “Voor onze diehard-fans”,
lachen ze. Remorse speelt op zaterdag
11 februari in de Bosuil in Weert.

Sunday Zombies
& the Brain
In een rokerige repetitieruimte
zitten Bart Lommen, Jules Fransman,
Luuk van den Ende, John van den
Brandt en Niels Stelder. Drummer
Philippe Holla is afwezig. Om te
beschrijven welke instrumenten deze
jongens bespelen is bijna onmogelijk,
want volgens Bart speelt elk lid van
Sunday Zombies & the Brain meerdere
instrumenten. De band speelt wat ze
zelf noemen “dark chille funky reggae
metal” en vindt zichzelf meer een
rondreizend circus dan een band. De
jongens hebben duidelijk lol in wat ze
doen.
“Vrijheid, daar gaat ’t om”,
vertelt zanger Jules. De groep is
uit een jamband ontstaan en dat
improviserend karakter is nog sterk
aanwezig. Basgitarist Luuk heeft de
band opgegeven voor Nu of Nooit.
Ze schatten hun kansen hoog in.
“We zijn origineel. We durven alles
in onze muziek te gebruiken, zolang
het maar vet klinkt”, legt John uit.
In een demo die ze laten horen
klinken onder andere een magnetron, een diggeridoo en een krat bier.
“Dat is ook onze kracht”, menen Bart
en Niels. “Wij zijn de kunstenaar,
dus wij bepalen hoe iets klinkt.”
“Een inspiratielozing”, noemt Niels
hun werk.

Ondanks de onconventionele
manier van muziek maken klinkt het
geluid van de band toch heel toegankelijk. “Dat is toevallig, maar wel heel
natuurlijk”, zegt Jules. “Voor ons moet
het zo, en dat het toevallig muziek is
waar je op kunt dansen en los kunt
gaan is mooi.” De muziek van Sunday
Zombies & the Brain wordt door hun
publiek wel eens vergeleken met
Deep Purple of The Doors. “En met
De Staat”, zegt John trots. “Maar zelf
horen we dat niet zo. In ons jammen
zitten wel veel Pink Floyd-invloeden.”
“We zijn eigenlijk een festivalband”, vindt Jules. “Op festivals doen
we het beter dan in kroegjes. We
hebben dan ook een hele show en
geven dan echt alles.” “Mijn spierpijn
is net weer weg”, lacht Niels. Een plek
op Pinkpop winnen lijkt ze dan ook
wel wat. En over veertig jaar zien ze
zich wel op Pinkpop Classic staan. “Of
doen we dan mee aan Nu of Nooit,
maar dan echt”, lacht Bart. Jules:
“De selectie voor Nu of Nooit is al een
compliment. We willen ons laten zien
en daarvoor is dit een geniale mogelijkheid.” In de toekomst zou Bart
zijn brood wel willen verdienen met
muziek. “Jij gaat alleen brood eten?”
vraagt John daarop. “En bier en sigaretten”, is het rock ’n roll-antwoord.
Sunday Zombies & the Brain
spelen zaterdag 21 januari in Perron
55 in Venlo.
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15 VRAGEN aan Koen van Berlo Mies

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Koen van Berlo
16 jaar
America
Blariacum College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
De eerste keer dat ik oud op nieuw
ging vieren. Ik weet nog wel dat ik zo
blij was dat ik ’weggooiertjes’ mocht
gooien, oftewel rotjes. Ik was een jaar
of vijf toen.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Grote leugens heb ik niet, maar ik heb
wel een keer tegen m’n lerares gezegd
dat ik een oude vrouw moest helpen

die van de fiets gevallen was. Eigenlijk
was ik gewoon te laat.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Ik zou graag onzichtbaar willen zijn,
zodat ik alles kan doen wat anderen niet zien. Dan zou ik mensen
afluisteren, ik wil wel weten wat ze te
zeggen hebben.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Een groot zwembad en een mooie
Ferrari.
Waarop ben je het meest trots?
Ik ben het meest trots op mijn vrienden
en familie, omdat ze altijd voor me
klaar staan.

Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Ik weet zou zo geen liedje weten met
een mooie tekst, ik luister meer naar
de muziek dan naar de tekst zelf. Ik
vind Epic van Sandro Silva & Quintino
een mooi liedje, daar zit een goede
beat in.
Als je de komende 24 uur vrouw
bent, wat zou je dan doen?
Meteen 112 bellen en zeggen dat ik
een ernstige ziekte heb. Dat lijkt me
echt niks, ik zie er geen voordelen in.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Pokémonkaarten. Die spaarden we
vroeger allemaal en dan gingen we

ervoor om de beste kaarten te hebben.
Dat deden we door middel van handjeklap. Echt dom.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
In Italië. Dan zou ik elke dag pizza en
pasta eten. O ja, en het lekkerste ijs!
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Mijn meest spontane actie is om mee
te doen aan de 15 vragen van HALLO
Horst aan de Maas.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Naar de pizzeria in Horst en dan lekkere
pizza’s en een kapsalon bestellen.
Welke angst zou je willen overwinnen?
Ik heb geen angsten, ik ben nergens
bang voor. Alleen poppen die je de
hele tijd aanstaren zijn niet leuk. Dan
heb je het gevoel dat waar je ook staat,
ze je toch de hele tijd aankijken.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Eerst lekker uitslapen, dan staat er een
groot en lekker ontbijt klaar en in de
avond gaan we uiteten met familie,
tenslotte uitgaan met mijn vrienden.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Een tatoeage? Nee, ik zou er geen willen. En heb geen flauw idee wat ik dan
voor tatoeage zou nemen. Een tatoeage
blijft voor altijd zitten, het lijkt me
niks om als oude man een tatoeage te
hebben. Het is ook zonde van het geld
vind ik.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Hoe de toekomst voor mij eruit ziet. Ik
hoop een gezonde, gelukkige en zorgeloze toekomst te hebben.

Januari
OPRUIMING
Monturen

Optometristen lid OVN,
Kerkstraat 1 - Horst • tel. 077 398 26 61 • www.kruytzeroptiek.nl

contactlensspecialisten lid ANVC

Column

Mission
Impossible
Mission Impossible
nummer vier, de nieuwste
film van de Mission
Impossible-serie vol actie en
spanning. Die moest ik gezien
hebben dus. Huppakee naar
de bioscoop om de laatste film
van die avond, om 22.00 uur,
nog te redden.
Gedurende de film zat ik op
het puntje van m’n stoel met
grote ogen te kijken. Ik moet
eerlijk toegeven dat ik er zelf
nog van stond te kijken. Ik ben
niet zo goed met films laat op
de avond. Dan ben ik moe en
vallen langzaam mijn oogjes
dicht. Maar goed, met zo’n film
vol spanning en sensatie is dit
bijna onmogelijk. Harde
geluiden knalden door de
bioscoopzaal en de beelden
flitsten in een razend tempo
over het scherm. Ik heb het dan
ook lang vol weten te houden:
tot een half uur voor het einde,
en ja hoor, daarna sloten mijn
oogjes weer vanzelf. Ik kon er
niks tegen doen, kon het niet
tegen houden. En dan te
bedenken dat het meest
spannende stuk van de film een
half uur voor het einde begon,
tenminste, dat heb ik me laten
vertellen dan. Ik denk dat ik in
mijn eigen Mission Impossibleverhaal in mijn droom
meegesleept ben. Niet zo gek
dan toch, dat ik eenmaal
wakker gemaakt was nog
steeds dacht te dromen. Waar
was ik eigenlijk? Voor de
zekerheid vroeg ik het nog even
heel voorzichtig en zachtjes:
“Ehm.. Droom ik nog?” Een
lachende reactie vertelde me
genoeg: ik was weer wakker.
Goh, had ik toch nog een dik
half uur geslapen, vast en diep
want van al het geknal en
geschreeuw had ik niks mee
gekregen. Slapen in de bioscoop
tijdens Mission Impossible: een
mission impossible op zich.
Mies
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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.

Hans de Swart

Ook in 2012 worden inwoners uit de zestien dorpen van Horst aan de
Maas Geplukt. Onze HALLO-verslaggever begint dit jaar met boomkweker
Hans de Swart uit Swolgen. Hans is 44 jaar en getrouwd met de 45-jarige
Erna van Enckevort. Samen hebben ze vier kinderen, Anne (15), Janine (14),
Rens (12) en Giel (10).
Hans de Swart heeft naast de
vestiging Boerenbond Swolgen een
boomkwekerij onder de naam Mart
van Dijk Boomkwekerijen BV. De Swart:

“De kwekerij werd in 1974 opgericht
door Chris van Dijk, Wiel van Dijk en
Hay Hendrix. In de zomer van 2002
heb ik het bedrijf overgenomen. Ik

was toentertijd al werkzaam binnen
de kwekerij. Inmiddels kweken we
solitairplanten, rozenstruiken, heesters
en allerlei andere planten, veelal in
potten op containervelden maar ook uit
de vollegrond. We kweken op ruim 35
hectare in de vollegrond en 9,5 hectare
is ingericht voor containerteelt”, zegt
Hans.

Van medewerker
naar eigenaar
De in Horst geboren kweker voelt
zich helemaal thuis in Swolgen maar
mist in het dorp wel een bakker.
“Maar ik begrijp ook best wel, dat je
als ondernemer van de kleine boodschappen niet kunt overleven in een
dorpje als Swolgen.
Misschien is het een idee om opnieuw de mogelijkheden voor starters
op de woningmarkt te bekijken. Bied
hen de gelegenheid om in Swolgen te
gaan wonen. Ik voorzie over 10 à 20
jaar toch problemen met voorzieningen zoals de kinderopvang, scholen
en verenigingen als er niet gebouwd
wordt”, meent De Swart.
In zijn spaarzame vrije tijd leest
Hans graag spannende misdaadthrillers. Sinds kort is hij ook recreatief
aan het mountainbiken geslagen in
de bossen van Swolgen. Ook het werk
op de kwekerij is een hobby van de
sympathieke Swolgenaar. Veel tijd of
aandacht voor tv-programma’s heeft
hij niet. “Ik kijk naar het journaal en
soms naar een misdaadthriller. Wij zijn
met z’n zessen, waarbij iedereen zo
zijn programmavoorkeur heeft”, zegt
Hans.

Een bijzondere plek in Swolgen
is volgens de kweker het Soar
en de Boabel. “In de zomer, heel
vroeg, is het dan genieten geblazen.
Regelmatig zie ik er reeën op de weg
staan. Vooral de stilte en alle planten
vol dauw in kaarsrechte rijen doen
me wel wat.”

‘Rozenschilderij’ bij
kabelbaan Floriade
Binnen de gemeente Horst aan de
Maas heeft het centrum van Sevenum
zijn hart veroverd. “Ik ben er veel
uitgeweest en heb Erna daar leren
kennen. Ook de Zaerumse kermis vind
ik geweldig. Waar ik toen niet naar
keek en nu wel is dat het centrum de
sfeer en gezelligheid uitstraalt zoals
ook in kleine Brabantse kernen waar
nog klinkerbestrating ligt”, aldus de
Swolgenaar.
Hans de Swart houdt van spanning en sensatie en wanneer daar
ook nog iets lekkers bijzit, mogen we
hem daar midden in de nacht voor
wakker maken. Op de vraag wat hij
verwacht van de Floriade zegt de
kweker: “Dat wordt iets geweldigs.
We hebben met de rozensector een
‘rozenschilderij’ mogen aanleggen
midden onder de stopplaats van
de skilift. Van boven zie je dan de
rozen staan die met de verschillende
kleuren en de paden ertussen een
beeld vormen. De uitgang van de
skilift gaat over paden van rozen.
Schitterend mooi aangelegd. Ik ben
dan ook benieuwd naar de reacties
van Floriadebezoekers tegen die tijd”,
aldus Hans.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Sleehondentochten door de Kronenberge bossen

‘Ne zachte winter, genne èrge,
Ma um Alpe-lande wát te tèrge,
Achter de hund á,
In ennen trojka,
Winterpret op ós Kroënen-bèrge!

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen
Elke week stellen chefkok
Esli Vencent en souschefkok
Ben van der Steen van het
Parkhotel een recept samen
met goede en eerlijke producten
die onder andere uit de eigen
regio komen. Hiermee maakt u
de heerlijkste gerechten die het
beste van de ingrediënten naar
boven halen.

Curry van
aardappelen
en kousenband
Recept voor 4 personen
Benodigdheden:
· 1 kg vastkokende aardappels
· 400 gram kousenband
· 1 ui
· 2 tenen knoflook
· 1 spaanse peper
· 1 tomaat
· 3 eetlepels olijfolie
· 1,5 eetlepel Hindoestaanse
masalazout
Bereiding:
· Schil en was de aardappelen en
snijd ze in stukken van
ongeveer 3 centimeter;
· snijd de uiteinden van de
kousenband en snijd de bonen
in stukjes van circa
3 centimeter;
· was ze en laat ze uitlekken;
· pel en snipper de ui en de
knoflook;
· verwijder de zaadjes uit de
peper en snijd de peper fijn;
· snijd de tomaat in stukjes;
· verhit de olie in een pan met
een dikke bodem en roerbak de
ui, knoflook, peper en de
tomaat circa 2 minuten;
· roer de masala erdoor en bak
het geheel nog 1 minuut;
· voeg de aardappelen, kousenband en ¼ liter water toe;
· laat de aardappelen en
kousenband in circa 30 minuten
met het deksel op de pan
zachtjes gaar worden;
· voeg zo nodig wat water toe;
· breng de curry op smaak met
zout.
Deze curry is heerlijk bij kip.
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Eva Wijnen niet
de Nederlandse Birdy
De 13-jarige Eva Wijnen uit Melderslo heeft de wildcard voor de Birdy-contest van 3FM dj Giel Beelen niet
gewonnen. Ze is vierde geworden met 1.333 stemmen, ze had 135 stemmen minder dan nummer drie.

Eva Wijnen streed met vierentwintig andere meiden voor de
wildcard om de Nederlandse Birdy te
worden.
De drie zangeressen die de
wildcard hebben ontvangen, mogen

volgende week in de studio van Giel
Beelen komen zingen. Op donderdag
12 januari is de finale tussen de acht
overgebleven zangeressen en dan
wordt er bekend wie de Nederlandse
Birdy is. De 15-jarige Engelse muzi-

kante Birdy heeft afgelopen jaar een
nummer een hit gescoord met haar
cover van Skinny Love.
De familie Wijnen laat weten dat
de actie een heel avontuur en een
geweldige opsteker voor Eva was.
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Twee nieuwe bands
in De Buun
In muziekcafé De Buun in Horst treden op vrijdag 6 januari twee nieuwe
bands uit Horst op. No Man’s Valley en Third Man Project verzorgen het
optreden deze avond.

No Man’s Valley en Third Man
Project speelden afgelopen jaar toevallig in dezelfde kroeg en kwamen tot
de conclusie dat hun muziek goed bij
elkaar paste. Een nieuw samenwerkingsproject is hieruit voort gekomen.
Een project zonder de muziek of
bandsamenstelling aan te passen, maar
door met veel plezier samen optredens
te geven.
Vanuit verschillende muzikale
achtergronden besloten vijf gedreven
muzikanten een coverbandje te beginnen genaamd No Man’s Valley. De band

heeft zich laten inspireren door onder
andere de 60’s nostalgie van the Kinks
en the Doors.
In 2009 startte de bandleden van
Third Man Project als muzikaal project
voor de Rockacademie een band onder
de naam Third Man. Ze kregen veel
positieve reacties, waarna ze besloten
om door te gaan met het project en
ontwikkelden zich uiteindelijk tot de
band Third Man Project. Ze combineren
rock- en blues covers.
De show begint om 21.30 uur en
de toegang is gratis.

Stunning Suzy viert
derde verjaardag
De Horster classic-rockcoverband Stunning Suzy treedt op vrijdag
6 januari om 20.00 uur op in café De Beurs in Horst. De band kijkt terug op
2011 met positieve gevoelens. Grote podia dienden zich aan en ook buiten
de regio timmert de band hard aan de weg, met een aantal optredens in
andere contreien.

Dit jaar is café De Beurs in Horst
het podium waarop Suzy haar nieuwjaarspartijtje mag vieren. Twee jaar
geleden stond Stunning Suzy daar ook
voor hun nieuwjaarsfeest en dat gaat

de band weer evenaren. Het café is
open vanaf 20.00 uur en de entree is
vrij.
Voor meer informatie kijk op
www.stunningsuzy.nl
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Marloes Nogarede en
band in Cambrinus
Het nieuwe concertjaar in Cambrinus wordt op zondag 8 januari geopend
door Marloes Nogarede. Ze wordt tijdens het concert begeleid door Geert
Keijers op piano, Geert Josten op gitaar en Rogier van Wegberg op bas.

De 17-jarige Marloes Nogarede uit
Horst is een van de ontdekkingen van
het culturele straatfestival Cambrinus,
Kunst en de Buren in juli vorig jaar.
Begeleid door Geert Keijers en Geert
Josten zorgde ze voor een staande
ovatie in Theater 81. Marloes heeft
een veelzijdig programma met onder
andere liedjes van Adele, Anouk en

Caro Emerald. Ze studeert aan de
Rockacademie in Tilburg waar ze haar
zangtalent en schrijfkunst verder uit wil
diepen. Ook heeft ze in 2010 een eigen
band opgericht genaamd Lifeline en ze
schrijft op de Rockacademie haar eerste
eigen nummers. Het concert begint om
16.00 uur. Voor meer informatie kijk op
www.cambrinusconcerten.nl

Nieuwjaarstreffen
Fanfare Eendracht Meerlo
Op zondag 8 januari organiseert Fanfare Eendracht voor de tweede keer een nieuwjaarsconcert in de Speulplats
aan de Mgr. Jenneskensstraat in Meerlo. De dirigent en de muziekcommissie presenteren een heel gevarieerd
muzikaal programma. De luisteraar kan luisteren, maar ook kijken.

Het publiek kan bij het nieuwjaarsconcert bijvoorbeeld kijken naar een
unieke acrobatische paaldansact op
muziek van de fanfare.
Ook zangeres Ginny Reintjes reist
weer naar Noord- Limburg om een paar
mooie songs te zingen. Naast aandacht
voor de fanfare is er ook aandacht voor
folk- en wereldmuziek van Pigs Nose,

een Meerlose band die in staat is om
een heleboel verschillende instrumenten te bespelen. Daarnaast is er
aandacht voor een aantal jubilarissen
dat in het zonnetje gezet wordt wegens
hun jarenlange lidmaatschap bij Fanfare
Eendracht.
Dit concert is het laatste concert
onder leiding van dirigent Hans

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

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

Dr. Suzanne Verleisdonk- Bolhaar,
Dermatoloog

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

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

Breuls. Na ruim 13 jaar neemt
Fanfare Eendracht afscheid van haar
dirigent, die zich al die jaren met bijna
onuitputtelijke energie heeft ingezet
om het orkest op hoog niveau te laten
musiceren.
Het treffen begint op zondag
8 januari om 14.00 uur en de zaal is
open om 13.30 uur.
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Twan Huys presenteert
Over Geluk in Sevenum
De Wingerd in Sevenum zat woensdagavond helemaal vol toen Twan Huys zijn dialectboek Over Geluk kwam
presenteren. Samen met vertaalster Nel Thijssen-Schouten uit Sevenum werd hij geïnterviewd door Peter Winkels.
Na de pauze werd er gepraat over Twan’s carrière en was er voor het publiek gelegenheid tot vragen stellen.
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Nieuwjaarsconcert
Meterik
Op zaterdag 7 januari geven muziekvereniging Concordia en zangvereniging Meriko een nieuwjaarsconcert.
Hierbij zullen beide verenigingen
zich van hun beste kant presenteren, om de luisteraars te laten
genieten van hun muzikaal kunnen.
Beide verenigingen hebben diverse
nieuwe nummers ingestudeerd.

De verenigingen gaan ook gezamenlijk optreden. Het nieuwjaarsconcert
vindt plaats in MFC de Meulewiek
in Meterik. De zaal is open vanaf
19.00 uur en het concert begint om
19.30 uur. Entree is gratis.

Nieuwjaarsoptreden
The Sparks
The Sparks uit Horst treden op zondag 8 januari op in café Kleuskens
in Meterik. De band heeft dit jaar een jubileum, want ze bestaan 50 jaar.
The Sparks spelen een mix van
beatmuziek en rock and roll. Sinds de
jaren zestig is de band actief, nadat
enkele jonge rockers besloten om
samen muziek te maken. Het hoogtepunt voor de band waren een
drietal optredens in The Cavern Club
in Liverpool.

Meteen in het begin werd het duidelijk: Twan Huys was de grote ster van
de avond, maar Nel Thijssen-Schouten
had ook geen moeite om de lachers op
haar hand te krijgen. Samen bespraken
ze passages uit het boek en gemaakte
dialectkeuzes. Hoewel Huys eerst niks
zag in een dialectversie van zijn filosofisch en cultuurhistorisch boekje gaf hij
toch toe dat die versie op het moment
beter verkoopt. “Ik heb dan ook mazzel
gehad met de vertaler”, lacht hij.

Mijn moeder verzint
dialectwoorden
Huys woonde tijdens zijn eerste
levensjaar in Sevenum, waarna hij
naar Horst verhuisde. Met zijn Venlose
ouders werd zijn dialect al snel een
mengelmoesje. “En mijn moeder verzint ook nog wel eens dialectwoorden,

waardoor ik helemaal een onbekend
dialect spreek”, zegt hij lachend.
“Ik wilde eerst een Venlose vertaling,
maar die was er al in de serie Literair
Limburg. In overleg met mijn ouders
lag Zaerums toch het dichtst bij mijn
roots”, vindt hij.
Nel Thijssen-Schouten is bekend
vanwege haar medewerking aan het
Sevenumse woordenboek en werd
daarom gevraagd voor de vertaling. “Ik schrok wel toen ik het boek
las, want het is mooi om te lezen,
maar moeilijk om te vertalen. Want
de moderne situaties als die Twan
beschrijft, in New York en oorlogsgebieden, staan ver van Sevenum en
het Zaerums af. Ook Engelse woorden
bestaan niet echt in het dialect.” Toch
heeft ze geprobeerd de pracht van het
ouderwets Sevenums dialect te behouden. En met succes, vindt ook Huys. De

enige discussie die er over de vertaling
bestond was het verschil tussen ‘os
mooder’ en ‘os mam’, maar beiden kozen uiteindelijk voor de laatste versie.
“Het kost twee pagina’s om te
wennen maar dan leest ook het dialect
als een trein”, zegt Huys. “Dat komt
door de Veldeke-spelling”, weet Nel.

Veldeke-spelling
Als Nel passages uit het boek
voorleest is het doodstil in de zaal,
op wat lachsalvo’s na. Of het aan de
vertelkunsten van de Sevenumse ligt
of aan het schrijfwerk van Huys is
onduidelijk, maar het boek wordt door
het thuispubliek enthousiast ontvangen. Als de zaal weer een keer om
Nel haar grapjes in lachen uitbarst,
stelt Twan haar een theatertour voor.
“Wat Rowwen Hèze kan, kunnen wij
toch ook”, grinnikt de journalist.

Ook hebben ze in totaal drie eigen
cd’s uitgebracht. In de samenstelling
van de band is door de jaren heen
veel veranderd. The Sparks bestaan
nu uit Twan van Well, Piet Hoebers,
Hay Hoebers, Bert Voesten, Peter
Verberne, Bennie Hermsen en John
Hermsen.

Lezingen en workshops in Kantfabriek
Jeanette van Dongen geeft op zaterdag 7 januari een lezing en een
workshop. Ze gaat aan de hand van haar wandkleed in op het creatieve
proces: ze praat over de totstandkoming van zo’n wandkleden, over haar
leerervaringen, over tips om problemen aan te pakken en over het
nemen van risico’s.
De workshopdag begint om
10.30 uur. Om 11.00 uur begint de
lezing en een diapresentatie over
‘the making of’ van De Hof van
Vorden. Vanaf 13.30 uur start de
workshop Spoorzoeken naar jouw
creativiteit.
Anneke van Ek verzorgt dinsdag
10 januari een workshop. Anneke
maakte een pronkrol met als inspiratiebron het dagboek dat haar vader
bijhield tijdens zijn verblijf in een

Jappenkamp. Deze pronkrol is te zien
in de tentoonstelling Waar een foto
toe leidt. Deze workshop begint om
13.30 uur. Van 15.00 tot 17.00 uur is
de workshop en een demonstratie
over hoe tekst en afbeeldingen in het
werk worden aangebracht. Publiek
kan zelf proefstukjes maken.
Voor meer informatie kijk op
www.museumdekantfabriek.nl
of mail naar
cursus@museumdekantfabriek.nl

Voor een
‘werelds’ cadeau

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616
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Meterikseweg 119, 5961 CV Horst
T: 077 398 91 39
M: 06 52 06 37 33
www.atelierverheijen.nl

Gemotiveerde medewerker m/v
50%

Kerkstraat 10 en 28a, Horst

START SALE

30%

voor alle voorkomende werkzaamheden
in de vleesvarkenshouderij.
Voor meer informatie
Willems America B.V.
Hoebertweg 15
5966 ND America tel. 077 - 464 15 25
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WinterZonFestival
De Stichting Gehandicapten Concerten Limburg organiseert op 18 maart voor de 10e keer het Winterzonfestival in
de Merthal in Horst. Dit festival is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking.
Het WinterZonFestivalis van 11.00
tot 16.00 uur. Artiesten als Crist Coppens,
FEZZ, Robert en Bibi en de Goldeliesjes
zullen het podium betreden. De klapper
op het programma is een optreden van
Corry Konings. De organisatie, Rotary
Horst-Sevenum en o.v. Concordia’62 uit
Horst, werkt geheel belangeloos aan het

festival. Wekelijks zijn 25 personen bezig
en tijdens het festival werken ruim 100
vrijwilligers mee.
Tot voor kort werd het muziekfestijn
in de Florahollandhallen in Grubbenvorst
gehouden. Hier kwamen gemiddeld
zo’n 2.600 tot 3.000 bezoekers op af.
Nu deze hallen verhuurd zijn moest de

organisatie op zoek naar een nieuwe
accommodatie. De organisatie koos uiteindelijk voor de Merthal in Horst, waar
met een capaciteit van 1.000 mensen
beduidend minder bezoekers in kunnen.
Kaarten zijn al verkrijgbaar,
kijk voor meer informatie op
www.winterzonfestival.nl

Après-skiën en New Years’ Ball
NIEUWJAARS

CONCERT
zondag 8 januari 2012
CC ’t Gasthoes in Horst

De Lange Horst organiseert op donderdag 5 januari een avondje après-ski met Eric Dikeb. Op zaterdag 7 januari
vindt de volgende editie van Club du Longue plaats.
Eric Dikeb, bekend van zijn deelname aan het programma Big Diet en
het lied De Pizzahut, neemt tijdens
een avondje après-ski plaats achter de
draaitafels bij De Lange in Horst. Op zaterdag 7 januari wordt het nieuwe jaar

de slagwerkgroep o.l.v. Hans Vloet

AGENDA

het jeugdorkest

America

Aanvang: 14.30 uur

Entree € 5,-

o.l.v. Manny Beckers

het grootorkest o.l.v. Björn Bus
In januari start Hobby-Gilde Horst e.o.
met de volgende cursussen:

vr 6 januari 21.30 uur
Locatie: café De Buun

The John Henry Orchestra

Lezing en workshop
Jeanette van Dongen

of tel. 077 - 398 89 15 (tussen 17.00 en 19.00 uur).

Broekhuizen
55e Prinsenbal

zo 8 januari 14.11 uur
Organisatie: CV De Krey
Locatie: Maaspaviljoen

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

Seizoenkrachten m/v

(fulltime)

voor het verrichten van alle voorkomende magazijnwerkzaamheden bij
Groenselekt B.V. en Mertens B.V.

Ben je

Gemotiveerd, secuur, bereid om incidenteel ook ’s avonds en op zaterdagochtend de handen uit de mouwen te steken, tussen de 16 en 25 jaar oud
en woonachtig in Horst of omgeving;

za 7 januari 10.30–16.00 uur
Locatie: museum de Kantfabriek

Optreden De Balkers

wo 11 januari 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

www.hobbygilde.nl

wo 11 januari 19.30-20.30 uur
Org: LGOG Kring ter Horst
Locatie: Sint Gertrudiskerk

vr 6 januari 19.00 uur
Locatie: café Boëms Jeu

Openbare
dorpsraadvergadering

Nieuw: badminton voor 55 + op donderdagmorgen
Voor nadere informatie en/of opgave:

Rondleiding

vr 6 januari 20.00 uur
Locatie: café De Beurs

Optreden No Man’s Valley
en Third Man Project

za 7 januari 21.00 uur
Locatie: café Boëms Jeu

za 7 januari 22.00 uur
Locatie: Blok10

Club du Longue:
New Years’ Ball
za 7 januari 22.00 – 03.00 uur
Locatie: De Lange

Koopzondag
zo 8 januari 12.00-17.00 uur
Locatie: centrum

Nieuwjaarsconcert
zo 8 januari 14.30 uur
Org: Koninklijke Harmonie Horst
Locatie: ‘t Gasthoes

za 7 januari 20.11 uur
Org: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: ‘t Haeren

Optreden Marloes Nogarede

Jeugdprinsebal

Lezing en workshop
Anneke van Ek

zo 8 januari 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

di 10 januari 13.30-17.00 uur
Locatie: museum de Kantfabriek

Meer informatie over onze organisatie vind je op
www.mertens-groep.nl
Mertens Groep, Postbus 6128, 5960 AC HORST

Prinsenbal, liedjesavond en
uitkomen boerenbruidspaar
za 7 januari 20.00 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: ‘t Brugeind

zo 8 januari 10.00 uur
Org: Kammeräöj CV De Vöskes
Locatie: café Oud Meerlo

Nieuwjaarsconcert
zo 8 januari 14.00 uur
Organisatie: Fanfare Eendracht
Locatie: De Speulplats

Melderslo

Demonstraties smeden
zo 8 januari 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Prinsenbal
zo 8 januari 16.11 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel

Meterik

Ruiterevenement
vr 6 – zo 8 januari
Org: Jumping Indoor Leunen
Locatie: Manege Molenveldweg

Nieuwjaarsconcert

Hegelsom

Kronenberg

zo 8 januari 11.00 uur
Org: Muziekver. St. Hubertus
Locatie: Zaal Debije

Nieuwjaarsreceptie
Dorpsraad

za 7 januari 19.30–23.30 uur
Org: MV Concordia en ZV Meriko
Locatie: MFC De Meulewiek

zo 8 januari 11.00 uur
Locatie: de Torrekoel

Optreden the Sparks

Nieuwjaarsconcert

Stuur je sollicitatie dan

Vóór 13 januari 2012 naar mevr. A. Janssen-Vermeer, HRM-functionaris, bij
voorkeur via e-mail a.janssen@mertens-groep.nl.
Informatie over de functie: Sander Hermans, Supply Chain Manager,
tel.nr. 077-39 991 11,

Meerlo

9e Winterwandeltocht
Pink Ladies Swing Request

Prinsebal

zo 8 januari 15.00 uur
Org: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: ‘t Haeren

The Funkfreakerz en MC Boogie op. Op
donderdag 5 januari draait Eric Dikeb
de hele avond van 20.00 tot 01.00 uur.
Op zaterdag 7 januari zijn de deuren
van de zaal geopend van 22.00 tot
03.30 uur.

Optreden Stunning Suzy

Amsterdamse avond

zo 8 januari 16.00–18.00 uur
Locatie: café Boëms Jeu

• computeren: - basiscursus
- cursus voor gevorderden
- Excel
• digitale fotobewerking en -presentatie
• omgaan met de camera
• schilderen op donderdagmorgen
• bridge - voor gevorderden
- wedstrijdbridge

ingeluid met een optreden van housedj Billy the Klit tijdens Club du Longue:
New Years’ Ball. Hij werkte onder andere samen met David Guetta, Swedisch
House Maffia en Armin van Buuren.
Verder treden deze avond Kid de Luca,

Horst

Lottum

vr 6 januari 20.00–01.00 uur
Locatie: café De Lange

za 7 januari 20.11 uur
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: de Harmoniezaal

Après-ski met Eric Dikeb

Prinsebal

Voorstelling HakimRoodkapje

Jeugdprinsenmatinee

vr 6 januari 15.00 uur
Organisatie: Stichting Kukeleku
Locatie: ’t Gasthoes

zo 8 januari 15.11 uur
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: de Harmoniezaal

zo 8 januari 18.15 uur
Locatie: café Kleuskens

Sevenum
Open Coffee

do 5 januari 09.30–11.00 uur
Locatie: café Croes Moeke

Croes Control met dj Mathijs
vr 6 januari 20.30–02.30 uur
Locatie: café Croes Moeke
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

J.J.A.M. van Dongen
Past. Jeukenstraat 6 America
T 077 464 17 07
W www.america.praktijkinfo.nl
Apotheek en spreekuur:
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 14.00 - 17.00 uur.
Voor spoedgevallen op recept:
T 0478 58 48 77

Grubbenvorst
Huisartsenpraktijk Grubbenvorst
Kloosterstraat 13 Grubbenvorst
T 077 366 12 70
Spoedlijn: 077 366 12 70 optie 1
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 15.00 - 17.00 uur
Apotheek Panacee Grubbenvorst
Kloosterstraat 15 Grubbenvorst
T 077 366 19 99
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 11.00 uur

Horst
Medisch Centrum Nieuw Huys
Americaanseweg 35 Horst
T 077 465 89 99
Spoedlijn: 077 464 26 23
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Huisartsenpraktijk de Groen
Americaanseweg 35 Horst
T 077 398 23 33
W www.dokterdegroen.nl
Spreekuur: op afspraak elke ochtend
08.00 - 12.00 uur
Huisartsenpraktijk
M.J. Duives en L.H.R. Majoor
Westsingel 100 Horst
T 077 398 11 22 en 077 398 50 42
W www.zorghoes.nl
Spreekuur: op afspraak,
bel tussen 08.00 - 12.00 uur
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
zaterdag 09.00 - 13.00 uur

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

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

Meerlo
Huisartsenpraktijk Meerlo
Pastoor Janssenstraat 3 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

Kerkdiensten

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spoedlijn: 077 467 11 85
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
praktijkinfo.nl
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur

zondag

Huisartsenpost

Heilige mis

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

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

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

09.00
09.00

Lottum
zondag

zondag
donderdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag

zondag
dinsdag

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

• Sierbestrating

Al 10
10
jaar
een
begrip
in de
de
regio!
Al
jaar
een
begrip
in
regio!
Al 10
jaar
een
begrip
in
de
regio!
Al 10 jaar een begrip
in de regio!
Ron Seuren

Seuren
Ron Ron
Seuren
Mobiel:
062253
535422
222554
54 25
25
Mobiel:
Ron
Seuren
Mobiel:
06 5306
www.degroenevakmanronseuren.nl
www.degroenevakmanronseuren.nl
Mobiel: 06 53 22 54 25
www.degroenevakmanronseuren.nl
www.degroenevakmanronseuren.nl

Bedankt voor
uw vertrouwen
in 2011
Goed en gezond
2012 toegewenst

l

orst.n
www.zegersbouwh

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Sevenum

Spoedgevallendienst
6 t/m 12 januari
Tandarts Daudeij
’t Zandt 15 Well
T 0478 50 19 71

Brand, ongeval of misdrijf

Aanplantgarantie
•••Aanplantgarantie
Sierbestrating
• Sierbestrating
• Sierbestrating

Swolgen

Tandarts

112
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Tuinrenovatie
•••Tuinonderhoud
Tuinonderhoud
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voor • Tuinaanleg
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Tuinaanleg
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Tuinontwerp
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Tuinontwerp
uw
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•••Tuinontwerp
Aanplantgarantie
• Aanplantgarantie
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tuin
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Meterik

zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

Alarmnummer
Apotheekservicepunt Lottum
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
T 077 463 83 04
E apotheekservicepuntlottum@ezorg.nl
ma t/m vr 08.30 - 12.00 uur
en 16.30 - 17.00 uur

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

Meerlo

zaterdag
woensdag

24 uur per dag bereikbaar
‘Het Zorghoes’
Westsingel 98 Horst
T 077 398 14 50
T b.g.g. VieCuri Venray 0478 52 22 22

09.45

Hegelsom

Melderslo

Verloskundige zorg

19.15

Grubbenvorst

(alleen na telefonische afspraak)
Hagerhofweg 2 5912 PN Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

(alleen na telefonische afspraak)
Leunseweg 20 5809 AA Leunen
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

09.45

Broekhuizenvorst

Venlo

Venray

11.00

Broekhuizen

zaterdag
Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur

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

America

zondag
Apotheek Maasdorpen
Beatrixstraat 1a Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

service 31

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

GRANDIOZE

WINTEROPRUIMING
OP DE DAMES-, HEREN-, EN NACHTAFDELING

2E STUK 1 EURO
GEN:

TIP VOOR DE KOUDE DA

ESLAKENS
FLANELLEN LAKENS EN HO

ENEN EN LAARSJES

HO
OP ALLE ECCO EN RIEKER SC
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K
20%

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
(ingang langs TNT) www.mariettemode.nl
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Deskundig advies

Snel thuis bezorgd

Bestel nu óók op maxwell.nl

100% Laagste Prijs Garantie

OPRUIMING
107 CM

= 19 inch

INCLUSIEF 10 TOP MUZIEK DVD’S
USB AANSLUITING

159

LED TV / DVD COMBI
•
•
•
•

3

JAAR

óf 10x € 49,50*

495

FULL HD LCD TV

Vlijmscherpe Full HD beeldkwaliteit.
Picture wizard II, 3x HDMI-aansluiting.
Clear Voice II geluidsweergave.
Smart Energy Saving Plus.
Ziggo / UPC gecertificeerd.

2

JAAR

STEREO-SET
•
•
•
•

85

149
129

CD-speler met MP3 en wma weergave.
Radio Data System tuner.
Hyper-Bass Sound geluidsweergave.
USB 2.0 aansluiting.

óf 10x € 36,60*

•
•
•
•

499
399

366

GRATIS
BEZORGD

66

Krachtig 1700 Watt vermogen.
Multifunctioneel zwenkbaar mondstuk.
5-voudig filtersysteem.
Clean Comfort Cassette.

5
15

•
•
•
•

155 LITER KOELER
•
•
•
•
•
•

Zeer ruime indeling.
2 in hoogte verstelbare glazen draagplateaus.
Grote groentelade.
Energieklasse A.
HxBxD: 85 x 55 x 61,2 cm.
MEENEEMPRIJS.

WEBCAM

320 GB
3 GB

OP=OP!

499
429

= 15.6 inch

345

NOTEBOOK

•
•
•
•

Intel® Celeron® processor P6200 (1.5 GHz).
320 GB harde schijf, 3 GB intern geheugen.
Intel® HD graphics, HDMI aansluiting.
Geïntegreerde 0.3 Megapixel Crystal Eye webcam.
Effectieve
rente op
jaarbasis*

Looptijd
in maanden

€ 299 € 29,95

13,5%

10

€ 328,95

€ 799 € 29,95

4,7%

10

€ 828,95

Kredietsom

BEZORGD

275

VAATWASSER

ENERGIEKLASSE AAA

Eenmalige
kredietvergoeding

297
GRATIS

5
16

BEZORGD

449
399

L.

óf 10x € 33,50*

335

165 LITER VRIESKAST

GRATIS

ENERGIEKLASSE A
•
•
•
•

BEZORGD
6 robuuste vriesladen.
23 uur bewaartijd bij storing.
Dankzij speciale isolatie tot wel 25% zuiniger!
HxBxD: 143 x 55 x 58 cm.

20.3 4 GB
OPSLAGCAPACITEIT
CM
= 8 inch

299
249

199

TABLET
•
•
•
•
•

Android 2.3 operating systeem.
Rockship RK2918 A8 processor.
4 GB opslag capaciteit, uitbreidbaar.
WiFi, HDMI-aansluiting.
2 megapixel camera, G-sensor.

Rekenvoorbeeld geldt alleen wanneer u de kredietsom niet binnen 10 maanden heeft betaald

Rekenvoorbeeld tijdens de 10 maanden uitgesteld betalen

óf 10x € 27,50*

óf 10x € 29,70*

óf 10x € 34,50*

Digitale scartaansluiting

369
329

88

• 12 couverts, 5 programma’s.
• Starttijduitstel 3, 6 of 9 uur.
• Verstelbare bovenkorf.

199

39.6 CM

Automatische cooldown.
Links / rechts draaiend.
Beveiligd tegen oververhitting.
Draaiknopbediening.

4.3 inch / 10.9 cm touchscreen.
Knooppuntweergave in 3D.
Duidelijke rijbaanbegeleiding.
Voorgelezen straatnamen.

369
339

299
249

INTERN GEHEUGEN

6 KILO INHOUD
GEEN AFVOER NODIG

•
•
•
•

L.

HARDE SCHIJF

CONDENSDROGER

NAVIGATIESYSTEEM
WEST-EUROPA

129
99

STOFZUIGER

TOPKWALITEIT!

149
129

1700 WATT

ENERGIEKLASSE A -10%
Vol-elektronische bediening.
Meervoudige waterbeveiliging.
Programmaverloop-indicatie.
10% zuiniger dan A-Klasse!

28

GARANTIE

1400 TOEREN WASAUTOMAAT
•
•
•
•

DVD-SPELER +
10 TOP MUZIEK DVD’S

Prachtige HD-Ready beeldkwaliteit (1366 x 768). • PAL/NTSC geschikt.
Speelt o.a.: DVD, DVD-R(W)/+R(W), HDCD, etc. • Dolby Digital stereo decoder.
5 ms reactietijd voor vloeiende weergave.
• Geschikt voor AVI DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW,
HDMI aansluiting, USB aansluiting.
(S)VCD, CD, CD-R/RW, JPEG.

699
599

GARANTIE

59
49

* Vraag naar de prospectus. Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (max. t/m 8 januari 2012).

= TOT 40% ZUINIGER

Totale prijs
van het
krediet

Kredietlimiet

€ 650

Maandlast

€ 22,51

Effectieve
rente op
jaarbasis

Theoretische
looptijd
in maanden

16,0%

36

Totale prijs
van het
krediet
€ 810,42

* een niet-doorlopend kredietaanbod van Comfort Card, handels- en merknaam van Santander Consumer Finance
Benelux B.V. Toetsing en registratie BKR. Vraag naar de voorwaarden en prospectus in de winkel of raadpleeg deze
op www.comfortcard.nl. Santander en Maxwell geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste
financiële product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie.

HORST
Hoofdstraat 25

VENRAY
Merseloseweg 7-11

(weg rondom centrum)

(naast Rabobank,
tegenover Bibliotheek)

m040112

OP=OP!

INGEBOUWDE
DVD-SPELER

249
199

GRATIS

Dit is uw kans om te profiteren van absolute bodemprijzen! Uitlopende partijen
maken plaats voor nieuwe collecties en
worden daarom opgeruimd met korting
tot 60%! Kom dus snel, want OP=OP!

48 CM

= 42 inch

•
•
•
•
•

IN ALLE MAXWELL WINKELS

