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Crist Coppens centrumondernemer 2013
Slager Crist Coppens ontving maandagavond 20 januari bij ijssalon Passi in Horst uit handen van wethouder Ger van Rensch de ondernemersprijs 2013 van de
centrumondernemers Horst. Lees verder op pagina 05

Toch kans op subsidie voor
jeugdhuis Kronenberg
Stichting Jeugdgebouw Kronenberg maakt misschien toch kans op een subsidie voor de verbouwing van haar
jeugdgebouw. De commissie Bezwaar en Beroep van gemeente Horst aan de Maas bepaalde dat het College van
B&W hier geen besluit over had mogen nemen. Op dinsdag 11 februari overlegt de raad over de subsidieaanvraag.
Het bestuur van Stichting
Jeugdgebouw Kronenberg diende
in mei een subsidieverzoek van
19.000 euro in voor verbetering van
de veiligheid van haar jeugdgebouw.
Volgens het stichtingsbestuur was
zowel renovatie aan het dak en de
buitenberging als herinrichting van
het buitenterrein nodig. Met het
intrekken van de jaarlijkse subsidie
van 3.500 euro kon de stichting
de financiële problemen niet meer

zelfstandig oplossen. Samen met de
huurder, Stichting KJEM, werd een
oplossing gevonden in de verhuur
aan jeugdclubs, wat extra inkomsten
op zou leveren. Hiervoor moest het
gebouw wel eerst voldoen aan de
veiligheidseisen. Eerder wees het college van burgemeester en wethouders
de aanvraag af, omdat het verzoek niet
paste binnen het accommodatiebeleid
van de gemeente. Hierop tekende
het stichtingsbestuur bezwaar aan. De

commissie Bezwaar en Beroep van de
gemeente bepaalde dat het college
geen besluit over het subsidieverzoek had mogen nemen, omdat
het om een zogenaamde investeringssubsidie gaat, waar alleen de
gemeenteraad een beslissing over
mag nemen. De commissie heeft het
college daarop geadviseerd om het
bestreden besluit te heroverwegen.
Op 11 februari neemt de gemeenteraad een besluit.
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Decentralisaties Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet

Vraagverheldering sterkste wapen
transities sociaal domein
Wethouders Birgit op de Laak en Loes Wijnhoven leggen hun elf
uitgangspunten voor de invoering van de decentralisaties op het gebied van
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdzorg en de
Participatiewet binnenkort voor aan de gemeenteraad. Met deze
uitgangspunten willen de wethouders ‘het bedrijf Zorg en Welzijn Horst aan
de Maas’ realiseren.
De gemeenten krijgen per 1
januari 2015 een hoop taken van
het Rijk op hun bord. Kern van de
gemeentelijke aanpak van Horst aan
de Maas in het sociale domein vormen
de vraagverhelderingsgesprekken.
Sinds juli 2012 wordt met die
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manier gewerkt rondom de Wmo
en sinds 2013 wordt de manier
ook toegepast bij vraagstukken
op gebied van werk en inkomen.
Huisartsen, welzijnsinstellingen, het
loket bij de gemeente: overal vindt
straks met dezelfde brede aanpak

vraagverheldering plaats. Hulpverleners
vragen dan door: u wilt een
scootmobiel, maar is daar het echte
probleem mee opgelost? U heeft vaak
lichamelijke klachten, maar kan dat ook
door iets anders komen?
“Voor sommige situaties ligt de
oplossing buiten de medische sfeer en
dicht bij huis. Bijna veertig procent van
de hulpvragen met betrekking tot de
Wmo kon na een vraagverheldering op
een andere manier opgelost worden
dan oorspronkelijk de insteek was”,
stelt wethouder Op de Laak. “Door zelf

de regie te houden, kunnen we kijken
waar de huidige route voldoet en
waar het lokaler en dus efficiënter
kan, omdat iemand bijvoorbeeld niet
meer met een bus naar de zorglocatie
gebracht hoeft te worden.”
De gemeente wordt regisseur van
de zorg, die waar mogelijk ook meer
lokaal ingevuld gaat worden. “We
kunnen op individueel niveau kijken
wat nodig is.” Omdat de gemeente
maatwerk kan leveren, zijn ook lokale
zorginstellingen of zorgboerderijen een
optie voor zorg. “Naast grote zorgbe-

drijven komt er dan ook ruimte voor
kleinschaligere en lokale zorg.”
In de uitgangspunten wordt
verder onder andere gesteld dat de
veranderingen in het sociale domein
opgevangen worden met het budget
dat het Rijk hiervoor beschikbaar stelt.
Eerder kreeg het College van B&W
geld van de raad om de organisatie
rondom de zorg op te zetten. Een ander
uitgangspunt is het instellen van een
vertrouwenspersoon. De wethouders
willen de plannen nog voor de
raadsverkiezingen vaststellen.

Kant in de fabriek, kant op school
De jeugd heeft de toekomst.
Daarom moet ze het verleden
kennen. Onder dat motto richt de
Werkgroep Educatie van het Horster
Museum de Kantfabriek zich op met
name basisscholen in
Horst aan de Maas.
De werkgroep probeert de jongeren het verleden bij te brengen door
het aanbieden van een lespakket
genaamd ’Kant in de fabriek, kant op
school’ en door scholen uit te nodigen
in het museum om deel te nemen aan
workshops, exposities te bezoeken en
een bezoek te brengen aan de vaste
tentoonstelling in het museum.
De Kantfabriek wil met dit
initiatief de geschiedenis tastbaarder
maken. Het lespakket sluit aan bij
datgene wat leerlingen in groep 7 en
8 bespreken tijdens de geschiedenisles: de industriële revolutie. Zo wordt
bijvoorbeeld inzicht gegeven in de
arbeidsomstandigheden van die tijd.
Dit wordt niet aan de hand gedaan
van een boek, film of van plaatjes,
maar leerlingen maken kennis met
de tijd van toen en kunnen zelf ook

kant maken. De werkgroep biedt ook
een ander lesprogramma aan: ’t Alt
kastiël, dat eerder door onder andere

Piet Seuren is uitgewerkt en dat de
werkgroep gaat updaten. In principe
wil de werkgroep, met de mogelijk-

heden die het museum kan bieden,
aansluiten bij wat vanuit het onderwijs gevraagd wordt.

Vier projecten Horst aan de Maas
ontvangen Kern met Pitprijs
In Grathem vond op zaterdag 18 januari de prijsuitreiking van de Kern
met Pitprijzen plaats. Kern met Pit is de jaarlijkse leefbaarheidswedstrijd
van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM), waarin
bewonersgroepen worden uitgedaagd om hun idee binnen een jaar te
realiseren. Vier projecten uit Horst aan de Maas vielen in de prijzen.
Een renovatieproject uit Broekhuizenvorst, een activiteitenproject in
Grubbenvorst, een toneelvoorstelling
uit Sevenum en een publicatie uit
Horst wonnen de prijs in gemeente
Horst aan Maas. In Limburg hebben
in totaal zeventien projecten het
predicaat gewonnen. Zij ontvingen een
cheque van 1.000 euro.
Burgemeester Kees van Rooij
mocht aan de vier projecten uit
gemeente Horst aan de Maas de prijs
uitreiken. In Broekhuizenvorst ontving
werkgroep buitenterrein BMV de prijs
voor de vernieuwde speelplaats in het
dorp. In Grubbenvorst kreeg stichting
Gewoën Grubbevors het predicaat
voor haar promotie, activiteiten

en het leefbaarder maken van het
dorp. Toneelvereniging Setovera uit
Sevenum kreeg de Kern met Pitprijs
voor haar voorstelling Peelgoden
en in Horst haalde Stichting Beheer
Kunstschatten Sint Lambertuskerk
Horst het predicaat binnen met
het onder de aandacht brengen
van de kunstschatten van de Sint
Lambertuskerk. Met vier bekroonde
projecten is Horst aan de Maas de
Limburgse gemeente die met de
meeste prijzen aan de haal ging.
Op de uitreiking zijn ook de
projecten die kans maken voor
de editie van 2014 geselecteerd.
Hegga Metamorfosa Grensposten uit
Hegelsom, Handen uit de Mouwen uit

Kronenberg en honderd jaar toneel
in America van de Vrije Spelers uit
America zijn de drie projecten uit
Horst aan de Maas. In totaal mogen in

Limburg zeventien projecten meedoen
aan de wedstrijd. Elk jaar selecteert
KNHM per provincie de beste
projecten.

Uitgebreid vleespakket

van de keurslager uit Sevenum

€70,00

€35,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Onderzoek naar leefbaarheid onder ouderen

’Veel ouderen willen en
kunnen zelfstandig zijn’
Lisa Elbers (22) uit Horst heeft onderzoek gedaan naar de ervaringen van ouderen uit Horst aan de Maas met
betrekking tot leefbaarheid. Sluiten de behoeften van deze ouderen aan bij hun omgeving? De studente planologie
aan de Radboud Universiteit Nijmegen concludeert dat een ’supermarktbus’ een wenselijke aanvulling voor
ouderen in enkele dorpen zou zijn.

Een lekkere

sneeuwman

Super Mandarijnen
deals

Ariel wasmiddel

Poeder, vloeibaar of tabs 1+1 gratis!
Net à 1 kilo € 0,99

Deze aanbiedingen zijn geldig van wo 22 jan t/m di 28 jan 2014

Door de toegenomen
mobiliteit en veranderingen in
het consumentengedrag zijn veel
voorzieningen als slagerijen en
kruidenierswinkels uit dorpen
verdwenen. Met name in
plattelandsgebieden, zoals Horst aan
de Maas, moeten mensen verder
reizen voor hun boodschappen. Veel
mensen hebben een of meerdere
auto’s, waarmee ze gemakkelijk
een vers brood van de bakker uit
het dorp verderop kunnen halen.
Voor sommige bevolkingsgroepen
is die mobiliteit echter niet
vanzelfsprekend. Vooral zelfstandig
wonende ouderen kunnen de
grotere afstanden niet gemakkelijk
overbruggen. En laat dit nu een
grote bevolkingsgroep in veel
dorpen zijn.

Geen
voorzieningen
Lisa Elbers (22) uit Horst heeft
acht 75-plussers uit Swolgen,
Meterik, Broekhuizen en Hegelsom
geïnterviewd over de leefbaarheid
in hun dorp. “Op enige vorm van
recreatie na zijn in deze dorpen
vrijwel geen voorzieningen die
voldoen aan de primaire behoeften
van mensen. Een drogisterij, dokter,
apotheek en supermarkt ontbreken
vaak. Inwoners van deze dorpen
moeten bijna altijd weg uit hun eigen

woonplaats om deze voorzieningen
te bereiken,” stelt Elbers.

Afhankelijk zijn
van anderen
Heeft het ontbreken van deze
voorzieningen invloed op de ervaren
leefbaarheid van ouderen? Elbers:
“Alle ouderen die ik heb gesproken,
willen en kunnen zelfstandig zijn.
Doordat de voorzieningen uit de
dorpen zijn verdwenen, zijn ze echter
afhankelijk van sociale contacten. Ze
vinden het vervelend om te vragen
of anderen hen kunnen helpen.
Bovendien komen de ouderen minder
vaak de deur uit dan voorheen.
Spontane ontmoetingen vallen
hiermee weg. Een praatje bij de
bakker zit er immers niet meer in.
Zelfstandigheid bij ouderen is erg
belangrijk en moet ook gehandhaafd
worden.”
De enige reden dat de
ondervraagde ouderen nog in de
dorpen wonen, is hun verbondenheid
met het dorp, blijkt uit Lisa’s
onderzoek. “De ouderen hechten
veel waarde aan hun woning en
woonomgeving.” De studente
planologie concludeert overigens
dat de geïnterviewde ouderen niet
vereenzamen door het vertrek
van voorzieningen. “De meesten
nemen deel aan sociale activiteiten
in het dorp en zijn aanwezig bij

het maandelijks ‘eetplein’ waar
ze gezamenlijk lunchen. Deze
activiteiten helpen ter voorkoming
van eenzaamheid. Ze dragen echter
niet bij aan de onafhankelijkheid van
ouderen.”

Supermarktbus
biedt uitkomst
Een supermarkt op loopafstand
blijkt de voorziening te zijn waar
de ondervraagde ouderen de
hoogste prioriteit aan geven. Lisa:
“Zo’n supermarkt hoeft niet perse
dagelijks aanwezig of open te zijn.
Als de supermarkt in een busvorm
een paar keer per week het dorp
bezoekt op vaste tijdstippen, kunnen
de ouderen zichzelf voorzien.
Daarnaast draagt een
supermarkt(bus) bij aan spontane
ontmoetingen die voorheen niet
of minder aanwezig waren in het
dorp. Het is een verrijking voor het
leven van de ouderen. Ze kunnen
zelfstandig blijven, houden hun
conditie enigszins op peil, zijn minder
afhankelijk en er is een grotere
mogelijkheid om sociale contacten te
ontmoeten. Het minimumniveau van
leefbaarheid voor veel ouderen blijft
zo gehandhaafd. Levensmiddelen
kunnen ook thuis bezorgd worden,
maar dan zitten ze nog steeds thuis.
Veel ouderen willen en kunnen juist
zelfstandig zijn.”

Iedere zondag geopend van 11.00 tot 17.00 uur
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Raadsvragen

Meer treinen
door Horst
aan de Maas
Zo’n zeventig extra treinen per
dag gaan er tussen 2015 en 2022
meer rijden over de Brabantroute.
De spoorweg, die loopt van
Rotterdam via Eindhoven en naar
Düsseldorf, loopt ook over het
grondgebied van Horst aan de
Maas. CDA maakt zich zorgen over
deze ontwikkeling.
Over de Brabantroute gaan meer
vrachttreinen rijden als gevolg van
het zoveel mogelijk vermijden van
de Betuweroute, stelt het CDA Horst
aan de Maas. “Enerzijds brengt de
toename van vrachttreinen een extra
risico met zich mee doordat er sprake
is van een toename van treinen
met gifstoffen. Anderzijds leidt deze
ontwikkeling tot een extra belasting
van de spoorlijn”, stelt de fractie bij
monde van fractievoorzitter Rudy
Tegels.

Zorgen om
spoorwegovergang
station Horst-Sevenum
“Omdat er nu al sprake is
van een zeer drukke situatie bij
de spoorwegovergang aan de
Stationsstraat in Horst, vragen wij ons
af welke effecten deze ontwikkeling
gaat hebben”, stelt Tegels.
De partij heeft nu vragen aan het
College van B&W van Horst aan de
Maas gesteld over de situatie. Zij wil
onder andere weten of de gemeente
in gesprek is met mensen die mogelijk
gevolgen van de verandering kunnen
ondervinden en welke effecten zij
verwacht.
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Verhalen van de straat
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Toon Peeters Broekhuizenvorst

We rijden er elke dag doorheen, maar staan er vaak niet bij stil: onze straten en hun namen. Naast de
veelvoorkomende Kerk- en Schoolstraten hebben veel dorpen ook pareltjes van straatnamen die verankerd zijn
in de geschiedenis van het dorp. HALLO Horst aan de Maas dook de archieven in en zocht het verhaal achter de
Toon Peetersstraat in Broekhuizenvorst.
Peter Antonius Joseph Peeters,
in de volksmond ook Smid Toontje
genoemd, werd geboren op
20 juni 1916 in Broekhuizenvorst.
Toon was de zoon van Antonius
Hubertus Marie Peeters en Anna
Maria Direks. Toontje was niet
getrouwd en woonde op de
Swolgenseweg in Broekhuizenvorst.
Hij was van beroep smid en
rijwielhandelaar. Daarnaast was
hij actief bij de plaatselijke fanfare
Broekhuizenvorst en Ooijen als
kleine tromslager.
Tijdens de oorlog behoorde
Toon Peeters tot de LO, een
verzetsbeweging in Broekhuizenvorst die onderduikers hulp bood.
Hij hield zich vooral bezig met hulp
aan krijgsgevangenen, geallieerde
piloten en joden. Smid Toontje
Peeters uit Broekhuizenvorst
maakte ook deel uit van een
verzetsgroepje in Tienray. Zij
hielpen joodse kinderen met het
vinden van een onderduikadres.
In augustus 1943 werd
een aantal verzetsstrijders uit
de contactenkring van Toon
gearresteerd. Op 16 november
1943 werd ook Peeters zelf
door verraad van provocateur
Vastenhout c.s. door de Duitsers
gearresteerd. Toon kwam hierop
in de gevangenis in Scheveningen
terecht. Van hieruit schreef hij
brieven naar zijn ouders. Daarna

kwam hij in de gevangenis van Haaren
terecht waar hij werd veroordeeld tot
‘Nacht und Nebel’, een term die duidde
op het spoorloos laten verdwijnen van
verzetsmensen.

Van Haaren werd Toon naar
Anrath gebracht en tenslotte naar
Lüttringshausen. In mei 1945 keerde
hij na de bevrijding uit Duits gevangenschap terug. Hij werd opgenomen

in het ziekenhuis in Venlo. Hier
overleed Toontje, gesterkt door de
H. Sacramenten op de dag van zijn
beschermheilige, op 24 juni 1947 ten
gevolge van oorlogsontberingen.
“De dood heeft hij dikwijls
lang en soms vreselijk in de ogen
moeten zien. Daarom had deze, nog
in de laatste dagen gesproken, niets
vreemds meer voor hem. Toontje
voelde aankomen dat hij, evenals
zovele gevallen medestrijders,
als mens zou capituleren en het
eervol verliezen. Zijn krachten waren
ondermijnd en niet meer in staat de
grote schok te overleven”, vertelt
Jeu Derikx van de Historische Kring
uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst
over het overlijden van Peeters. Vele
vrienden uit het verzet waren bij de
uitvaart van ‘Toontje’ aanwezig op
28 juni in Broekhuizenvorst. Muzikale
begeleiding bij zijn begrafenis kwam
van fanfare Broekhuizenvorst en
Ooijen.
Haaks op de Swolgenseweg,
waar de familie Peeters woonde,
werd in de jaren 70 van de vorige
eeuw de Toon Peetersstraat aangelegd. In Broekhuizenvorst staat
daarnaast een monument met de
titel Feniks. Met het beeld van een
smeedijzeren vogel aan de zijgevel
van het vroegere gemeentehuis
worden vijftien oorlogsslachtoffers
herdacht. Ook P.A.J. Peeters staat
op de muur. Het monument werd in
1959 onthuld.
Bronnen: o.a. Jeu Derikx, Historische
kring Broekhuizen Broekhuizenvorst, Mooi
Tienray en Nationaal Comité 4 en 5 mei

Stijgende bezoekersaantallen De Locht
Ondanks de vele bouwactiviteiten in 2013, heeft Museum De Locht in
Melderslo meer bezoekers ontvangen dan in 2012. Dat laat het museum
weten. De Locht werd bezocht door 26.865 betalende bezoekers in 2013,
een stijging van bijna 10 procent ten opzichte van het jaar ervoor.
In de tweede helft van 2013 werd
de bezoekersachterstand die volgens
het museum te wijten was aan de
bouwactiviteiten ruimschoots ingehaald. Dit kwam volgens de organisatie
door de grotere evenementen die in
het museum werden georganiseerd.
De Locht verwacht voor 2014 dat
de bezoekersaantallen verder gaan

toenemen. In dit jaar wordt de landschappelijke inrichting van het museum
voltooid dankzij de aanplant van meer
dan 3.000 bomen, heesters en struiken.
Ook worden enkele nieuwe paviljoens
ingericht en in gebruik genomen. Het
museum verwacht dat dat genoeg is
om in 2014 de magische grens van
30.000 bezoekers te overschrijden.

Plaggenhouwers wijken uit
naar andere locatie
Het verlovingsbal van GMV De Plaggenhouwers uit Grubbenvorst, dat
plaatsvond op zaterdag 18 januari, heeft uit moeten wijken naar een andere
locatie. Na het faillissement van de uitbater heeft café ‘t Stammineke, waar
het bal gehouden zou worden, zijn deuren noodgedwongen moeten sluiten.
Zaterdag zou ‘t Stammineke tijdelijk
weer open gaan voor het bal, maar de
carnavalsvereniging laat weten dat de
onderhandelingen tussen de verschillende partijen niet op tijd afgerond
waren. Voor het verlovingsbal moest

daarom uitgeweken worden naar
’t Haeren in Grubbenvorst. GMV De
plaggenhouwers gaat ervan uit dat
de overige caranavalsactiviteiten die
gepland staan voor ’t Stammineke, daar
alsnog gehouden kunnen gaan worden.

Bieb stimuleert vaders om
vaker voor te lezen
De Nationale Voorleesdagen werden op woensdagochtend 22 januari geopend in de bibliotheek van
Horst. Peuters van kindcentrum Het Blokkendoosje uit Meterik werden uitgenodigd voor een voorleesontbijt.
Volgens BiblioNu blijkt uit onderzoek dat ouders de grootste invloed hebben op het leesplezier van hun
kinderen. Moeders lezen veel vaker voor, maar voorlezende vaders blijken nóg meer invloed te hebben. Zij
lezen creatiever voor dan moeders. Door vaak en veel voor te lezen, helpen ook vaders hun kinderen bij hun
taal- en leesontwikkeling. De Voorleesdagen staan dit jaar dan ook in het teken van de voorlezende vader.
Sevenumse vader en gemeenteraadslid Bram Hendrix trapte af met een voorleessessie tijdens het ontbijt.
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Weinig vraag naar project

Vervolg voorpagina

Opheffing Veilige Honken
Het in 2008 door gemeente Horst aan de Maas gestarte project Veilig Honk wordt op 1 maart beëindigd. De
resultaten van een enquête onder de deelnemers van het project maken duidelijk dat de jeugd te weinig gebruik
maakt van de aangeboden diensten.
Een Veilig Honk is een plek waar
jeugd onderweg van en naar hun middelbare school terecht kan voor hulp.
Dat kan bijvoorbeeld bij een lekke band
zijn die geplakt moet worden, maar
ook voor hulp bij valpartijen, regenbuien en pesterijen kan de scholier
terecht bij een van de Veilig Honkadressen.
In december is aan de vijftien deelnemers van het project een enquête
verstuurd om een beeld te krijgen
van het gebruik van de Veilig Honken.
Daaruit bleek dat de afgelopen jaren
maar amper gebruikgemaakt werd van
de aangeboden diensten en materialen.
Gerrit Vollenberg woont aan de
Gastendonkstraat in Horst. Zijn huis is
tot maart nog een Veilig Honk. Hij ver-

telt: “Ik heb er niet zo’n bezwaar tegen
dat het project stopt. Het was natuurlijk
een heel goed initiatief om scholieren hulp te kunnen bieden. Er werd,
gelukkig zou ik bijna willen zeggen,
maar weinig gebruik van gemaakt. Elke
leerling heeft wel een mobiele telefoon
en die biedt vaak meer uitweg dan
een Veilig Honk.” Vollenberg schat dat
er jaarlijks ongeveer twee scholieren
aanbelden voor hulp.
Op het Dendron College werd het
systeem aan de leerlingen uitgelegd
aan het begin van het schooljaar. Het
Citaverde College informeerde haar
leerlingen via de schoolgids en website
van de school. Twan van Hegelsom,
zorgcoördinator van het Citaverde
College: “De coördinator Veilig Honk
heb ik vorig jaar gesproken, hij ging

met pensioen. Hij wist niet wie het van
hem ging overnemen. Vreemd, vond
hij. De gemeente heeft erg weinig
gedaan om het project te onderhouden.
Er waren geen bijeenkomsten meer en
geen communicatie. Zonde.”
Uit een inventarisatie in het
jongerenpanel voor de start van het
project bleek al dat de jongeren niet
veel behoefte hadden aan de honken.
Een gemeentewoordvoerder legt uit
waarom het project toen toch is begonnen. “De behoefte onder de ouders
was er wel heel sterk. Inmiddels is die
behoefte afgenomen omdat iedereen
tegenwoordig een mobieltje heeft. Nu
kwamen we op een punt dat geïnvesteerd zou moeten worden in materialen. Omdat de honken amper nog een
doel dienen, is het project stilgezet.”

Ongelukken op A73
Op de A73 ter hoogte van Horst vond dinsdagochtend 21 januari een verkeersongeval plaats. Door een
kopstaartbotsing waarbij een persoon bekneld raakte, ontstond een file in de richting van Venlo.
De toestand van de betrokkenen
is niet bekend. Ook de oorzaak van
de botsing is volgens de hulpdiensten
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nog onduidelijk. Het vermoeden
bestaat dat de regen de oorzaak was
voor een nat wegdek.

Eerder die ochtend waren ook al
ongelukken in 23
de buurt van Venray op
01
de A73.

winkel&bedrijf
nieuws

Crist Coppens centrumondernemer 2013

Crist Coppens, die ook bekend
is als zanger, werd door een jury,
bestaande uit wethouder Ger van
Rensch, dorpsraadbestuurslid Tiny van
Wegberg en Ingrid van der Sterren,
gekozen. In totaal waren 29 ondernemers uit het centrum van Horst voor
de onderscheiding genomineerd. “Tot
17.30 uur had ik gedacht vanavond
niet aanwezig te zijn. Ik had verwacht dat de prijs naar zakenvrouw
Noord-Limburg 2013 Lilian Keijsers
van Cleopatra uit Horst zou gaan. Ik

ga in ieder geval zorgen dat de regio
jaloers zal zijn op Horst centrum”,
aldus Coppens.
De jury onderscheidde Wil en
Peter Lucassen van supermarkt Plus
in Horst met de bijzondere ereprijs
Ondernemer Centrum Horst. Deze prijs
is volgens Van Rensch voor de ondernemer die een bijzondere prestatie
heeft geleverd en dat op een hoog
niveau doet. De broers vierden vorig
jaar het 100-jarig jubileum van de
supermarkt.

Advertorial

Specialist in de regio

Zodat je weet wat je moet doen
Een ongeluk kan in een klein hoekje zitten. Een sportblessure, een kind dat speelgoed heeft ingeslikt of een brandje dat geblust moet worden. In dit soort situaties is het belangrijk
dat je rustig blijft en weet wat je moet doen om zo veilig mogelijk hulp te kunnen bieden.
Ger Weijs en Maud Hooft van Weijs & Hooft Opleidingen
verzorgen cursussen Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) en
Bedrijfshulpverlening (BHV) en geven veiligheidsadvies aan
bedrijven en particulieren. In de regio zijn zij de specialist als het
gaat om (herhalings-) cursussen over veiligheid en hulpverlening.
Ger: “Wij bieden totaalpakketten aan, zoals complete EHBOcursussen, maar ook maatwerk. Zo’n cursus op maat gaat dan
bijvoorbeeld over eerste hulp bij wandel- of sportongevallen,
of over eerste hulp bij kinderen.”

Uitgebreide webshop
voor EHBO-materialen
Weijs & Hooft Opleidingen voert vanaf januari
een aantal vernieuwingen door. “We hebben een
nieuwe logo, een nieuwe huisstijl en ook een
nieuwe website”, vertelt Maud. “De nieuwe
website is gebruiksvriendelijker dan de vorige
en klanten kunnen zich nu gemakkelijker
inschrijven voor onze cursussen.
Op de nieuwe website is ook een webshop
te vinden waarin we EHBO-materialen
verkopen, zowel voor bedrijven als voor
particulieren. Zo kunnen cursisten beschikken
over de juiste materialen om datgene wat
ze bij ons geleerd hebben in de praktijk
te brengen.” Ook gaat Weijs & Hooft in de
toekomst workshops geven op verschillende
gebieden, zoals brandveiligheid of epilepsie.
Het nieuwe motto van Weijs & Hooft:
Zodat je weet wat je moet doen. De cursussen
die zij aanbiedt, kunnen zowel uit standaard
praktijklessen bestaan, als uit internetlessen
gecombineerd met praktijk. “E-learning door
middel van handige filmpjes en plaatjes die
de lesstof verduidelijken, heeft volgens ons de

toekomst. Je kunt op die manier veel leren in een korte tijd en
ook nog eens zelf bepalen wanneer”, zegt Ger.

E-learning heeft volgens ons
de toekomst
“Ons bedrijf is ontstaan vanuit onze hobby”, vertelt Maud.
“We willen de kennis die we zelf hebben opgedaan
overbrengen naar andere mensen en dat doen
we ook echt met enthousiasme en passie.”
Ger: “We geven de deelnemers belangrijke
tips mee, zodat ze weten wat ze wel en niet
moeten doen als ze echt een ongeluk of iets
dergelijks meemaken. Het belangrijkste
dat wij hen leren is dat ze rustig moeten
blijven. Eerst kijken en denken en dan pas
doen, is de beste methode. Veel mensen
doen dat nu nog andersom, waardoor er
paniek kan ontstaan.”
De cursussen van Weijs & Hooft
worden door de meeste verzekeringsmaatschappijen vergoed. De cursussen zijn
bijvoorbeeld zeer geschikt voor gastoudergezinnen of kinderdagverblijven die gepaste
zorg aan kinderen willen geven, of voor
verenigingen, ter preventie van blessures.

Gastendonkstraat 40, 5961 JX Horst
T 077 398 59 09
info@weijshooft.nl, www.weijshooft.nl
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Dankbetuiging

Zoveel kaarten, belangstelling en troostende woorden
bij het overlijden van ôs mam en oma

Lies van der Sterren
heeft ons goed gedaan.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Dankbaar en met veel liefde terugdenkend aan alles
wat zij ons tijdens haar leven heeft gegeven, laten wij u
weten dat, ondanks dat we wisten dat het afscheid naderde
toch nog vrij plotseling van ons heengegaan
mijn lieve vrouw, ôs mam en oma

Fien Jochems - Willems
* Horst, 5 februari 1937

†

Horst, 21 januari 2014

echtgenote van

Wim Jochems

Veel fijne herinneringen
verzachten onze smart
Voorgoed uit ons midden
voor altijd in ons hart

Mirna en Martin Hagens-Jochems
Esther, Joost, Nick, Lucy, Stef
Peter en Wendy Jochems-Hesen
Julia, Robin

Twan Rutten

Prinses Beatrixstraat 7
5961 CK Horst

echtgenoot van

Elly Rutten-Brands
* Wanssum, 21 november 1953
Geijsteren,
Meterik,
Venray,

†

Boxmeer, 13 januari 2014

Elly
Wendy en Armand
Lars, Floor
Marco en Janine

Wiel Beckers Rijwielservice
Voor reparatie en onderhoud van uw
fiets. van Merwijckstraat 47, Horst
tel. 077 398 63 32
openingstijden: maandag t/m vrijdag
19.00 – 20.00 uur

Dorpstraat 5a
5862 AD Geijsteren

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

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

3e artikel gratis! Laatste week! Geldig
op ons hele assortiment! Merken als:
Josephine & Co, G-star, MFG, Save The
Queen, Desigual en nog veel meer!
Second Life Exclusive. Hoofdstraat 23
Horst. Vrij: 10-20, zat: 11-17 uur.

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

English for kids! Zit je in groep 6,7 of 8
en vind je het cool om Engels te leren?
Dat kan! Binnenkort starten we met
Engels voor beginners voor kinderen
op maandagmiddag na school.
Info 06 48 75 53 47. See you soon!

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

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

Xtra4people voor training
Zelfmeesterschap, Spreek vanuit
Kracht en workshops Hartelijk Hart, Pi,
Gentle Clowning, lezing Remedies en
Klankconcerten, bel met Maryse
06 51 78 70 32.

Te Koop aardappelen in zakken van
3, 5 en 10 kg, zelfbediening!
Bosstraat 63 Hegelsom.

Op gepaste wijze
een uitvaart afsluiten!

Grafmonumenten
en restauratie

CAFÉ

Heijen Tel: 0485 51 23 67 Venlo Tel: 077 320 00 88

✦

TERRAS

Mam is thuis waar u vrijdag 24 januari
tussen 14.00 en 16.00 uur welkom bent om afscheid
van haar te nemen.
De crematieplechtigheid vindt plaats zaterdag 25 januari
om 16.00 uur in crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray

✦

Z ALENCENT RUM

www.delestegeulde.nl
Noordsingel 75, Horst, 077-3984190

www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Gratis advies/offerte aan huis! Tel. 06
53 88 61 01 (Pascal van Kempen).
Huiskamercafé als feestlocatie.
Café Cambrinus te reserveren voor
een feest of jubileum: van 40 tot 120
personen. Info www.cafe-cambrinus.nl
of informeer naar de mogelijkheden:
077 398 30 09 of
cambrinushorst@home.nl
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Tegelzetterij Jos Smits Voor alle
voorkomende tegelwerkzaamheden.
Badk.-toilet-vloeren. In specie of lijm
Vraag vrijblijvend een offerte
06 53 90 25 44 (Ruim 35 jaar ervaring)
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

Bloemenkwekerij

Reintjes

Dagelijks
verse
rozen!

Ook voor
rouwbloemwerk

Lorbaan 3, 5814 AE Veulen
0478 58 11 97
www.bloemenkwekerijreintjes.nl

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

Gewicht en energie
Wilt U graag afvallen, aankomen en
meer energie?
www.gewichtscoachingdriessen.nl
Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze snel en
betaalbaar op! Reparatie, opschonen,
(draadloos) internet, virusverwijdering,
beveiliging, laptopreparatie! Bel mij
gerust op 06 -14 51 11 20
Te huur opslag- en werkruimte
Ruimtes van 170 m2 of 85 m2, ruimtes
zijn vorstvrij, buitenterrein verhard,
eventueel heftruck en chauffeur
beschikbaar. Voor meer informatie:
Ben van Rens, Leeuwerweg 15,
Melderslo, Tel. 06 21 58 07 85
Voor al uw tuin-timmerwerken en
tuinmeubelen van steigerbuis en
steigerplanken. Alles op maat en
wens. De goedkoopste van het zuiden.
Info: Twedde Kans 06 21 23 88 89
Noordsingel 43 Horst.
Zeilmakerij Sevenum
Langer genieten van uw terrasoverkapping!
www.zeilmakerijsevenum.nl
Eleonora’s Yogastudio Horst!
Nieuwe voornemens? Start! Nieuwe
lessen: Hatha yoga, meditatie, yogadance, zwangerschapsyoga, 5 lessen
25% korting. Eleonora’s Yogastudio
Horst, www.yogastudioreuver.nl
Info: Leonie, 06 46 13 52 25.
Rits stuk? vdwijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in
veel gevallen repareren. Klaar terwijl
u wacht! Ook voor drukkers en inslagknopen. Elke dinsdagmorgen op de
weekmarkt te Horst.
Workshops e.d. Workshop Hartelijk
Hart, meditatie en tekenen, do. 23/1
Workshop GentleClowning, za.25/1
Workshop Pi, je persoonlijkheid in beeld!
Do.30/1 Interactieve lezing Remedies
di. 4/2 Klankconcert za. 15/2.

Dag en nacht bereikbaar

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

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

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

www.theoarts.com

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk.Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Kom je ook bij ons naar de
peutergym? Samen met je begeleider
gymmen in een grote gymzaal. Op
maandag en woensdagmorgen. Voor
meer informatie zie www.hosema.nl
of bel 077 398 27 97.
Zoek de Spaanse zon op!
Casa Rutten is onze accommodatie
aan de Costa Blanca in La Marina
(onder Alicante). De schoonmaakkosten
nemen wij nu tijdelijk voor onze
rekening*. * Vanaf 7 dagen.
www.casarutten.nl tel. 06 50 21 89 12.
Agenda Xtra4people. Nieuwe agenda
van Xtra4people, ga naar Personal en
Agenda. Voor coaching en begeleiding
en tal van nieuwe trainingen/activiteiten, bel met Maryse 06 51 78 70 32.
Te koop kleine pakjes hooi à € 3,50.
Tel. 077 398 49 77/06 11 70 84 42.
Yoga in Meerlo, Kronenberg,
Grubbenvorst en Horst
www.yogasanjoca.nl 0478 69 26 73.
Twedde Kans Kringloop, alles voor
de helft! Wij hebben te veel voorraad
dus 50% actie tot 2 febr.
Open wo+do 12-17, vrij 12-20 en
zat 10-16 uur. Noordsingel 43 Horst.
De mooiste kringloop v/h zuiden.
‘t Winkeltje, Herstraat 44.
Ieder jaar veel uitgeven aan die
carnavalsuitdossing? Wij hebben een
leuk assortiment in vintage kleding
maar ook nieuwe hoeden, bretels,
petten, sjaals etc. Uw voordeel is ons
plezier. Vragen 06 19 45 95 01.
Biljartliefhebbers. Beschikbaar,
biljartruimte met alle voorzieningen,
incl. 2 speeltafels. Tongerloseweg 2
Hegelsom. Inl. 077 398 47 51 /
06 20 59 86 67.
Ambulant Pedicure Dorothé.
De pedicure bij u thuis. Het nieuwe
jaar is weer aangebroken, tijd om uw
voeten vakkundig te laten verzorgen.
Complete voetbehandeling (max 45
min) voor maar € 23,50. Bel voor een
afspraak 06 11 88 61 38.
Training Zelfmeesterschap,
start wo. 29/1 (4x). Training Spreek
vanuit Kracht, start za.1/2 (2x).
Training en begeleiding.
Start training weerbaarheid dinsdag
18 februari leeftijd 9-12 jaar.
Individuele en ouder-kindbegeleiding
en therapie. Vergoedingen zorgverzekeraars. www.praktijkdansendhart.nl
06 18 11 24 42.
Yoga proeflessen. Nu 5 lessen
Ha-Tha of power yoga voor € 32,50.
Info/aanmelding Yogacentrum L’Espoir
tel. 077 398 51 36 Almeweg 11 Horst.
Wekelijks de nieuwste films en
nu te huur voor slechts € 2,50 p.s.!
Of je huurt 10 weekfilms voor 2 weken
voor € 10. Géén abonnementskosten
en keuze uit 10.000 films!
Ster Videotheek Venloseweg 2 Horst.
Workshop hoeden maken.
De carnaval staat weer voor de deur.
Maak zelf je eigen hoed, vele creaties
mogelijk. Ook voor andere workshops
www.creatiefbijellen.nl of bel
06 14 62 19 81.

Rolluikband vervangen

vanaf € 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600
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I-punt op station Horst-Sevenum
Welkom lieve jongen!

Geboren op
15 januari 2014

Miel

Geboren op
17 januari 2014

Emma

Zoon van
Lieke Janssen en
Ruud Willems

Dochter en zusje van:
Loes Cleven
& Tom Willemssen
Jens

Meterikseweg 36
5961 CW Horst

Emmastraat 19
5975 CM Sevenum

Geboren

Geboren op 14 januari 2014

8 januari 2014
Dochtertje van
Frank Craenmehr
en Janneke Mol
De Plaggenhouwer 19
5971 LB Grubbenvorst

Zoon van
Erik Arts en
Leanne van de Goor
Broertje van Laurey,
Joeri en Lise
Broekweg 13, 5961 JG Horst

Geboren

Geboren

Luna

Freek

Fiene

Maartje

12 januari 2014
Dochter van
Jaap Jansen en
Rosanne van de Vossenberg
Danielweg 40
5962 AS Melderslo

14 januari 2014
Dochter van
Johan van Gestel
en Loes Peters
Spoorstraat 37
5865 AE Tienray

Geboren

Pien
15 januari 2014
Dochter van
Mark Hanssen en
Frouke Bettonviel
Zusje van Jesse
Hofweg 37, 5966 NE America

Zelfstandige vrouw, 56 jaar,
zoekt woonruimte in Horst.
Liefst begane grond.
Tel. 0493 52 93 12 / 06 50 66 27 99.

Staatsie 1866 krijgt digitaal
toeristisch informatiepunt
Staatsie 1866 opende eind 2013 de deuren van een lunchroom en bed and breakfast in het voormalige stationsgebouw van station Horst-Sevenum. Sinds dit jaar krijgt Staatsie 1866 een grotere toeristische functie door de
realisatie van een digitaal informatiepunt, ook wel I-punt genoemd.
Staatsie 1866 beoogt sinds haar
opening een toeristische functie voor
Horst aan de Maas. Diverse gasten uit
binnen- en buitenland overnachtten
al in de bed and breakfast. Nu is die
toeristische functie van Staatsie 1866
verder uitgebreid. In samenwerking
met Liefde voor Limburg is een I-punt
geïnstalleerd in de lunchroom.
Een I-punt is een digitaal informatiepunt waarop alles te vinden is
wat met toerisme en recreatie in de
regio te maken heeft. Bij zo’n punt is

bijvoorbeeld informatie te vinden over
overnachtingen in de regio, dagjes
uit en eet- en drinkgelegenheden. Bij
Staatsie 1866 kunnen ook wandel- en
fietsroutes uitgezocht worden die ter
plekke gratis uitgeprint kunnen worden.

Eigen omgeving
ontdekken
Joep Gubbels van toffedag.nl, het
bedrijf dat medeverantwoordelijk
is voor Staatsie 1866, laat weten

dat het I-punt deze week in gebruik
genomen wordt. “Het I-punt is in
eerste instantie gericht op toeristen,
zodat ze alle informatie die ze nodig
hebben over de regio meteen al bij
het station op kunnen zoeken. Maar
ook voor inwoners van Horst aan de
Maas kan het informatiepunt nuttig
zijn. Als hun trein een keer vertraagd
is, kunnen zij ook een kijkje nemen bij
het I-punt en ontdekken wat er in de
eigen omgeving allemaal te doen is”,
aldus Gubbels.

‘Deze kans konden we
niet laten liggen’
Sinds half januari zijn Roy Teluij (39) en Nicole van Rengs (35) bezig met het verbouwen van de Wertemerhoeve
in Evertsoord. De boerderij wordt verbouwd tot een bed & breakfast met vier kamers en drie ruime vakantiewoningen waar gasten in landelijke stijl kunnen overnachten.

English for kids!
Vind je Engels ook zo leuk? Zit je in
groep 6,7 of 8 en kun je al een beetje
Engels? Kom dan bij ons om nog meer
Engels te leren spreken!
Zie www.mathein.com voor meer info
of bel Madeleine 06 48 75 53 47.
Weiland te huur gevraagd.
Voor meer info tel: 06 24 11 94 07.
Valise Atelier & Natuur.
Venitiaanse maskers met hoofdtooien
maken, verschillende modellen mogelijk. Woensdagavond: 29 jan., 5 feb.,
12 feb. en 19 feb. Een workshop duurt
3 uur en kost € 35.00 incl. materialen.
Info 06 12 69 79 35.

Met Gebbel de Peel in (voor zowel
bedrijf als particulier). Voor wandelen,
fietsen en met de auto/bus tochten/
rondleidingen door Griendtsveen en de
Peel. Maar ook voor bedrijven die een
zakelijke heisessie in willen plannen.
Zie ook: www.gebbel.nl
Kamers te huur In Horst. Zolder kamer
€ 375 & gewone kamer € 350.
Tel nr 06 40 25 70 84.
Live your life knit your dream.
Diverse breigarens voor de helft!
Breimode en handwerken ‘t Schippertje
Schoolstraat 6 Horst
www.schippertjehorst.com
Pedicure Myriam Wagemans voor
uw voetverzorging, ook voor reumaen diabetesclienten (ook met simm’s
classificatie). Aangesloten bij ProVoet.
Bel voor een afspraak 077 398 71 05
of 06 30 61 99 43.
Te huur, enkele ruimtes 80m2, medio
maart 2014. Tevens mogelijkheid
voor stalling paarden/pony’s.
Tel.nr. 06 39 88 53 36 of 077 398 52 41
na 18.00 uur.
Cursus inrichten met Feng Shui
In februari start weer een cursus
“Door je inrichting naar je levensrichting - het huis als spiegel van jouw
ziel”. 5 bijeenkomsten vol inspiratie.
Voor info kijk op www.citavital.nl of
bel 06 21 62 01 38.

Reparatie en Onderhoud
077-3987973 / 06-38518702
Americaanseweg 13 Horst

AUTO ACCU’S
VANAF € 39,-

WWW.STERACCU.NL
2 JA AR
TIE
GARAN

DE GOEDKOOPSTE UIT DE REGIO

DAGELIJKS IN HORST AF TE HALEN

OP AFSPRAAK 06 19 20 81 96

Roy en Nicole verhuisden vorig
jaar met hun twee dochters Janne (7)
en Lynn (5) van Horst naar Evertsoord.
In het voorjaar van 2013 werden zij
benaderd door een investeerder om de
boerderij in Evertsoord om te toveren
tot een bed & breakfast met een aantal
vakantiewoningen. In Evertsoord
voelen ze zich nu al helemaal thuis,
mede door de hechte gemeenschap
die hen helemaal welkom doet voelen
in het dorp.
Roy vertelt: “We hebben even
nagedacht over het aanbod, maar ook
weer niet te lang. Het was een kans
die we niet konden laten liggen, we
móesten het gewoon doen.” Toen
ze een kijkje gingen nemen bij de
oude boerderij, voelden Roy en Nicole
meteen een klik. “Ik kijk graag naar
programma’s zoals Ik vertrek en Bed &
Breakfast en we zeiden ook vaak tegen
elkaar: ‘Dat zou echt iets voor ons
zijn’. Dat gevoel bleef altijd kriebelen
en nu gaan we het dus echt doen”,

zegt Nicole. De planning is om de B&B
rond de zomer klaar te hebben. Roy en
Nicole verwachten dat de vakantiehuisjes in het voorjaar van 2015 bewoonbaar zijn.
Nicole: “We willen graag een
huiselijke sfeer creëren, maar niet te
kneuterig. Voordat onze dochters er
waren, gingen we zelf ook altijd op
zoek naar speciale adresjes om te
overnachten. We weten dus heel goed
hoe we het wel willen en hoe niet.
Qua inrichting houden wij erg van een
modern landelijk tintje.”

Hij de bouw,
zij de stijl
De taken bij de verbouwing hebben
Roy en Nicole duidelijk verdeeld. Roy
houdt zich bezig met de bouw en
Nicole is verantwoordelijk voor zaken
als de huisstijl, de inrichting en het
opzetten van de website. Beiden willen
in eerste instantie hun huidige baan

aanhouden, maar Nicole hoopt dat
ze, als het project goed gaat lopen,
haar baan op kan zeggen en zich
fulltime bezig kan houden met de
Wertemerhoeve. “Maar we moeten
eerst maar eens zien hoe alles gaat
lopen”, relativeert Nicole.

Richten op meerdere
doelgroepen
De Wertermerhoeve gaat zich op
verschillende doelgroepen richten. Roy:
“Gezinnen en grote families kunnen
hier terecht, maar ook mensen met
een beperking zijn straks welkom. We
hopen dat we kunnen profiteren van de
toeristische attracties uit de omgeving,
zoals Toverland en de vele fiets- en
wandelroutes. Buiten het hoogseizoen
gaan we ons ook op zakenlui richten.
Hier in de buurt zijn nog niet zoveel
accommodaties zoals deze, dus we
hebben goede hoop op genoeg
gasten.”
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Officiële opening
kindcentrum ’t Zwingelke

Vervoersbedrijf Munckhof

Vervoer cliënten
Lunet zorg

In Melderslo werd zaterdagmiddag 18 januari kindcentrum ’t Zwingelke geopend. Met het oplaten van
160 ballonnen was de officiële opening van het kindcentrum een feit. Aansluitend konden belangstellenden een
kijkje nemen in ’t Zwingelke, gelegen in Multifunctioneel Centrum De Zwingel.

Vervoersbedrijf Munckhof uit Horst gaat per 1 maart het vervoer van
cliënten van Lunet zorg verzorgen. De opdracht betreft het dagelijkse
vervoer van achthonderd kinderen, jongeren en volwassenen met een
beperking in de regio Eindhoven en de Kempen.
Lunet zorg ondersteunt
mensen met een beperking. Ruim
2.800 cliënten van alle leeftijden
rekenen op Lunet zorg voor wonen
en werk, dagbesteding en vrije tijd.
Loet Smeets, voorzitter van de Raad
van Bestuur van Lunet zorg, licht
de keuze voor Munckhof toe: “We
zochten een partij die het vervoer van
cliënten van en naar de dagbesteding
slimmer kon organiseren. Munckhof
is als beste uit de bus gekomen door
het aanbieden van zowel een betere
service als kwaliteit tegen een lager
tarief.”
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Jos Poortinga, directeur van
Munckhof Taxi, beaamt dit: “Lunet
zorg heeft de behoefte aan een
partner die echt meedenkt over de
logistieke processen en volledig
inzicht geeft in de inrichting van het
vervoer, de bijbehorende kengetallen
en uiteraard ook de vervoerskosten.
De persoonlijke werkwijze van
Munckhof gecombineerd met een
hoge graad van automatisering en
veel ervaring met het regisseren van
omvangrijke vervoersprojecten maken
dat Munckhof en Lunet zorg een
partnership zijn aangegaan.”

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Ook 2014 helpt Acu-Balance
u graag bij uw balans qua
Energiepeil - Hormonaal
Allergie - Stress - Pijn
Rob Coumans

en uw goede voornemens:
Roken en Overgewicht!

Schoolstraat 59, Horst • Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl

’t Zwingelke is onderdeel van
Kinderopvang ’t Nest, dat opvang van
kinderen in heel Horst aan de Maas
regelt. Directeur van ’t Nest, Karin van
der Coelen, deed samen met wethouder Ger van Rensch het welkomstwoord voor de vele belangstellenden.
“Volgens mij was heel Melderslo
uitgelopen om de opening mee te
maken en ballonnen op te laten”,
vertelt Karin van der Coelen. “Iedereen

vond het een prachtige locatie. Dat
klopt ook wel, want het kindcentrum
ligt midden in de prachtige natuur.
We willen ’t Zwingelke ook echt profileren als ‘kinderopvang in het groen’.
Zo is er een natuurlijke speelplaats
waar de kinderen lekker kunnen buiten
spelen en hutten bouwen en is er een
groentetuintje waar de kinderen zelf
groentes mogen kweken. Door de vele
ramen in het gebouw lijkt het zelfs

binnen alsof je in de vrije natuur zit en
heb je prachtig uitzicht op de paarden
en koeien uit de omgeving,” aldus
Van der Coelen. Bij ’t Zwingelke wordt
zowel kinderdagopvang van nul- tot
vierjarigen aangeboden als een peuterprogramma voor twee- tot vierjarigen.
Buitenschoolse opvang voor vier- tot
twaalfjarigen hoort ook bij het aanbod
van het kindcentrum. ’t Zwingelke is al
sinds december in gebruik.

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Tosti
ham/kaas
1.95

1.50

geldig vanaf 16 januari t/m 22 januari

aanbieding van de week Café het Centrum
wint Bronzen Tapknop 2013
Het kleinste café van Horst hoort tot de drie beste biertappers van Limburg. Eigenaren Jan en Monique Joosten
kregen de Bronzen Tapknop 2013 op woensdag 15 januari uitgereikt door Heineken Nederland.

www.plushorst.nl

Crist Coppens
ersprijs 2013
Omdat wij de ondernem wonnen krijgt
ge
Horst centrum hebben

iedere klant
100 gram vleeswaren
cademeat dinusdag 28 januari
aanbieding loopt tot en

ens en medewerkers
Keurslager Crist Copp

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

De Tapknop 2013 is een prijs
die in dertien regio´s aan de beste
kroegen wordt uitgereikt. De
verkiezing vond plaats in het kader
van het programma ´Goed Getapt´
van Heineken Nederland. Binnen het
programma staat bewustwording
van kwaliteit en kwaliteitsbeleving
van tapbier centraal. Hiermee wil
Heineken Nederland het niveau van
de cafés verhogen. Mystery guests
beoordeelden de deelnemende cafés
die Heineken, Brand of Amstel op de

tap hebben. Jan: “Ze kijken of we het
pils goed behandelen. Hierbij gaat het
niet alleen om het tappen, maar ook
om de techniek en reiniging. In ons
geval gaat het om het optimale genot
van Brand-bier. We willen de mensen
een goed pils voorzetten.”
De eigenaar van café Het Centrum
is blij met de prijs. “Ik run gewoon
mijn bedrijf, maar het is wel een
leuke opsteker natuurlijk. Het is toch
een compliment vanuit je vakgebied.
Daarnaast hebben we de elfde plek

van de honderd beste cafés behaald.
Dit is bepaald door een onafhankelijke
instelling. Vanuit twee kanten krijgen
we dus te horen dat we goede kwaliteit
leveren. Dit vind ik heel belangrijk,”
aldus Jan.
Op zondag 19 januari vond
de landelijke finale met honderd
deelnemers in Ahoy Rotterdam plaats.
Hier streed Café het Centrum om het
Gouden Fust 2013, de prijs voor de
beste horecazaak. Die ging uiteindelijk
naar een café uit Berkel en Rodenrijs.
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Starter in de Regio
Holland International Reisbureau
at Home Sandra Vestjens
Bedrijf

Holland International
Reisbureau at Home
Sandra Vestjens
Eigenaar Sandra Vestjens
Adres
Plaats
Horst
Telefoon 06 21 55 74 12
E-mail
sandra.vestjens@
reisbureauathome.nl
Website reisbureauathome.nl/
sandra-vestjens
Sector
Toerisme/Reizen
Start
1 december 2013
Activiteiten
Alle soorten reizen van Nederlandse, Duitse en Belgische
reisorganisaties, worden verkocht bij Reisbureau at Home
Sandra Vestjens. Denk hierbij aan
pakketreizen, groepsreizen,
busreizen, treinreizen, golfreizen,
voetbalreizen en natuurlijk
vliegreizen. Maar vergeet ook de
cruises en autovakanties niet.
Van een enkel nachtje weg tot
een campingvakantie en van een
exclusieve maatreis tot
Disneyland Parijs, het wordt
allemaal tot in de puntjes
geregeld. Ook een persoonlijk
begeleide reis is mogelijk. Voor
wie dus wat verder weg wil,
maar de taal bijvoorbeeld niet
spreekt, heeft Reisbureau at
Home Sandra Vestjens ook een
oplossing: de reis wordt vakkundig en plezierig begeleid van
a tot z. Ook dagtochten staan op
het programma voor 2014, zoals
een dagtocht naar de werf in
Papenburg (waar de cruiseschepen gebouwd worden), een

Gooise Vrouwendagtocht, een
tweedaagse minicruise op het
grootste cruiseschip ter wereld
vanuit Rotterdam en een
kerstdagtocht. Bovendien
organiseert Sandra op 9 juni een
elfdaagse busreis naar Kroatië,
exclusief vanuit Horst.
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Prijzenregen voor
bakkerij Derix uit Horst
Bakkerij Derix uit Horst mag zich kampioen van alle Limburgse Echte Bakkers noemen. In de landelijke
competitie van de Echte Bakkers eindigde Derix op een derde plaats in de categorieën Beste Kwaliteit en Beste
Echte Bakker.

Doelgroep
Iedereen die van onbezorgd op
vakantie gaan houdt, niet teveel
wil betalen en de zaken graag
goed geregeld wil hebben.
Onderscheidend vermogen
Sandra heeft na 15 jaar ervaring
in het reisvak gekozen om een
Reisbureau at Home te starten.
Ze is aangesloten bij TUI, de
grootste reisorganisatie in
Nederland. Zelf heeft Sandra in
de jaren zelf ook de nodige
bestemmingen bezocht. Dus wie
geen zin meer heeft om uren op
het internet te zoeken of te
wachten op het reisbureau, vindt
bij Holland International
Reisbureau at Home Sandra
Vestjens de oplossing. Omdat ze
als persoonlijk reisadviseur
werkt, kunnen klanten haar ook
buiten kantoortijden bereiken.
Geheel vrijblijvend komt ze aan
huis of op het werk. Persoonlijk
advies op maat en snelle service
met daarbij natuurlijk de ANVR/
SGR-garantie. Daarbij is de
service die Sandra verleent niet
duurder dan op het reisbureau of
internet. Neem vrijblijvend
contact met haar op. Ze hoopt
snel kennis te mogen maken.

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

In het Gouvernementsgebouw in
Maastricht werd de Limburgs kampioen
op woensdag 15 januari bekendgemaakt door Commissaris van de
Koning Bovens. Na de tweede plaats
van vorig jaar staat Derix nu op het
hoogste podium. Naast de kwaliteitskeuringen door het Nederlands
Bakkerij Centrum en de winkelbeoordelingen telt ook de prestatie op de
kampioenendag van Limburg mee.
Een dag eerder, op dinsdag 14 januari,

had Derix al de Bronzen Schieters in
ontvangst mogen nemen. Dit zijn de
trofeeën die de bakker kreeg uitgereikt
voor de derde plaatsen in de landelijke
competitie van Beste Echte Bakker
2014.
Marc Derix is blij met alle prijzen.
“Wij doen iedere dag ons best om de
puntjes op de i te zetten. Dat doen
we met z’n allen en zo stimuleren we
elkaar. Wat volgens mij heel belangrijk
is, is de sfeer in ons bedrijf. We staan

ontspannen te werken en er wordt
heel wat af gelachen en gezongen
hier in de bakkerij. Dat betekent niet
dat we niet hard werken, integendeel.
Maar wel met plezier.” Geert Caniels,
directeur van het Echte Bakkersgilde,
beaamt dit. “Derix heeft op knappe
wijze deze prijzen in de wacht gesleept
door te blijven investeren in een
optimale collegiale sfeer in de bakkerij
waar goede onderlinge verhoudingen
centraal staan.”

Derix, De Echte t
Bakker viert fees

T 077 398 64 66, www.kapperscompanyhorst.nl

Iets te vieren?
Wij bieden leuke
feestarrangementen
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Kerkstraat 14, tel (077) 398 10 85, Horst
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Lokale punten in
fietscup
Gerrit Rozenkranz uit het Duitse Langenbach heeft in de bossen rondom
het UVB-terrein in Horst de dertiende manche voor de Fietssportief.nl Cup,
ook wel de Limburgcrosscup genoemd, gewonnen in de MTB Elite/
amateursklasse.
De Duitse eliterenner kwam naar
Horst om zijn conditie op de peil
te houden voor het zomerseizoen
waar hij grote plannen mee heeft.
Bas Peters uit Heythuysen kwam
twee seconden later over de finish.
Edwin Arts reed zich ook naar de
bloemen met een derde plek. De
Sevenummer Lex van Enckevort werd
negende. Hij organiseerde met zijn
club Limburg Express Cycling Team het
hele evenement. Bij de MTB-masters
was Peter Nielen uit Sevenum met
een zevende plaats de beste renner

uit Horst aan de Maas. Bij de jeugd
werd klasse 1 gekleurd door twee
renners uit Horst aan de Maas. Max
Rijvers uit Lottum reed zich naar
een elfde plek en Anne Schumacher
uit Horst werd knap vierde. In het
klassement lijkt Anne Schumacher
ook de eindzege te gaan pakken met
nog twee wedstrijden te gaan in
deze competitie. Het Limburg Express
Cycling Team uit Lottum kijkt terug
op een geslaagd evenement in Horst.
Maar liefst 174 renners kwamen aan
de start in alle categorieën.

Wittenhorst ongelukkig
tegen sterk Heidebloem
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
In Geleen speelde het eerste elftal van RKsv Wittenhorst tegen Heidebloem/Bovitec. De ploeg uit Zuid-Limburg
had in Tenerife de accu opgeladen en probeerde vanaf de aftrap het verschil te maken.
Wittenhorst kreeg meteen enkele
corners en klopte hierdoor nadrukkelijk
aan. Een ongelukkig balverlies op het
middenveld in de elfde minuut was
reden dat de thuisclub op voorsprong
kon komen. De bal kwam bij de
vrijstaande Dennis Welters die de bal
onder de uitgelopen Sjors Witt in het
lege doel kon werken, 1-0.
Het spelverloop ging in deze
eerste helft met enig voordeel voor
Heidebloem op en neer. Een schot van
Bas Koolen eindigde tot opluchting van
de Wittenhorst-aanhang langs het doel.
Voor Wittenhorst kreeg Bart Verheijen
een grote mogelijkheid. Uit een goede
aanval schoot hij de bal langs het doel.
Na de thee zette Wittenhorst de

toon. Uit de eerste de beste aanval was
het raak. Bram Rubie kwam na een
voorzet in balbezit. Hij kon zijn naaste
belager van zich afschudden. Zijn schot
was voor doelman Maikal Schuffelen
onhoudbaar, 1-1.
Heidebloem kon deze gelijkmaker moeilijk verwerken. Wittenhorst
rook kansen. Het speelde een voortreffelijke periode. Heidebloem kon
zijn doelman wel dankbaar zijn dat
de schade niet erger werd. Binnen
no-time kreeg Wittenhorst mogelijkheden om Heidebloem pijn te doen. Zo
omspeelde Thom Derks de doelman en
leek te gaan scoren, maar misschien
te gehaast vloog zijn bal naast. Snel
hierna kwam invaller Rob Zanders oog

in oog met de sluitpost. Deze kon de
bal tot corner verwerken. Tenslotte kon
ook Benji Nunumete na een mooie
actie oprukken en ineens voor de doelman opduiken. Maar ook hier stopte
de keeper. Nadat Heidebloem zich wat
hersteld had, kreeg het in blessuretijd
een geluk. Op het gladde veld gleed
Benji Nunumete uit, toen hij de bal
wilde onderscheppen. Een voorzet die
volgde werd snoeihard door Robbie
Lutgens ingeschoten, 2-1. Het laatste
fluitsignaal klonk voor Wittenhorst
als een mokerslag. De spelers van
Heidebloem vierden dit succes als het
veroveren van het kampioenschap.
Wittenhorst kon ondanks dit verlies
met geheven hoofd het veld verlaten.

Peter Seuren volgt Groenen
op als trainer bij Sporting ST
Peter Seuren (39) wordt met ingang van het seizoen 2014-2015 de nieuwe hoofdtrainer bij Sporting ST.
Dat heeft het bestuur van de voetbalvereniging onlangs bekendgemaakt. Seuren is daarmee de opvolger van
Peter Groenen, die onlangs aangaf te gaan stoppen.
Onlangs werd duidelijk dat Peter
Groenen aan het einde van dit seizoen
zou stoppen als trainer bij de voetbalclub uit Swolgen en Tienray. Het bestuur
begon hierop direct met het zoeken van

een opvolger. Na twee selectierondes
bleek Seuren de meest geschikte kandidaat. Peter is de laatste jaren jeugdcoördinator en trainer van de A-jeugd
bij Sporting ST geweest, maar verruilt

deze functies na dit seizoen voor het
hoofdtrainerschap, aldus het bestuur.
Het eerste elftal van Sporting ST speelt
momenteel in de vierde klasse.

Hovoc legt het af tegen
concurrentie
Door: Volleybalvereniging Hovoc
De Horster volleybaldames van Hovoc troffen in Eindhoven het hoger geplaatste Hajraa DS1. Hoewel Horst de
tweede set nog van de studenten wist af te pakken, bleek Hajraa in de overige drie sets de overhand te hebben.
Thuis in de Dendron-sporthal ontving het selectieteam van de herenafdeling van Hovoc koploper VC Kessel HS1.
Ondanks alle inzet won Kessel tamelijk eenvoudig met 0-4 van de Horster mannen.
Hovoc DS1 wist dat Hajraa erop
uit was zich te revancheren, nadat de
Horster dames de thuiswedstrijd met
3-2 hadden gewonnen. De eerste set
werd dan ook vol enthousiasme begonnen en bleef lang gelijk op gaan. Toch
lukt het de Eindhovense dames deze
naar zich toe te trekken (25-19). In het
tweede bedrijf verzaakte Horst niet en
wist het wel, zij het nipt, de setwinst
veilig te stellen (23-25). Daarna slopen

er foutjes in het spel van Hovoc, dat
door onder andere miscommunicatie
en servicefouten de laatste twee sets
verloren zag gaan (25-17 en 25-16). Zo
kwam Hovoc DS1 dus niet verder dan
één wedstrijdpunt.
De heren van Hovoc kwamen er in
hun thuiswedstrijd tegen VC Kessel HS1
niet aan te pas. Tot halverwege de sets
kon nog enigszins aangehaakt worden,
maar de koploper in de promotieklasse

was een tandje te groot voor Horst (1225, 15-25, 13-25 en 18-25).
Hovoc HS1-coach Bob Soberjé is
daarover eerlijk: “Het is ons in de hele
wedstrijd niet gelukt om het Kessel
moeilijk te maken. Zij speelden erg
goed en wij hebben hard gewerkt,
maar dat was voor deze wedstrijd niet
voldoende. We moeten een goede dag
hebben willen we van dit team kunnen
winnen.”

Meterik zwak uit winterstop
Door: RKSV Meterik
Na een korte winterstop mocht het eerste elftal van Meterik aantreden tegen hekkensluiter SVS uit Stevensbeek.
Ondanks blessures en afwezigheid van enkele spelers, zouden de drie punten normaliter naar Meterik gaan.
De scheidsrechter kwam niet
opdagen. Na heel veel telefoontjes
kwam uiteindelijk het verlossende
signaal: de wedstrijd zou gespeeld
worden. De heer Bus uit Venray was
bereid gevonden om deze wedstrijd te
leiden en met een uur vertraging kon
deze aanvangen. Meterik begon slap aan
de wedstrijd en na 10 minuten kon het
na slap en slordig verdedigen kijken naar
een 1-0 achterstand. Na deze onverwachte meevaller trok SVS zich terug.
Meterik probeerde het wel, maar er zat

weinig lijn in de aanvallende intenties.
In de 35e minuut werd de geblesseerde
Dennis Bouten vervangen door de lang
afwezige Dirk van Rengs. Dat bracht wat
meer balvastheid en lijn in de aanvalslinie, maar kansen werden er vooralsnog niet gecreëerd. In de tweede helft
kwam een wat gretiger Meterik het veld
op, maar de finesse ontbrak om echte
kansen te creëren. De weinige mogelijkheden berustten op toeval. Waar het al
gevaarlijk zou kunnen worden, werden
verkeerde keuzes gemaakt en anders

roeide de verdediging van SVS de bal
wel weg. Opbouwend was er onnodige
angst, met veel balletjes breed of terug,
zonder het besef dat meer diepte in
het spel en een hoger baltempo het tij
had kunnen keren. Al met al een zwak
optreden van Meterik. De uiteindelijke
zege van SVS was zowel onnodig als
verdiend. Voor Meterik een wedstrijd
om gauw te vergeten en weer uitkijken naar de komende wedstrijd tegen
Egchel, waar nog het een en ander moet
worden rechtgezet.

en zo 11
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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.

Margo van Heyster-Kruytzer
Koken met

Randy

Deze jonge onderneemster is drie jaar getrouwd met Niels en houdt van koken en hardlopen. Ze runt een
optiek- en optometriezaak in het centrum van Horst, die ze recent heeft overgenomen van haar ouders. Deze week
wordt Margo van Heyster-Kruytzer (35) uit Horst geplukt.

Koken is voor mij
ontspanning

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

Spekkoek
Benodigdheden:
· 10 eieren
· 250 gram poedersuiker
· 250 gram boter
· 125 gram bloem
· Vanillestokje
· 1 el koekkruiden
· 1 tl kaneelpoeder
· 1 tl nootmuskaat
· 1 tl kruidnagelpoeder
· 0,5 tl kardemompoeder

Bereiding:
• Scheid de eieren en klop acht
eiwitten met één eetlepel
poedersuiker luchtig;
• roer de boter met de rest van de
poedersuiker glad;
• meng één voor één de tien
eidooiers erdoor en meng circa
10 minuten door;
• spatel eerst het eiwitschuim en
vervolgens de bloem erdoor;
• halveer het vanillestokje in de
lengte, schraap het merg eruit en
spatel dat door het beslag;
• verdeel het beslag in twee gelijke
delen;
• meng de rest van de specerijen
door één deel van het beslag;
• verwarm de oven op 160°C
bovenwarmte of met de bovengrill;
• vet een springvorm in en bekleed
deze met bakpapier;
• verdeel twee lepels wit beslag
over de bodem;
• zet de springvorm op een rooster
in het midden van de oven;
• bak eerst 10 minuten, giet dan de
volgende laag van het andere
beslag erop;
• zet het rooster met de springvorm
naar boven en bak 10 minuten;
• ga zo door tot het beslag op is.

De meeste mensen kennen Margo
van Kruytzer Optiek en Optometrie in
Horst. “Op 1 januari 2013 vonden mijn
ouders en ik het een mooi moment
om de zaak over te dragen. Ik heb
marketing en management gestudeerd
en werkte als bijbaantje in de zaak.
Na mijn studie heb ik als secretaresse
gewerkt, maar ik miste de omgang met
klanten en een product. Toen ging ik
nadenken en bedacht dat ik dit werk
toch wel heel leuk vond.”
Margo vroeg aan haar vader of

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

zij niet permanent in de zaak mocht
komen werken. “Mijn vader was echt
verrast toen ik dat vroeg. Hij vond
het goed, maar ik moest wel eerst de
optiekopleiding volgen. Daarna heb ik
de hbo-opleiding optometrie gevolgd
in Utrecht. Ik studeerde in 2009 af. Toen
zijn we langzaam naar de overname
toe gaan werken.”
Met een drukke baan vindt Margo
het heerlijk om te hardlopen. Een
programma op haar smartphone
helpt haar bij het lopen. Als ze haar

PUZZEL

Sudoku

Haar ouders wonen in Sevenum.
Margo heeft ook nog twee broers.
“Eén broer woont in Breda en de
andere in Düsseldorf, vanwege zijn
werk.” Margo heeft veel vrienden en
vindt het gezellig om met z’n allen
bij elkaar te zitten. Ze gaat graag op
wintersport en skiet daar het liefst.
Naast skiën, houdt Margo ook van
koken. “Koken is ontspannen. Ik vind
het gezellig. Ik vind stoofschotels
leuk om te maken, maar die kosten
helaas veel tijd.” Over de Italiaanse
keuken is Margo ook zeer te spreken.
“Uit een kooktijdschrift of –boek
met Italiaanse recepten haal ik mijn
inspiratie. En meestal lukken die
recepten wel.”
Iets wat vaak niet lukt, is het
bereiden van een dessert. “Het
lijkt altijd heel makkelijk, maar bij
oortjes heeft ingedaan, hoort ze een
mij gaat er altijd iets mis met de
Vlaamssprekende dame: “Allez, kom
nu met uw bips van de zetel.” Margo is verhoudingen. Het bereiden van een
vorig jaar met het hardlopen begonnen. maaltijd gaat altijd mis als ik word
afgeleid”, zegt Margo. “Een kaasje,
“Als je een hele dag binnen zit, dan is
een toastje of een zak chips. Je kunt
het fijn om buiten te zijn. Dan maak je
me bijna altijd iets voorzetten. Ik
je hoofd helemaal leeg.”
zou de hele dag kunnen eten, dat
zit bij ons in de familie. Een goed
gebakken biefstuk met zelfgemaakte
stroganoffsaus volgens het recept van
goede kennis Henk, daar kun je me
Haar man heeft ook een eigen
’s nachts voor wakker maken.”
bedrijf in financiële diensten. In 2003

Haar droomhuis
staat in Horst

LAURENT
SMEDTS IMPORT
BIJZONDERE ITALIAANSE WIJNEN

Wij zoeken
een kapster

GA NAAR :
WWW.LAURENTSMEDTSIMPORT.NL

www.kapperscompanyhorst.nl

inf o@ la u rentsmed tsimp ort.nl

KWALITEITSWIJNEN BESTELLEN?

KLEINE WIJNHUIZEN, RECHTSTREEKSE
IMPORT VANUIT ITALIË

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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Eet u smakelijk!

Randy

zijn zij in Grubbenvorst gaan wonen,
maar hun droomhuis stond in Horst.
“Het huis waar wij wilden wonen,
stond al lang te koop. In 2010 hebben
we het huis gekocht en hebben het
een klein jaar verbouwd. In 2011 zijn
we er gaan wonen. Wat ik zo mooi
vind aan het pand, is dat de woning
oud en karakteristiek is. Het heeft een
warme uitstraling en het is dichtbij
mijn werk.”
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
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Gepaneerde schnitzel

€ 6,95

v/h scharrelvarken

4 stuks

Malse rund schnitzel

100 gram € 1,95

Kalkoen wienerschnitzel

4 stuks

€ 5,00

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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E en p lu im v oor
onz e v rijwillig ers
Afgelopen weken ontvingen de
mensen op deze pagina een pluim.
Een pluim als teken van waardering
voor hun belangeloze inzet voor hun
vereniging, hun parochie, hun straat,
hun dorp en dus hun gemeenschap.
Onze gemeenschap. De pluimen zijn
uitgereikt door de dorpsraden.
Burgemeester Kees van Rooij is trots op
deze mensen, die veelal achter de schermen
opereren: “Ze staan altijd klaar voor hun dorp,
voor hun plaatsgenoten en ze zorgen ervoor dat
ook anderen mee kunnen blijven doen in onze
gemeenschap. Het zijn mensen die helemaal
passen in onze WIJ-gedachte. WIJ staat voor
ons allemaal, voor de inwoners van alle dorpen
en kernen. Het staat voor het gevoel dat we
het samen willen doen, voor elkaar en met
elkaar. Dat we verantwoordelijkheid nemen
voor onszelf én onze omgeving. Samen er
voor zorgen dat binnen onze gemeente zoveel
mogelijk mensen mee kunnen (blijven) doen.”
Op deze pagina zetten we de pluimontvangers
nog een keer extra in het zonnetje. Omdat ze
het verdienen en omdat we als gemeenschap
dit soort betrokken inwoners koesteren!

FRANCA POELS (59)
GRIENDTSVEEN

T oelic h ting bij p lu im: ‘Franca is oud-voorzitter van de
dorpsraad, maar zij is vooral iemand die zeer betrokken is bij de natuur. Voor de dorpsraad is zij nog heel
actief als adviseur rond de laanbomen in Griendtsveen.
De jaarlijkse schoonmaakactie van het dorp is een vast
item, maar ook daarbuiten is zij regelmatig op pad om
rommel op te ruimen. Maar het is vooral haar inzet, al
meer dan twintig jaar, voor de schooltuin van basisschool De Driehoek. Daar heeft zij vele basisschoolleerlingen geleerd wat er in de tuin moet gebeuren,
van zaaien tot oogsten. Ook neemt zij groepen leerlingen mee de Peel in om ze vertrouwd te maken met
hun natuurlijke omgeving.’
W a t F ra nc a z elf z eg t: “Ik ben betrokken. Bij het dorp,
bij de kinderen van de school. Als er zaken zijn die
extra ondersteuning nodig hebben, draag ik graag
mijn steentje bij. Ik vind het ook belangrijk dat mensen
kennis hebben van hoe hun voedsel tot stand komt.
Zelf ben ik altijd geïnteresseerd in de basisbehoeftes
van het leven. Om mijn kennis door te mogen geven
aan hen die na mij komen, dat is heel mooi. En het
enthousiasme van de kinderen als ze oogsten van de
planten die ze zelf het hele jaar hebben verzorgd, dat
is de grootste beloning die je kunt krijgen.”

HAM0042_AD_552x391_Pluim_W.indd 1

TOM VAN BEKKUM (26)
GRUBBENVORST

T oelic h ting bij p lu im: ‘Tom is sociaal, muzikaal,
technisch, sportief. In zijn vrije tijd werkt hij veel met
kinderen. Met zijn technische achtergrond, zijn inzicht
en zijn aanpak is hij een graag gezien persoon bij
verenigingen en stichtingen. Zo is hij vrijwilliger bij het
OLS, techniek en rekwisietenbouw Grubbenvorster
Revue, kartrekker en wagenbouwer ‘Kloëte Kook’, lid
bloemencommissie, lid werkgroep Gewoën Techniek van
stichting Gewoën Grubbevors, opbouwen en afbreken
Caldenbroich Music Night, lid activiteitencommissie
Aspargos, mede-organisator jeugdkampen Harmonie
St. Joseph, mede-organisator Stichting Zomerkampen
Breda. Tom kan geen nee zeggen.’
W a t T om z elf z eg t: “Als je niets voor een ander doet,
en iedereen gaat zo te werk, dan komt er ook niets tot
stand. Ik voel me heel erg thuis in Grubbenvorst. Dus dan
is het ook logisch dat je dingen voor anderen doet, voor
de gemeenschap. Dat houdt het dorp ook leefbaar. Voor
mij zit hem de beloning van dat vrijwilligerswerk in de lol
en de gezelligheid die je ervoor terug krijgt. Vooral de
gezelligheid bij het napraten met de andere vrijwilligers na
een geslaagde activiteit, daar doe ik het voor.”

GER NIJSSEN (68)
HEGELSOM

T oelic h ting bij p lu im: ‘Ger verzorgt al een groot aantal
jaren het onderhoud in en rond het Jeugdhuis. Na een
activiteit, zoals ook de kermis, zorgt hij al voor dag en dauw
dat het centrum van allerlei zwerfvuil gezuiverd is. Vrijwel
dagelijks maak hij ook het gebiedje rond de glasbak schoon.
Allemaal uit eigen initiatief: Ger is hier nooit voor gevraagd.‘
W a t G er z elf z eg t: “Het geeft mij voldoening als de kern
van Hegelsom er schoon uitziet. Ik ben trots op dit dorp. De
ﬁetsroute loopt dwars door het dorp: dan is het wel zo mooi
als het er ook netjes uitziet. Ik doe het gewoon voor mezelf,
niet omdat een ander dat wil. Al zal ik de komende tijd even
niets op kunnen ruimen omdat ik nog van een liesbreukoperatie aan het herstellen ben.”

DION STOOP (55)
SEVENUM

T oelic h ting bij p lu im: ‘Dion is bestuurslid en oudvoorzitter van Knopen Lopen en verdient een pluim voor
het vele werk dat hij met andere vrijwilligers uitvoert aan dit
wandelroutenetwerk, waaronder het controleren van routes,
hand- en spandiensten en onderhoud.’
W a t D ion z elf z eg t: “Ik ben altijd heel erg betrokken
geweest bij alles wat met natuur te maken heeft. En ik
houd heel erg van wandelen. Omdat ik al lid was van de
Groengroep, ben ik van begin af aan actief met Knopen
Lopen: het combineert al die dingen waar ik een voorliefde
voor heb. Het was en is bovendien een initiatief waarmee
ook anderen aangezet worden om te wandelen en om
te genieten van de natuur die het buitengebied van
Sevenum rijk is. Daarnaast is het gewoon erg gezellig om
dit vrijwilligerswerk te doen omdat het zo’n leuke groep
mensen is waarmee we dit doen. Dat werkt uiteraard ook
heel stimulerend.”

PAUL JANSSEN (22)
KRONENBERG

T oelic h ting bij p lu im: ‘Paul is een uitstekend voorbeeld
van een jonge vrijwilliger die op allerlei fronten (sociaal)
actief is: leider bij jongerenvereniging KJEM, bestuurslid bij
KJEM, bestuurslid Stichting Jeugdgebouw Kronenberg en
onder meer zeer intensief betrokken bij de renovatie van het
jeugdgebouw, trainer C elftal SV Kronenberg.
Hij is een goed voorbeeld hoe ook de jeugd in Kronenberg
al op relatief jonge leeftijd actief betrokken kan zijn bij de
leefbaarheid in het dorp.’
W a t P a u l z elf z eg t: “Ik ben zelf van kind af aan lid geweest
van verenigingen in het dorp. Nu kan ik als vrijwilliger zelf
iets voor de jeugd terug doen. Het is ook gewoon leuk om
iets te organiseren in Kronenberg. En het mooiste wat je
terug kunt krijgen is dat je een activiteit organiseert en ziet
dat kinderen of hun ouders dat prachtig vinden.”

TIM DINGS (23)
TIENRAY

T oelic h ting bij p lu im: ‘OJC Gaellus doet heel veel
voor het dorp en met name ook voor de jongere jeugd.
Daarmee neemt het in Tienray een belangrijke plaats.
Tijdens de avond over Tienray van Truus Knoops en
dhr. Driessen kwam Tim ook verrassend uit de hoek als het
gaat om meedenken over welke rol de soos in Tienray kan
vervullen.’
W a t T im z elf z eg t: “Ik ben zelf opgegroeid in Tienray en
heb mogen genieten van de activiteiten van de soos. Dus ik
weet hoe het leuk het is voor de jeugd. Daarom doe ik graag
iets terug. Ik werd op mijn zestiende vrijwilliger, vervolgens
penningmeester en nu sinds anderhalf jaar voorzitter. Daar
haal ik ook voor mezelf iets uit: een soos is toch een soort
bedrijf, dus ik leer er ook van. Los daarvan is het gewoon
leuk om iets voor het dorp te doen, daarom ben ik ook vrijwilliger bij het jeugdcarnaval en jeugdleider bij het voetbal.
En de soos organiseert ook de kermis en het jaarlijkse
festival Gaellus Open Air. Dat soort dingen houdt het dorp
levend en dat geeft mij en ook de anderen bij de soos een
voldaan gevoel.”

EED VAN HEIJSTER (91)
AMERICA

T oelic h ting bij p lu im: ‘Als oud-kleermaker van America en
als vrijwilliger heeft Eed een behoorlijk steentje bijgedragen
in America. Helaas zijn Eed en zijn vrouw Annie vanwege
hun hoge leeftijd dit jaar naar Horst verhuisd. Maar tot het
laatst verzorgde Eed soms nog een kerkdienst als misdienaar en was hij ook nog actief voor en in het Seniorenorkest.’
W a t E ed z elf z eg t: “Dertig jaar lang ben ik koster geweest.
Ik heb in het KBO-bestuur gezeten en ik ben lid geweest van
het kerkbestuur. Daarnaast was ik 51 jaar lid van de fanfare
en ook nog twintig jaar van het seniorenorkest. Maar het
vrijwilligerswerk dat ik heb gedaan voor de kerk en de KBO,
ach, dat is toch ook normaal dat je dat doet? Dat je iets doet
dat niet alleen voor jezelf is? En als je je eenmaal ergens
voor inzet, dan gaat het balletje automatisch rollen en word
je ook voor andere dingen gevraagd. Nee, dat voelt niet als
plicht. Ik vind het heel normaal dat je, als je daar de tijd voor
hebt, ook iets voor de gemeenschap doet.”

THEO HOLLEMAN (66)
BROEKHUIZENVORST

T oelic h ting bij p lu im: ‘Vanwege zijn inzet voor het digitaal
op de kaart zetten en houden van Broekhuizenvorst en
Broekhuizen. Hij is bouwer en beheerder van de website
www.broekhuizen-broekhuizenvorst.nl. Daarnaast verzorgt hij
ook nog de individuele websites van verschillende verenigingen. En als lid van de werkgroep Maas is hij nauw betrokken
bij de ontwikkelingen rondom de reactivering van de Oude
Maasarm Ooijen-Wanssum.’ W a t T h eo z elf z eg t: “Ik vind dat
iedereen ook maatschappelijk actief moet zijn. Dat kan op
verschillende manieren. Ik doe het door mensen te informeren
over Broekhuizen en Broekhuizenvorst via een website die
ook dient als spreekbuis voor de dorpsraad. Vrijwilligerswerk,
in welke vorm dan ook, is heel bevredigend. Je doet iets voor
anderen en daar krijg je iets voor terug: een goed gevoel.”

BEN ROELOFS (68)
EVERTSOORD

T oelic h ting bij p lu im: ‘Woont sinds tien jaar in Evertsoord en
zit sinds een jaar of zeven in het Overlegplatform. Hij bezoekt
namens het Overlegplatform diverse bijeenkomsten die voor
het kleine dorp van belang kunnen zijn. Ook helpt hij overal
mee waar hulp gevraagd wordt. Er wordt nooit tevergeefs
een beroep op hem gedaan. Zelf wil hij nooit iets weten van
een bedankje. Hij doet het voor de gemeenschap en niet voor
zichzelf.’ W a t B en z elf z eg t: “Ik heb altijd een dienstverlenend
beroep gehad en mijn vrijwilligerswerk ligt in het verlengde
daarvan. Je doet het omdat ons allemaal aangaat, omdat
je andere mensen er ook mee helpt. Dat geldt trouwens
net zo hard voor mijn collega’s bij het Overlegplatform.
Blije gezichten, daar doe je het voor. En als je nergens aan
meedoet, krijg je overigens nooit het gevoel dat je erbij hoort.
Dus het mes snijdt aan twee kanten.”

ANNY WIJNEN (65)
MELDERSLO

T oelic h ting bij p lu im: ‘Anny is 20 jaar lid van de Dorpsraad, 23 jaar lid van de FNV en sinds een aantal jaren vrijwilliger bij Museum De Locht. Ook is zij sinds 1981 lid van
de Sinterklaas-werkgroep, vrijwilliger bij de Zonnebloem,
zo’n zeven jaar lid van de oudervereniging van de basisschool en nog iets langer lid van de medezeggenschapsraad en 20 jaar leidster en bestuurslid bij de peuterspeelzaal. Daarnaast is Anny ook nog collectant voor diverse
goede doelen.’
W a t A nny z elf z eg t: “Actief zijn voor de medemens, daar
gaat het mij om. Het geeft mij voldoening om mensen te
helpen, om sociaal contact te leggen. En via de dorpsraad
kun je dingen doen voor de hele gemeenschap. Ook dat
vind ik leuk. Zolang ik kan, zal ik dan ook vrijwilligerswerk
blijven doen.”

LOUIS BALTUSSEN (59)
GRIENDTSVEEN

T oelic h ting bij p lu im: ‘Typisch voorbeeld van iemand
die vooral achter de schermen bezig is. Bestuurslid van
Kindervakantiewerk, voorheen ook van de carnavalsvereniging. De klusjesman, de doener. Als Louis zegt dat
het goed komt, dan komt het goed. Of het nu het regelen van personeel is of meehelpen bij activiteiten van
Bokkenollen tot vlooienmarkt, ophalen van oud papier of
inrichten van het gemeenschapshuis. Louis zorgt er voor.’
W a t L ou is z elf z eg t: “Ik ben vrijgezel, heb geen kinderen.
Dus tja, als je in huis blijft zitten dan gebeurt er ook niets.
Ik doe dit vrijwilligerswerk daarom vooral voor de sociale
contacten. Je kunt niet alleen door het leven, hè? Ik ben
voor mijn werk al maandenlang per jaar onderweg in het
buitenland, dus voor mij is dit de manier om iets anderen
te doen en ondertussen zelf ook onder de mensen te zijn.
En ja, als ik dan een keer gegroet word of er wordt naar
me gezwaaid, dan heb ik het al weer terugverdiend.”

RIEN VAN DIJK (56)
LOTTUM

T oelic h ting bij p lu im: ‘Vanaf de oprichting van de dorpsraad
is Rien actief betrokken als bestuurslid en jarenlang ook als
voorzitter. Daarnaast is hij vrijwilliger voor Stichting Rozendorp,
Houthuizermolen en Stichting Paardenmarkt en is hij actief
betrokken bij de voetbalvereniging.’ W a t R ien z elf z eg t:
“Iemand moet het doen. Zo zie ik het echt. Zo’n acht jaar
was ik voorzitter van de dorpsraad. Niet als hobby maar om
mij dienstbaar te maken. Omdat in mijn ogen iedereen een
maatschappelijke taak heeft, hoe groot of klein ook. Daar heeft
ook iedereen proﬁjt van. Want als er eenmaal draagvlak is, kun
je in een dorpsraad samen met tamelijk geringe inspanningen
echt iets bereiken. Ja, ik doe meer vrijwilligerswerk. Omdat ik
een grote betrokkenheid voel bij Lottum. Maar ik niet alleen:
dat voelt het gros van de mensen hier. Wat dat betreft hadden
ze die pluim aan heel veel mensen in het dorp kunnen geven.”

LEO (70) EN NEL (68)
BROUWERS, HORST

T oelic h ting bij p lu im: ‘Zij waren het afgelopen jaar zeer actief
betrokken bij het maken van het kunstwerk ‘De troon’ in de wijk
Norbertus. Leo en zijn vrouw Nel zijn van begin tot eind iedere
dag uren met het kunstwerk bezig geweest. Zij regelden samen
echt van alles.’ W a t L eo z elf z eg t: “Toen in de Beatrixstraat
de huizen waren opgeknapt, hebben we hier een braakliggend
terrein met de buurt opnieuw beplant. Vervolgens kwam er een
potje voor een kunstwerk en ging het balletje rollen. Ik liep daarbij net iets harder dan anderen en dan trek je vanzelf verantwoordelijkheid naar je toe. Samen met de ontwerpster van De
Troon heb ik heel veel bedacht en uitgevoerd. Met hulp ook van
mijn vrouw. Nel was de onvoorwaardelijke steun in de rug en
hand op de schouder. We zijn heel trots op het eindresultaat en
kijken met veel plezier en dankbaarheid op dit project terug. De
onderlinge samenhang in de straat en de buurt is er sterker door
geworden omdat iedereen een steentje heeft bijgedragen en het
resultaat voor iedereen zichtbaar is.”

WIEL TACKEN (60)
METERIK

T oelic h ting bij p lu im: ‘Coördinator/boekingen van MFC de
Meulewiek. Wiel staat altijd klaar en zet zich voor meer dan
honderd procent in om alles ‘op rolletjes’ te laten lopen in het
gemeenschapshuis.’ W a t v ind t W iel? “Als veehouder krijg je
vrijwel niemand over de vloer. Dus voor mij is dit vrijwilligerswerk een mooie manier om onder de mensen te komen. Ik ben
ook niet iemand die graag achterover leunt. Ik ben al 53 jaar lid
van de plaatselijke fanfare en ben zo ook via-via bij De Meulewiek uitgekomen. Het is vooral werk achter de schermen. En
ook niet altijd even leuk, als bijvoorbeeld iemand om twee uur
’s nachts belt en je moet je bed uit om iets te repareren. Maar
dat hoort er allemaal bij. Ik voel me zo veel meer verbonden
met de dorpsgemeenschap en daarom hoop ik dit werk nog
heel lang te kunnen blijven doen.”

SJAAK ACHTEN (68)
BROEKHUIZEN

T oelic h ting bij p lu im: ‘Al jarenlang voorzitter van het
kerkbestuur van de parochie Sint-Nicolaas in Broekhuizen.
Daarnaast regelt en organiseert hij vele zaken die direct
of indirect met het parochiegebeuren en dus de leefbaarheid van het dorp te maken hebben. Ook is hij een van de
gedreven begeleiders/buddy’s die de leden van de KBO
via cursussen wegwijs maken op de PC.’
W a t S ja a k z elf z eg t: “Ik vind het eerlijk gezegd een
sociale plicht voor iedereen om iets te doen voor de
gemeenschap. Dat is niet meer dan logisch. Iemand die
niets te doen heeft, is bovendien een arme man. Toch?
Je groeit er wel in. Het begon bij mij met lid worden van
de avondwake-groep. Dan rol je vanzelf in ander vrijwilligerswerk zoals het kerkbestuur, de Week van de Goede
Doelen, het pc-project van de KBO. Het is een cirkeltje van
mensen die elkaar allemaal kennen. In Broekhuizen is dat
overigens best een grote groep: alleen voor de kerk zijn al
65 vrijwilligers actief. Het meeste plezier haal ik zelf uit de
grotere projecten zoals de vernieuwing van het kerkdak.
Als heel veel mensen hun steentje willen bijdragen, dat
geeft een goed gevoel.“

WIM BAKEN, ANDRÉ VAN
DEN BERG, EED COENDERS,
PIET COENDERS,
GER JANSSEN, JAN VAN
LIPZIG, TON MOOREN,
MATH PEELEN, JAN
STEEGHS, HAND VULLINGS,
JAN THEUNISSEN, MEERLO
(72 TOT 87 JAAR OUD)
KERKHOFGROEP MEERLO

T oelic h ting bij p lu im: ‘Deze groep mensen uit Meerlo
onderhoudt al jarenlang elke twee weken het kerkhof,
zodat het er altijd weer spik en span uitziet. Dit wordt zeer
gewaardeerd door de gemeenschap.’
W a t d e h eren z elf z eg g en bij mond e v a n J a n v a n
L ip z ig : “Vroeger was het echt alleen het schoffelen op het
kerkhof. Maar tegenwoordig doen we veel meer.
Schoffelen, maaien, knippen van heggen. Maar ook de tuin
van de pastoor en het gebied om de kerk en de pastorie
verzorgen we zodat het allemaal netjes oogt. Dat doen we
anderhalf uur per week. Maar minstens zo belangrijk voor
de meesten is het kofﬁedrinken daarna. Dat wil niemand
missen. Want het gaat ons ook wel om de sociale
contacten. En we zijn uiteraard allemaal blij dat we nog
vitaal genoeg zijn om dit te kunnen en mogen doen.”

BERNADET JENNESKENS (47)
SWOLGEN

T oelic h ting bij p lu im: ‘Met het verkopen van 51 zelfgemaakte
kerststukjes haalde zij 900 euro op voor het KWF Kankerfonds. Bij het maken van de kerststukjes kreeg ze hulp van
twee vriendinnen.’ W a t B erna d et z elf z eg t: “Voor mij heeft
het heel persoonlijke redenen om dit vrijwilligerswerk te doen.
Mijn vader is overleden aan kanker en ook bij mijn zoon werd
twee jaar geleden kanker geconstateerd. Uit alle negatieve
dingen kun je ook iets positiefs halen, dus ik besloot om op
deze manier kankerpatiënten en hun naasten te helpen. En het
maken van die kerststukjes is leuk om te doen. De eerste keer
hebben we inderdaad voor het kankerfonds ingezameld. De
afgelopen keer hebben we een kleiner doel gekozen, het Toon
Hermanshuis in Venlo. Dat wordt ook gebruikt door mensen uit
Swolgen. Voor dat inloophuis, dat moet rondkomen van subsidies en donaties, hebben we nu 791 euro ingezameld.”

M eer inf orma tie
g em eent e@ h ors t aand em aas . nl
w w w . h ors t aand em aas . nl

20-01-14 16:31

14

opinie

Wat
zeg je?

23
01

Op welke partij stem jij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen?

‘Even afwachten wat
ze allemaal beloven’

Uit een peiling onder het inwonerspanel van TipHorstaandeMaas.nl blijkt dat bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen het Christelijk Democratrisch Appèl (CDA) in Horst aan de Maas ruim een derde van zijn zetels
verliest. De politiek partij zou daarmee op een totaal van zeven komen, tegenover de elf zetels waarmee de partij
in de raad zit. Het is een van de meest opvallende resultaten uit peilingen van TipHorstaandeMaas.nl

De komende gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag
19 maart. “Ik heb nog niet besloten op
wie ik ga stemmen, pas als duidelijk is
waar ze voor staan”, aldus een van de
ondervraagden. Een andere reageert:
“Eerst was het duidelijk naar welke
partij mijn stem ging, nu ben ik nog
aan het zoeken wat de beste keuze zal
zijn. Het is zeer moeilijk.”

De peiling laat
nl, waarbij de inwoners
‘Ik zou op Ger Driessen willen stemmen want een
ook zien dat de
van Horst aan de Maas
betere strateeg heeft Horst aan de Maas niet. Helaas in september 2013 en
Socialistische Partij
is hij niet beschikbaar’
(SP) de grootste stijjanuari 2014 is gevraagd
ger is, die drie zetels ‘Ik stem niet omdat de gevestigde partijen geen goed hun zegje te doen.
wint en op een totaal
Uit de enquête blijkt
burgerbeleid voeren’
van acht zetels komt.
daarnaast dat 12 procent
Voor meer resultaten of
D66 wint een zetel
‘In ieder geval op dit moment niet op de SP. Ik vind van de ondervraagden aanmelden voor de volgende
en komt volgens
enquête, kijk op
dat deze partij iets teveel doorslaat wat betreft hun niet vertelt op wie ze
de enquête op drie
gaan stemmen. Vier
www.tiphorstaandemaas.nl
mening over de Floriade’
zetels. Essentie en de
maanden geleden was
Partij van de Arbeid (PvdA) behouden
drie zetels. Deze gegevens blijken uit
dat bijna een derde van de geënquêReageren?
hun aantal van respectievelijk zes en
een peiling van TipHorstaandeMaas.
teerden.
www.hallohorstaandemaas.nl

WINTERCOLLECTIE

HALVE
PRIJZEN*
*tenzij anders aangegeven.

speciale
aanbiedingen
met kortingen
tot wel 75%!

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

SCHOLIEREN GEZOCHT
Wij zoeken scholieren vanaf 13 jaar, die ons
komen helpen bij het oogsten van onze cherrytomaten.
Op zaterdag en in de vakanties.
voor meer informatie: info@sweetlions.nl of
Tel. 077-3662828 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

AARTSERFWEG 6 - GRUBBENVORST - WWW.SWEETLIONS.NL

Bespreking Poll week 2

Ik geloof in paranormale genezing
De stelling van twee weken geleden luidde: Paranormale genezing een
prima vorm van gezondheidszorg. Van de stemmers was 61 procent het niet
eens met deze poll. Paranormale genezing is maar kwakzalverij. Zij geloven
niet in deze vorm van genezing.
De overige 39 procent ziet dat anders. Er zijn namelijk ook mensen
die goede ervaringen hebben met paranormale genezing. Zo reageerde
Henk Hendrix uit Lottum: “Ik weet dat alternatieve zorg werkt, het is geen
kwestie van geloven.” Hij haalt aan dat hij in militaire dienst (1948-1949)
last kreeg van vliegende jicht. “Van de huisdokter kreeg ik acetylsalicylzuur

(aspirine) maar doordat iemand voor mij bad (wist ik niets van) was
de pijn tot verbazing van de dokters verdwenen. Na een griep in 2011
was ik maandenlang volkomen futloos. Na drie behandelingen door een
osteopaat uit Helmond was ik weer kiplekker. Sinds een ontsteking van het
evenwichtsorgaan in 1988 had ik een drukkend gevoel op mijn hoofd. In 2011
zei een neuroloog dat het geen druk was maar hoofdpijn en dat die meestal
van de nek kwam. Na drie behandelingen door een chiropractor uit in Venray
was het weg en is het weggebleven. Deze mensen hebben bewezen te
kunnen genezen.”

Veilige Honken zijn te snel afgeschreven
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeente Horst aan de Maas maakte onlangs bekend te gaan stoppen met
het project Veilig Honk. Dit werd in 2008 gestart om schoolgaande jeugd een
veilige haven op hun route van en naar school te bieden. De resultaten van een
enquête onder de deelnemers van het project maakten duidelijk dat de jeugd te
weinig gebruik maakt van de aangeboden diensten.
Veilige Honken zijn in de tijd van mobiele telefoons toch ook overbodig. Wie
heeft er geen gsm op zak waarmee hij of zij hulp kan inroepen bij een lekke
band of een ongeluk? Daarnaast had het project en de locaties van de honken
meer bekendheid moeten krijgen. Als scholieren niet weten waar het is, zullen

ze ook niet aankloppen. Het jongerenpanel dat in 2008 werd benaderd gaf aan
enthousiast te zijn, maar de noodzaak niet echt te ervaren. Dat blijkt nu ook uit
het minieme gebruik.
Daarentegen is het onnodig om een project dat amper iets kost en in noodgevallen wel van pas kan komen te stoppen. Wanneer een kind gepest wordt
of bijvoorbeeld een verdacht persoon op zijn route treft, is een fysiek punt waar
hulp geboden wordt aantrekkelijk. Daarnaast is hulp die via een telefoon wordt
ingeschakeld niet altijd in staat direct met een oplossing te komen.
Veilige Honken zijn te snel afgeschreven. Wat vindt u?

Marieke
ment...
‘Bisdom garandeert dorpskerk’, kopte een dagblad
afgelopen week op de voorpagina. De krant haalde in het
artikel een brief aan van
bisschop Frans Wiertz van het
bisdom Roermond. Uiteraard
stelde die het in zijn epistel iets
genuanceerder: “Het is daarom
ons vaste voornemen om in de
dorpen geen kerken te sluiten,
ook niet als zo’n besluit vanuit
financieel-economisch perspectief te verantwoorden zou zijn.”
Dat klinkt al iets anders. Maar
goed, de boodschap zal menigeen die betrokken is bij de
parochie als (kerk)muziek in de
oren klinken. De kerk vormt nu
eenmaal het middelpunt van
een dorp nietwaar? Al zullen
sommigen wellicht betogen dat
het café het middelpunt van een
gemeenschap is, maar dat
terzijde. “De kerktoren vormt
een oriëntatiepunt”, aldus
Wiertz. Dat is mooi en laat dat
oriëntatiepunt vooral zo blijven.
Wel zo handig als je toeristen de
weg moet wijzen. Dat gebouwen, vaak met een historische of
architectonische betekenis,
behouden blijven, daar ben ik
helemaal voor. De vraag is of het
wel zo realistisch is om die
gebouwen alleen maar in dienst
te laten van de parochie? Diverse
kerkbesturen buigen zich
momenteel over de toekomst
van de kerk. Ook in Horst aan de
Maas. Denk bijvoorbeeld aan
Melderslo en Kronenberg.
Teruglopende kerkbijdragen, een
handjevol bruiloften en doopvieringen in een jaar, moet daar de
kerk voor open blijven? Heb je
een gebouw nodig om je geloof
uit te oefenen? Is daar nog
behoefte aan? Ik denk van niet.
Dat betekent dus dat er nieuwe
functies gevonden moeten
worden voor deze gebouwen.
De voormalige Norbertuskerk in
Horst, die over een tijdje als
basisschool dienst gaat doen, is
een mooi voorbeeld van een
nieuwe functie voor een kerk.
Wat ook zou kunnen: een
sporthal. Ideaal voor bijvoorbeeld volleybalverenigingen,
die plafonds zijn hoog genoeg
om aan de eisen te voldoen.
En daarmee is dan ook meteen
nummer twee, voor wie het
bijgehouden heeft, van mijn
verlanglijstje voor 2014 afgevinkt. Elke kern in Horst aan de
Maas heeft een kerk en daarmee
dan ook meteen een eigen
sporthal.

...of ni?
www.horstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 3) > Ook verkeersovertreders zijn criminelen > eens 33% oneens 67%
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G emeentep a g ina
v a n H orst a a n
d eM a a s
2 3 ja nu a ri 2 0 1 4
I nlic h ting en: 0 7 7 - 4 7 7 9 7 7 7

K ijk ook op www.h orsta a nd ema a s.nl

N ieu we op ening stijd en
ba lies g emeenteh u is
V a na f 1 ja nu a ri 2 0 1 4 zi jn d e op ening stijd en v a n d e ba lies in h et g emeenteh u is v era nd erd . D e
g rootste v era nd ering is wel d a t u v oor h et op h a len v a n u w p a sp oort, I D - ka a rt of rijbewijs v a n
0 8 .0 0 tot 1 7 .0 0 u u r terec h t ku nt bij d e rec ep tie/ snelba lie v a n h et g emeenteh u is. M et d e snelba lie
v oor ‘ ka nt- en- kla a r’ - p rod u c ten, wa a rond er h et a f h a len v a n d e reisd oc u menten, is in 2 0 1 3 p roef g ed ra a id en d e resu lta ten zi jn p ositief . D a a rom krijg t d e snelba lie een v a ste p lek in ons toc h a l
ru ime a a nbod v a n op ening stijd en.
D e ve rand eri ng en i n op eni ng st i j d en zi j n:
Vri j e i nloop bali es B urg erz ake n, Verg unni ng en,
B elast i ng en en W erk, I nko m en en Z org d ag eli j ks ( op w erkd ag en) va n 09. 00 – 12 . 00 uur. O p
m aand ag ku nt u bi j d e bali es va n B urg erza ke n
t erech t va n 09. 00 t ot 2 0. 00 uur ( m et avo nd op enst elli ng ) . S nelbali e ( op h alen p asp oort , I D - ka art
of ri j bew i j s) d ag eli j ks va n 08. 00 – 17. 00 uur.
D aarnaast i s h et t i j d ens d e op eni ng st i j d en va n
h et g em eent eh ui s ( va n 08. 00 t ot 17. 00 uur)
m og eli j k een af sp raak t e m ake n vo or alle p ro-

d uct en en d i enst en va n B urg erza ke n. D i t ku nt u
h eel eenvo ud i g onli ne d oen vi a onze w ebsi t e.
D ig ita le d ienstv erlening
O p onze w ebsi t e i s h et ook m og eli j k om een
aant al p rod uct en d i g i t aal af t e nem en. B i j d e
p rod uct en st aat rech t s een kn op m et d e t ekst
“direct regelen”. Hiervoor identificeert u zich
onli ne m et D i g i D en u bet aalt ook d i rect onli ne.
Naar het gemeentehuis komen is dus vaak
h elem aal ni et m eer nod i g .

B ev olking sond erz oek borstka nker M eerlo
O p 2 3 ja nu a ri 2 0 1 4 sta rt B ev olking sond erzo ek Z u id met h et bev olking sond erzo ek borstka nker in M eerlo.
Voor d i t ond erzo ek w ord en alle vr ouw en
tussen 50 en 75 jaar elke 2 jaar uitgenodigd.
D oor h et ond erzo ek ka n borst ka nke r i n een
vr oeg st ad i um ont d ekt w ord en. D i t ve rh oog t
d e ka ns op g enezi ng . B ove nd i en i s va ke r een
borst sp arend e op erat i e m og eli j k.

H et ond erzo eksce
nt rum st aat t ot m ed i o
f ebruari 2 014 op d e kl ei ne p arke erp laat s
aan d e z i j ka nt G ezo nd h ei d sce nt rum ‘ H et
Raadhuis’, Beatrixstraat, 5864 AH in Meerlo.
Voor m eer i nf orm at i e ku nt u ki j ke n op
w w w . bevo lki ng so nd erzo ekzu i d . nl

A f h a len reisd oc u menten en rijbewijz en
W ij werken c ontinu a a n h et v erbeteren v a n onze d ienstv erlening . O m d it te rea liseren
h ebben wij v rijd a g mid d a g 2 4 ja nu a ri v a na f 1 3 .3 0 u u r werkza a mh ed en a a n onze sy stemen
g ep la nd .
D it betekent d a t u :
• uw aangevraagde reisdocumenten (pasp oort & I D - ka art ) en ri j bew i j ze n vr i j d ag m i d d ag t ot 13. 30 uur ku nt af h alen.
• vrijdag (vanaf 13.30 uur) en zaterdag niet

of e
v rm i nd erd g ebrui k ku nt m ake n va n
d e d i g i t ale aanvr aag m og eli j kh ed en op
w w w . h orst aand em aas. nl
M aand ag 2 7 j anuari st aan w i j w eer t ot uw beschikking. Onze excuses voor het ongemak.

C ommissie S a menlev ing
O p enba re bijeenkomst op d insd a g 2 8 ja nu a ri 2 0 1 4 om 2 0 .0 0 u u r in d e ra a d za
teh u is in H orst a a n d e M a a s.

a l v a n h et g emeen-

O nd erwerp en zi jn ond er a nd ere:
• Nota “Uitgangspunten voor implementatie
va n d e d ri e d ece nt rali sa t i es”
D e vo orst ellen va n d e raad sve rg ad eri ng va n
11 f ebruari 2 014 ku nnen i n d eze co m m i si e
( t ech ni sch
) w ord en besp roke n.
Voor d e co m m i si e S am enlevi ng ko m en d e
vo lg end e raad svo orst ellen i n aanm erki ng :
Agendapunt 6 “Bezwaarschrift Stichting
Je ug d g ebouw K ronenberg t eg en af w i j zi ng
su bsi d i e- aanvr aag ” .
Agendapunt 14 “Regionaal Beleidskader Jeugd
Noord-Limburg 2015-2018”.
Agendapunt 15 “Nota Aanjagen van
G ezo nd h ei d sw i nst ” .

C ommissie R u imte

Agendapunt 17 “Ontwerp-Dekkingsplan
Brandweer Limburg-Noord.
De vergadering wordt live in audio uitgezonden
via de website van Horst aan de Maas:
www.horstaandemaas.nl

Bekendmakingen

O p enbare bi j eenko m ts op woensd a g 2 9 ja nu a ri 2 0 1 4 om 2 0 .0 0 u u r
i n d e raad za al va n h et g em eent eh ui s i n H orst aan d e M aas.
O nd erwerp en zi jn ond er a nd ere:
• NV Greenport Venlo Innovation Center
( I nnov at i ec ent rum )
• Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde (CVI)
D e vo orst ellen va n d e raad sve rg ad eri ng va n
11 f ebruari 2 014 ku nnen i n d eze co m m i si e
( t ech ni s ch ) w ord en besp roke n. Voor d e co m missie Ruimte komen de volgende voorstellen
h i ervo or i n aanm erki ng :
Agendapunt 8 “Bestemmingsplan Huize
Z eld enrust ”
Agendapunt 9 “Bestemmingsplan Camping
Venlose w eg 110, H orst ” .
Agendapunt 10 “Bestemmingsplan
S w olg ense d i j k ong enum m erd ” .

Ag end ap unt 11
“Bestemmingsplan Hofweg 24 America”.
Agendapunt 12 “Bestemmingsplan nieuwe
woning Lindweg en herbestemmen Lindweg 4
H orst ” .
Agendapunt 13 “Bestemmingsplan Lollebeek –
D eelg ebi ed A73 O ost ” .
De vergadering wordt live in audio uitgezonden
via de website van Horst aan de Maas:
www.horstaandemaas.nl
W i lt u w et en h oe raad sl ed en zi ch een m eni ng
vo rm en en w i lt u d aar ze lf ook aan bi j d rag en?
U bent van harte welkom in commissie
Samenleving en/of commissie Ruimte!

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas worden gepubliceerd in het
elek t roni s c h g em eent eblad d at t e raad p lag en i s op w w w . h ors t aand em aas . nl.
P ubli c at i es i n h et elek t roni s c h g em eent eblad v an d ez e w eek h ebben bet rek k i ng op h et v olg end e.
G ru bbenv orst
B rand akke rsw eg 1b
P ast . Vulli ng h sp lei n en om g evi ng
D orp st raat 12
H orst
D i j ke rh ei d ew eg 14
G ast end onkst raat 42
W i t ve ld w eg
Herstraat 45

S ev enu m
H oog broek ong enum m erd
S wolg en
Ja n va n S w olg enst raat 31 ( ve rzo nd en op 2 1 j anuari 2 014)
H orst a a n d e M a a s
Bestemmingsplan Californië 1
D i ve rse loca t i es lang s p rovi nci ale w eg en
Vert rokke n naar onbeke nd e best em m i ng

Algemene informatie
Gemeentehuis
P ostadres:
P ostbus 6 0 0 5 , 5 9 6 0 AA Horst
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6
5 9 6 1 ES Horst
T elefoon:
0 7 7 4 7 7 9 7 7 7
F ax:
0 7 7 4 7 7 9 7 5 0
E-mail
gemeente@ horstaandemaas.nl
Internet
www.horstaandemaas.nl

Openingstijden balies gemeentehuis
De balies burgerzaken, WIZ, vergunningen en belastingen zijn voor vrije inloop geopend op maandag t/ m vrijdag van 0 9 .0 0 tot 1 2 .0 0 uur. De balie
burgerzaken is op maandag geopend van 0 9 .0 0
tot 2 0 .0 0 uur. Wilt u er s.v.p. rekening mee houden
dat u bij burgerzaken een geldig legitimatiebewijs
(paspoort/ ID-kaart of rijbewijs) nodig hebt.

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een afspraak te maken
voor producten van burgerzaken. V oor de
beschikbare data en tijdstippen kunt u kijken
op www.horstaandemaas.nl of bellen naar
0 7 7 - 4 7 7 9 7 7 7 . U kunt dan ook gelijk een afspraak
plannen. Als u een afspraak heeft gemaakt, wordt
u met voorrang geholpen.

Telefonische bereikbaarheid
De gemeente is van 0 8 .0 0 tot 1 7 .0 0 uur telefonisch
bereikbaar. Op maandagavond is de gemeente tot
2 0 .0 0 uur bereikbaar.

Openingstijden gemeentewerken
G emeentewerken aan de Americaanseweg 4 3 in
Horst is dagelijks geopend van 0 7 .3 0 tot 1 2 .0 0 uur
en van 1 3 .0 0 tot 1 6 .0 0 uur.

Openingstijden receptie/snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kan
van 8 .0 0 tot 1 7 .0 0 uur bij de snelbalie afgehaald
worden.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Verkiezingskoorts
Nog minder dan zestig dagen en Horst aan de Maas mag naar de
stembus. Op 19 maart zijn de gemeenteraadverkiezingen. Bij gemeenteraadsverkiezingen gaat het om lokale zaken en beslissingen. Hoe wordt de
jeugdzorg ingericht, hoe gaan we om met wegenonderhoud en bestemmingsplannen? Willen we meer of juist minder cultuur, blijven we op de
oude manier subsidie verstrekken of durven we anders te denken? Zo zijn
er nog veel meer onderwerpen die direct betrekking hebben op alle
inwoners in de eigen gemeente. Daarom is het belangrijk om te gaan
stemmen.
Sinds een paar weken zijn
de kandidaten van verschillende
partijen bekend en is men gestart

met campagnevoeren. De inwoners
worden weer wakker geschud met
allerlei attributen, bijeenkomsten,

reclames en noem maar op om onder
de aandacht te komen. Want dat is
wat er nodig is: onder de aandacht
komen om zo stemmen te krijgen. Er
komen ook weer borden met posters in
de dorpen zodat de namen gezichten
krijgen. Ik hoop dat mensen me dan
herkennen en denken: “Hé, die ken
ik!” En dan verbaasd zijn: “Zit die in de
gemeenteraad?”
Ja, ik ben al vier jaar raadslid en als
mensen mij herkennen en niet weten
dat ik raadslid ben, heb ik bereikt

wat ik graag wil bereiken. Midden in
de samenleving staan, betrokken bij
verenigingen en (dorps)activiteiten,
en deze ervaringen en leermomenten
tussen en samen met de inwoners
vertalen in gemeentelijk beleid. Met
één been in de samenleving en met
één been in de politiek.
Maar goed, ook ik ontkom er niet
aan. Ook ik ga weer meedoen met
campagnevoeren. Wellicht zie je mij
dus een dezer dagen ergens op een
poster, in een carnavalsoptocht of ik

duw jou een flyer in de hand.
Er is nog één ding dat ik mee wil
geven: ga stemmen. Neem voor de
verkiezingen even de tijd om je te
verdiepen in de partijprogramma’s
en kandidaten en ga stemmen. Dat
is belangrijk. Het gaat om je eigen
directe leefomgeving waarop je met
jouw stem invloed kunt uit oefenen.
Je kiest je eigen bestuurders. Jouw
stem is essentieel.
Bianca van den Berg,
raadslid Essentie

In gesprek met 4.000 inwoners
Afgelopen zaterdag heeft de Partij van de Arbeid Horst aan de Maas
haar 16-dorpentour afgesloten. In zestien maanden werden door zestien
prominente politici onze zestien mooie dorpen bezocht en werden zestien
themabijeenkomsten georganiseerd.
Van deur tot deur en van keukentafel tot keukentafel werden vierhonderd gesprekken gevoerd. Samen met
de themabijeenkomsten vormden
deze een basis voor het toekomstprogramma van de partij. Politiek zoals
politiek bedoeld is: niet op basis van
beleid vanachter het bureau, maar

op basis van visie van onze inwoners.
Leuk is om hier de eensgezindheid van
onze inwoners te benadrukken. Van de
bijna vierhonderd gesproken inwoners
noemde 40 procent sociale cohesie als
grootste pluspunt, gevolgd door de rustige woonomgeving met 32 procent. En
ondanks dat in elk dorp andere zaken

spelen om te verbeteren valt op dat in
de breedte toch 20 twintig het gebrek
aan winkels benoemd, gevolgd door de
verkeersveiligheid (16 procent), voorzieningen voor kinderen (10 procent)
en 11 procent van de mensen die
geen negatieve punten wisten te
benoemen. We troffen een positieve
en constructieve gemeente. Als Partij
van de Arbeid kijken we tevreden terug
naar de 16-dorpentour en bedanken
we iedereen voor de openhartige
gesprekken. Dank voor de input in ons

toekomstprogramma en onze actuele
dagelijkse politiek. Voor de Partij van
de Arbeid was deze 16-dorpentour
echter pas het begin. De partij gaat
de komende maanden nog 3.600
mensen ontmoeten: van vierhonderd
naar vierduizend. Lijsttrekker Birgit op
de Laak: “Dit programma is voor en
door Horst aan de Maas opgesteld. Nu
gaan we ervoor om samen met onze
inwoners dit programma uit te voeren.”
Het programma Samen sterk en sociaal
werd afgelopen zaterdag in een open-

bare bijeenkomst in Tienray door de
leden van de partij besproken en is
inmiddels te vinden op de website.
Tenslotte werd afgelopen zaterdag
de volledige kandidatenlijst gepresenteerd. De lijst bestaat uit twintig
nieuwe en al gewaardeerde talenten,
mannen en vrouwen, van jong tot
oud en, zeker zo belangrijk, vertegenwoordigd in de diverse dorpen van
onze gemeente. Een ijzersterk team.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Jongeren politiek geïnteresseerd? Ja dus!
De afgelopen raadsperiode hebben we als CDA veel zaken bereikt in
Horst aan de Maas. We hebben een goede basis gelegd voor de toekomst
van onze gemeente. Voor u als inwoner is het belangrijk om vooruit te
kijken. De slogan van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19
maart is Gewoon samen doen.
Gewoon staat voor beide benen
op de grond. Doen staat voor uitvoeren en niet alleen ergens over
praten. En dat doen we samen. Het
CDA is een volkspartij die er is voor
alle inwoners. Voor jong, oud en
alles wat daar tussenin zit. Dit keer

Ma:
Di t/m do:
Vrij:
Za:

geen stukje over politiek, maar over
de generatie jongeren.
Het unieke aan deze groep is dat
ze daadwerkelijk mee kan bouwen
aan haar eigen toekomst. We denken
snel dat ze minder geïnteresseerd
zijn in politiek. Binnen het CDA zien

we het tegenovergestelde. We hebben steeds meer jongeren in onze
geledingen. Op de vraag wat hen
beweegt om actief in de politiek te
gaan en voor het CDA te kiezen, bij
deze enkele voorbeelden.
Danny van Hees (23):
“Mijn denkwijzen sluiten het beste
aan bij het CDA-gedachtegoed. CDA
Horst aan Maas is intensief bezig met
werk en wonen, twee zaken die van
groot belang zijn voor jongeren.”
Paulus Botman (26): “Ik voel

13.00 u - 18.00 u
9.30 u - 18.00 u
9.30 u - 20.00 u
9.30 u - 17.00 u

geïnteresseerd en had altijd al een
mening over alles. Ik heb toen het
gedachtegoed van het CDA eens
goed gelezen en ben tot de conclusie
gekomen dat dat goed bij mij past.”
De CDA-jongeren organiseren op
maandagavond 27 januari bij café De
Lange een bijeenkomst waar Tweede
Kamerlid Sander de Rouwe te gast is.
De jeugd heeft de toekomst, zeker
bij het CDA.
Eric Brouwers,
CDA Horst aan de Maas

TE KOOP GEVRAAGD
In de maanden januari en
februari ontvangt u

10% extra korting
op al onze kleding,
schoenen en accessoires!
Deze actie geldt ook voor de
nieuwe voorjaarscollectie!

Hierdoor kan uw korting
oplopen tot wel 40%!
Kloosterstraat 4
5971 BD Grubbenvorst
www.trentomoda.nl
info@trentomoda.nl

me het meest verbonden met de
standpunten van het CDA. Deze partij
staat midden in de samenleving. Het
gemeenschapsdenken wordt door het
CDA het beste geëtaleerd. Men sluit
niemand uit. Iedereen telt. Ook tegengeluiden moeten worden gehoord
over politiek gevoelige kwesties.
Ondanks het feit dat ik het standpunt
van het CDA ken rond het NGB, voel ik
me aangetrokken tot die partij. Want
het CDA is meer dan NGB.”
Yannick Derkx (20): “Ik ben politiek

Stroke
Sao Paulo
Transfer
Para Mi
Creme de la Creme
Gsus
IS=tassen
Poools
Camps & Camps
Zzier

audio • versterkers
cd spelers • pick-ups
speakers • bandrecorders
mail of bel
rinusbull1@hotmail.com
06 - 52 68 52 85

Bullseye audio
Voorste Heusden 45 H
Asten-Heusden

23
01

verkiezingen 17

Portret lijsttrekker Essentie

‘Ik wil meedenken over wat er in mijn
omgeving gebeurt’
Bram Hendrix (32) uit Sevenum deed ruim twaalf jaar geleden zijn eerste ervaring op in de politiek toen hij
voorzitter werd van Sevenum 2000. Deze verkiezingsperiode is hij naast fractievoorzitter ook lijsttrekker voor
Essentie in Horst aan de Maas. Voorbereid op de campagne is hij al. “Als ze je ’s nachts wakker maken, dan moet je
je verhaal kunnen vertellen.”

“Een lokale partij spreekt me heel
erg aan, omdat die alleen voor de
gemeente is. Je hebt niks te maken
met Den Haag. Je kunt alles zelf ontwerpen, van een logo tot de visie.” Een
nadeel vindt Hendrix het ontbreken van
een landelijke basis niet. “Mensen zeggen vaak dat wij geen groot netwerk
hebben, maar ik dacht het wel. En het
is niet zo dat wij nog nooit buiten de
gemeentegrenzen zijn geweest, daar
kennen we net zoveel mensen als
andere partijen. Alleen als wij bij de
provincie komen, dan gaat het om de
argumenten, en niet om ‘je bent van
mijn partij, dus regelen we wel iets’.
Dat maakt het volgens mij ook sterk:

het moet om de argumenten gaan, niet
om de sentimenten.”
Essentie heeft de afgelopen
raadsperiode te maken gehad met
het overlijden van een raadslid en een
wethouder en raadslid die voortijdig
opstapten. “Waar ik trots op ben, is
hoe we het de afgelopen jaren hebben
gedaan met alles wat er is gebeurd.
Alle neuzen staan nog steeds dezelfde
kant op.” De lijsttrekker gaat uit van
winst voor Essentie deze verkiezingen. “Ik denk dat we kunnen winnen
omdat we de afgelopen jaren gewoon
waargemaakt hebben wat we beloofd
hadden. En we hebben een goede lijst
en een sterk programma.”

CDAV thema-avond
werken en zorgen
CDAV Limburg houdt op donderdag 6 februari een informatieavond
met als thema Werken en (mantel)zorgen…hoe doet zij dat? Deze avond
vindt plaats vanaf 19.30 uur in zaal De Leste Geulde in Horst.

Hendrix studeerde politicologie
met Freek Selen, voormalig lijsttrekker
van Sevenum 2000 en Essentie. “Veel
mensen vroegen me vanwege mijn
studiekeuze of ik de politiek in zou
gaan, maar ik heb niet zoiets van ‘Ik ga
naar Den Haag’. Dat is ook helemaal
niet mijn ambitie. Maar als je iets leuk
vindt, wil je er ook actief in zijn”, stelt
Bram over het begin van zijn politieke
carrière.
Toen de verkiezingen voor Sevenum
2000 in 2002 op verlies uitdraaiden,
kwam Bram bij de partij. “Ik ben in het
bestuur gekomen en vrij snel ook voorzitter geworden. We hebben de club
weer opgebouwd en er veel actieve
mensen bijgehaald. In 2006 werden we
van kleinste ineens de grootste partij.
Toen kwam ik ook in de raad.”

Hendrix’ motivatie om de politiek
in te gaan, ontstond uit een drang
om mee te beslissen over zijn woonomgeving. “Ik zit niet in de raad met
een idee van ‘ik wil een bepaald
gebouw realiseren’ of ‘het is mijn
droom om dat en dat te maken’. Ik ben
geboren en getogen in Sevenum en ik
blijf er waarschijnlijk ook altijd wonen.
Ik vind het leuk om mee te denken
over wat er in mijn omgeving gebeurt.”
De voorzittersfuncties en lijsttrekkersrol kwamen als vanzelf,
zegt Hendrix. “Ik trek graag de kar.
En sommige dingen ontstaan. Onze
fractievoorzitter van Sevenum 2000
werd uitgezonden naar Afghanistan
en was een klein jaar weg. Dat gat
moest ingevuld worden. Ik ben dan
niet iemand die gaat wachten wie erin

springt. Dan voel ik me wel geroepen.
Dat verwachten mensen ook wel van
mij. Ook in deze fractie was het vrij
logisch dat ik het zou doen.” Als gezicht
van de partij krijgt hij ook wel eens te
maken met cynisme. “Als je op een
verjaardag zit, dan heb je sowieso
eerst wat uit te leggen als je in de
politiek zit. Ik kan alleen voor onszelf
verantwoording nemen. Zo leg ik het
dan ook uit: wat wij hebben gedaan,
hoe wij erin zitten en wat wij belangrijk
vinden.”
In twaalf jaar heeft Bram al heel
wat meegemaakt op politiek gebied.
Zo kwam gemeente Sevenum in een
herindeling terecht en richtten hij en
zijn collega’s een nieuwe partij op.
Een lokale partij, zonder landelijke
achterban, was al snel het plan.

Nedalpac BV, een vermarkter van verse groenten & fruit ,
gevestigd op Fresh Park Venlo, vraagt enthousiaste

OPROEPKRACHTEN M/V
(ideale bijbaan voor studenten)
Voor onze afdeling Ontvangst/Verzending zijn we op zoek naar enthousiaste studenten of
scholieren die van aanpakken weten en die op zaterdag- en/of zondagen, in de avonduren
en in de schoolvakanties groenten en fruit willen orderpicken. Leeftijd vanaf 18 jaar.
Heb je interesse stuur dan een korte motivatie met CV t.a.v. Anita Hegger, P&O-functionaris,
naar hrm@nedalpac.nl. Voor meer informatie kijk op www.nedalpac.com.

Het idee voor deze thema-avond
komt van Irene Janssen, CDAkandidaat voor de Europese verkiezingen. Het is een thema dat haar zeer
bezighoudt. “Economische zelfstandigheid is een voorwaarde om voor
jezelf te kunnen zorgen. Als je voor
jezelf kunt zorgen, kun je ook voor
anderen zorgen. De overheid vraagt
dit ook meer en meer van vrouwen:
de ontheffing voor moeders met
jonge kinderen in de bijstand om niet
te hoeven solliciteren vervalt en recht
op partneralimentatie na scheiding is
de afgelopen jaren flink afgenomen.
In Nederland is ongeveer de helft
van de vrouwen niet economisch
zelfstandig. Daarmee lopen vrouwen en kinderen een hoog risico op
armoede. Dit zorgt voor een enorme
druk op vrouwen, omdat de overheid
twee dingen van ze vraagt: (meer)
betaald werken en (meer) zorgen”,
aldus Janssen.
Tijdens deze avond betreden

verschillende vrouwen uit Horst en
omgeving met hun eigen verhaal het
podium. Marij Gijsen uit Helden zet
bijvoorbeeld haar sneldichtkunsten
in om de verhalen van de Limburgse
vrouwen nog eens kracht bij te zetten. Zij is lid van ZijActief, één van de
organisaties die deze avond mede
mogelijk maken.
Enkele andere Limburgse maatschappelijke organisaties die betrokken zijn, zijn FAM!, Synthese en KVG
Horst. Ineke Hurkmans uit Eindhoven
is bedenker van de JUMP-methode
en maakt de avond compleet met
een interactieve Jump Movement!sessie, waarin iedere deelnemer ’het
beste uit zichzelf kan halen.’ Aan het
einde van de avond worden ook nog
enkele prijzen verloot. Iedereen die
zich voor 31 januari aanmeldt, maakt
kans op deze prijzen. Aanmelden kan
via www.facebook.com/cda.vrouwen
of via een e-mail naar cdavlimburg@
gmail.com
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Jubilarissen fanfare Eendracht
Meerlo

Vogelmarkt

Het nieuwjaarstreffen van fanfare Eendracht Meerlo toonde verschillende soorten muziek. Meerlose fanfare
Eendracht speelde met verschillende muziekgezelschappen. Slagwerkgroep Drums & Roses uit Lottum gaf de
opmaat naar de huldiging van twee jubilarissen.

De maandelijkse vogelmarkt van vogelvereniging De Gevleugelde
Vrienden Wanssum eo is op zondag 26 januari. Deze vindt plaats van
09.30 tot 12.00 uur in zaal ’t Brugeind in Meerlo.
Op deze vogelmarkt kan iedereen
vogels kopen maar ook zelf verkopen. Op de markt zijn ook diverse
vogelhandelaren aanwezig. Bezoekers
kunnen verder terecht voor alle

vogelbenodigdheden zoals vogelvoer
en nestkastjes. Duiven en kwartels
worden niet toegelaten. Voor meer
informatie over de vogelmarkt, bel
M. van Osch op 0478 53 12 21.

Nieuwe dirigent
zangvereniging
Meriko Vocaal
Meriko Vocaal uit Meterik heeft een nieuwe dirigent gevonden: Hilde
Ubben. De zangvereniging heeft er al enkele repetities met Hilde opzitten.

Piet Wagemans werd in het zonnetje gezet omdat hij 50 jaar geleden
zijn muzikale carrière als slagwerker
is gestart in Lottum. Sinds 1996 is hij
bestuurslid van fanfare Eendracht. De
fanfare omschrijft hem als een druk
baasje, maar ook als iemand die altijd
tijd en ruimte voor de muziekvereniging heeft. Zij noemt hem een van de
drijvende krachten die nog regelmatig

laat zien dat hij het slagwerker zijn niet
is verleerd.
De tweede jubilaris, Frien van de
Winkel, is 60 jaar muzikant en erelid
van fanfare Eendracht. De basspeler
vormt volgens de fanfare het fundament van de muziekvereniging.
Muzikaal gezien, maar ook als het
gaat over aanwezigheid bij repetities,
serenades en dorpsactiviteiten: Frien en

zijn bas zijn er altijd. Het verenigingsgebouw De Speulplats is blij met zijn
aandacht. De jubilarissen kregen de
versierselen opgespeld door voorzitter Noud Janssen en beschermvrouwe
mevrouw Heijs. Een serenade en een
receptie voor beide heren met hun
echtgenotes vormde de afsluiting van
het nieuwjaarstreffen.

koordirectie. Haar beroepsactiviteiten
startte zij in de harmonie en fanfarewereld. Jarenlang was ze verbonden
aan muziekscholen in het Belgische
Kinrooi en het Duitse Geilenkirchen. In
de loop der jaren ging haar aandacht
meer en meer uit naar de zang- en
koorwereld.Hilde kan op twintig jaar
ervaring als dirigent van zeer uiteenlopende verenigingen terugkijken:
mannen, dames en gemengde koren,
zowel jongeren als senioren en gericht
op kerkelijke en profane muziek.

(Foto: Pieter van Els)

Ons Genoegen haalt
elf medailles

Het Dendron College:

Vogelvereniging Ons Genoegen uit Horst heeft grote successen
geboekt op de Nederlandse kampioenschappen. Tijdens de kampioenschappen Vogel 2014 haalde zij maar liefst elf medailles binnen.

de persoonlijke school

De Nederlandse kampioenschappen werden georganiseerd
door de Nederlandse Bond voor
Vogelliefhebbers en werden gehouden van 16 tot en met 19 januari in
de Americahal in Apeldoorn. Diverse
leden van de Horster vogelvereniging
vielen in de prijzen. In de individuele
klassen haalde Mart Verstraaten vier

Open Huis
Realisatie: Weemen Drukwerk & Communicatie, Grubbenvorst

Mannenkoor Die Sevensanghers houdt op donderdagavond 23 januari
een kennismakingsavond in De Sevewaeg in Sevenum.

Sfeer proeven!

De kennismakingsavond start om
20.30 uur. Om kennis te maken bij
mannenkoor Die Sevensanghers hoef

Kennismake

n!

Aanmelden
Maandag 17 maart
en dinsdag 18 maart 2014
van 16.30 - 19.00 uur

Gebr. van Doornelaan 124 | 5961 BE Horst | 077-3987900 | www.dendron.nl

gouden, één zilveren en een bronzen
plak. Frans Schattevoet kreeg één keer
zilver, net als Jan Vullings. Erik Renkens
kreeg brons en Piet Renders haalde
goud en zilver binnen.Daarnaast ontving Frans Schattevoet een oorkonde
van de speciaalclub voor Postuur en
Vormkanaries voor de mooiste CrestedBred van de gehele tentoonstelling.

Kennismaken met
Die Sevensanghers

Kom je ook?

Open Huis
Donderdag 30 januari 2014
van 16.30 - 20.30 uur

Hilde is momenteel dirigent van
de koren Mes Amis uit Koningsbosch,
Myrtha Musica uit Hooge Mierde en het
Budels gemengd koor. Bij deze koren
speelt het theatrale aspect naast het
zingen een belangrijke rol. Daarnaast
begeleidt Ubben (solo)zangers op
de piano en is ze pianobegeleidster tijdens solistenconcoursen.Hilde
combineerde de opleidingen piano en
schoolmuziek aan het conservatorium
van Maastricht. Aan het Tilburgse conservatorium volgde ze de opleiding tot

je geen muzikale achtergrond, kennis
of ervaring te hebben. Iedereen is
welkom.

Vogelexcursie
Crayelheide
Vogelwerkgroep ’t Hökske organiseert op zondag 2 februari een
excursie naar natuurgebied De Crayelheide. Het 210 hectare tellende
natuurgebied van De Crayelheide strekt zich uit over de voormalige
gemeente Maasbree en de gemeente Venlo.
Kenmerkend voor dit gebied is de
benaming coulisselandschap, wat wil
zeggen dat kleine agrarische percelen
worden afgewisseld door stroken bos.
Ook is het gebied vanwege de diver-

siteit aan vogelsoorten een gewild
gebied voor vogelaars. Het startpunt
van deze excursie is de parkeerplaats
bij de kerk in Sevenum, vertrektijd is
09.00 uur.
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Documentaire Op je gezondheid

‘Ook ouders zijn van harte welkom’
Je bent net zeventien geworden en tot voor kort mocht je aan de bar een biertje bestellen. Zonder problemen
kreeg je het ook. Met een verandering in de wet is er voor iedereen onder de 18 jaar geen alcohol meer. Dat zegt
jongerenwerker Bram Jacobs, die namens Lekker Friz alle betrokken partijen uitnodigt voor een debat op 4 februari
bij café De Lange Horst in Horst.

drinken. Dat deden ze ook al toen ze
onder de zestien niet mochten drinken.
Maar onderzoek heeft uitgewezen
dat als de leeftijd wordt verhoogd,
jongeren ook later beginnen met
drinken. In deze cultuuromslag gaat
wat tijd zitten.”
Tijdens het debat is de centrale
vraag hoe we in de gemeente
met de wet om willen gaan:
Hoe gaan we om met keten en thuis
drinken? Wat is de toekomst van de
jongerensoos? Hoe creëren we een
uitdagende alcoholvrije omgeving
voor jongeren? Wat kunnen we doen

om de cultuuromslag kracht bij te
zetten? En wie is er verantwoordelijk?
Horeca, soosbestuurders, keten, ouders,
jongeren, professionals en politiek
zijn uitgenodigd om onder leiding van
gespreksleider Johan Hauser van L1
de discussie aan te gaan. “Ik hoop dat
ook veel ouders aanwezig zijn, vooral
ouders met kinderen in de leeftijd
van 14 tot 18 jaar. Zij hebben een
belangrijke stem zijn in het geheel.
Het valt me op dat heel weinig
jongeren deze nieuwe wetswijziging
met hun ouders hebben besproken”,
zegt Bram.

Convenant in de
maak voor de sozen
Welzijnsorganisatie Synthese en openbaar jongerencentrum (OJC) Jera
uit Ysselsteyn hebben in verband met de wetswijziging het initiatief
genomen voor het opstellen van een convenant. De kartrekker in het
geheel is jongerenwerker Teun van Gelder van Synthese.
“Vanaf 1 januari is de Drank- en
Horecawet gewijzigd. Dat betekent
dat de leeftijdsgrens is verschoven
van 16 naar 18 jaar. Dit is een
wetswijziging die eigenlijk vanuit
gezondheidsperspectief is genomen,
met de hoop om de hersenen en de
hersenontwikkeling bij jongeren te
beschermen. En ook om te zorgen
dat jongeren op steeds latere leeftijd
beginnen met drinken”, stelt Bram over
de wetswijziging.
“Door met jongeren, bestuurders, ondernemers, maar ook zeker
met ouders in gesprek te gaan en te
blijven, willen we erachter komen wat
deze verandering precies betekent.

Een neveneffect van de wet is dat
sozen, die zich richten op jongeren in
de leeftijd van 14 tot 18 jaar, misschien
minder aantrekkelijk worden.”
Horst aan de Maas is een regio
waar volgens Bram veel gedronken
wordt. “Dat hoort hier bij de cultuur.
Het is normaal dat je van je vader een
biertje krijgt. In de Randstad is deze
wetswijziging ook minder een issue.
Bij ons is drinken onderdeel van de
cultuur, net zoals carnaval.”
Bram heeft samen met PieterNic van den Beuken van cultureel
projectbureau Witgoed en van
Bontewas uit Sevenum de korte
documentaire Op je gezondheid

gemaakt. In deze film komen
verschillende partijen, zoals
handhavers en ouders, aan het woord.
“Allemaal worstelen ze met de vraag
hoe ze binnen de nieuwe wet om
moeten gaan met de aanhoudende
alcoholbehoefte van jongeren onder de
achttien”, aldus Bram.
Om hierover met elkaar het
gesprek te gaan, organiseert Lekker
Friz een debat op dinsdag 4 februari
om 19.30 uur in café De Lange in Horst.
De documentaire wordt hier voor het
eerst getoond en dient als inleiding
voor het debat. “We moeten inzetten op een cultuuromslag. Je weet
dat jongeren onder de achttien zullen

Teun: “Het convenant staat nog
in de kinderschoenen. Samen met de
sozen zoeken we ook in Horst aan de
Maas naar een werkbaar document,
waarmee we bij de gemeente een
duidelijk signaal afgeven over de houding van de sozen ten opzichte van de
wijziging Drank- en Horecawet.” Wat
er precies in het document komt te
staan, is volgens Teun nog onduidelijk. “Het zou kunnen gaan over het
werken met polsbandjes en aan
de deur controleren. Maar hierover
zijn we nog steeds in gesprek met
de sozen.” Een onderdeel van het

plan is het maken van afspraken
met de gemeente over betrekken
van de handhavers, als het gaat
om preventie. In eerste instantie is
het convenant alleen voor officieel
geregistreerde sozen. Teun: “Andere
jongerengelegenheden zoals keten
mogen wat mij betreft ook aanhaken en misschien moeten we in de
toekomst een keetvariant van het
convenant maken. Het gaat erom
dat de groepen jongeren zichtbaar
worden. We zijn nog op zoek naar
de juiste vorm en we willen met alle
betrokken partijen in gesprek blijven.”

k strenger zijn dan
“ ik denk dat wij al een stu
ze voor 16 geen alcohol”
andere ouders, hier krijgen

op je GEZONDHEID
Documentaire en open-debat over jongeren en alcohol
Praat mee op 4 februari, 19:30 in De Lange Horst
Bekijk de trailer op lekkerfriz.nl

It’s Clean
maakt schoon op uw wensen

Garagedeuren • Kunststof kozijnen • Zonweringen
077 - 466 39 20 | 06 - 12 67 13 63

www.mathpeeters.nl

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

www.its-clean.nl

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
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DECULTUURRECENSENT
‘Theater zou meer naar de
jeugd toe moeten trekken’
De Cultuurrecensenten: Li-Yen Theloesen en Anke Straten
Voorstelling: KAAL – Marco Roelofs (19 januari)
Theater is: ambitie, expressie en entertainment.

Ik ben er klaar mee. Ik heb er een boek
over geschreven en een theatertour
over gedaan. Hartstikke tof, maar nu is
het wel genoeg geweest.
In het boek staat ongeveer het
zelfde als wat in je
theatervoorstelling voor komt. Dit
kunnen mensen zo vaak lezen als ze
willen. Vind je dat raar?
Jawel, daar heb ik extra goed over
nagedacht. Ik stelde mezelf de vraag:

wil ik dat iedereen zoveel over me
weet? Want er staan ook dingen in
waar ik niet trots op ben.
Hebben je tatoeages een betekenis?
Ze staan voor het boeddhisme. Mijn
linkerarm staat voor goed en mijn
rechterarm voor kwaad.
De volgende voorstelling van
Kukeleku is Max van den Burg –
Schlemiel op zondag 9 febuari.

Beatsport:
Deep house in OJC Niks
Een nieuwe editie van Beatsport vindt plaats in OJC Niks in Horst op
zaterdag 25 januari. Het evenement begint om 23.00 uur en gaat door tot
03.00 uur. Ivo Swinkels, Volksfreude en Randy nemen deze avond plaats
achter de knoppen.
Het concept beatsport, dat sinds
enige tijd een vaste plaats heeft in
het programma van de Horster soos,
is uitgegroeid tot een van de populairste avonden van het jongeren-

Waarom heeft u gekozen voor
cabaret?
Zeg maar je hoor, haha. Het leuke aan
cabaret is dat je mensen aan het lachen
kan maken, maar ook aan het denken
kunt zetten. Cabaret is entertainen en
informeren tegelijk.
Waar haal jij jouw inspiratie
vandaan?
Uit het dagelijkse leven. Je kan overal
theater van maken, van de grootste
ellende tot de leukste dingen. Over
alles is wel een grap te maken.
Wie is jouw idool?
Nelson Mandela. Die man is echt larger
than life. Hij staat net onder God. In

het vakgebied kies ik toch voor Theo
Maassen. Hij kan zowel superbotte
grappen maken als mij laten nadenken
en ontroeren.
Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Nieuwsgierig, ambitieus en bijna net zo
knap als Justin Bieber.
Wat vind jij van theater in relatie
met onze jeugd?
Jongeren hebben veel afleiding en
gaan daarom niet naar het theater.
Theater zou dus meer naar de jeugd toe
moeten trekken.
Je bent natuurlijk bekend als zanger
van de Heideroosjes. Hoe kwam je
op de teksten van de nummers?

Mijn eerste album schreef ik toen ik 15
jaar was. Ik was nog een kwade puber
en schreef de teksten vooral als ik
boos was. Bij mijn laatste album was ik
alweer wat volwassener.
Heb je een bepaald ritueel voordat je
het podium opgaat om jezelf nog
moed in te spreken?
Nee, maar ik heb wel een momentje
voor mezelf, een concentratiemomentje.
Heb je een levensmotto?
What you give, is what you get.
Je hebt een goede zelfreflectie. Maar
wat vind je er nou van om je
privéleven zo bloot te geven?

centrum. Eerdere edities stonden in
het teken van onder andere moombahton en techno. Dit keer heeft de
organisatie gekozen voor het genre
deep house.

Catwalkshow bij
Citaverde
Voor hun afstudeerproject in de richtingen bloem & design en
interieur & vormgeving organiseren studenten een catwalkshow tijdens
de open dag van het Citaverde College in Horst.
De open dagen van het Citaverde
College in Horst vinden plaats op
vrijdag 31 januari van 18.00 tot 21.00
uur voor het mbo en op zaterdag 1
februari van 10.00 tot 13.30 uur voor
het vmbo. Op de twee open dagen
wordt een bruidsshow op de catwalk

Kamperen,
dineren en recreëren

georganiseerd door studenten van de
richting bloem & design. Ongeveer
twintig studenten tonen hun zelfgemaakte bruidsboeketten. Ook is
de aula ingericht met bloemwerk
gemaakt door leerlingen.

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

in Limburg!

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

Voel je de kriebels
om mee te zingen?
Meriko Vocaal biedt jou een gratis
workshop aan onder het motto:
Samen zingen is gezond en erg leuk!
De workshop is 10 maandagavonden van
19.30 tot 20.30 uur en begint op 27 januari
2014. Voor meer info en aanmelden voor
de workshop bezoek onze website:

www.merikovocaal.nl

Autobedrijf

Fer van Lin
Wat kies jij
op je kinderfeestje?
kies uit o.a. handboogschieten, bowlen,
zwemmen, spelen, midgetgolf, speurtocht

compleet verzorgd vanaf €

10,75!

www.schatberg.nl | Sevenum | T 077 467 77 77

• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Kayleigh van Kempen
16 jaar
Sevenum
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Over tien jaar hoop ik een mooi huis te
hebben en op mezelf te wonen. Ook
hoop ik dat ik mijn studie afgerond heb
en een leuke baan heb. Wat ik precies
wil gaan doen, weet ik nog niet, maar
ik wil in ieder geval wel iets doen met
mensen. Ik wil ze graag helpen met
hun problemen.
Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?
Dat hoeft niet per se een cadeau te
zijn, als het maar iets is wat ik met
vriendinnen kan doen. Ik wil gewoon
een hele leuke dag samen met ze
hebben, zodat ik die dag nooit zal vergeten. Dan zou ik bijvoorbeeld met z’n
allen willen gaan shoppen of naar een
pretpark willen gaan.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?

T
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Dat is mijn vriend, Bob van Issum uit
Horst. We zijn dit jaar bij elkaar in de
klas gekomen, zo hebben we elkaar
leren kennen. We kennen elkaar dus
nu ongeveer een half jaar, sinds het
nieuwe schooljaar begon.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik vind het heel handig, zo kan je snel
met iemand bijpraten of afspreken. Het
meest gebruik ik WhatsApp, om leuke
gesprekken te voeren. Maar ik vind het
ook jammer, want mensen kijken heel
vaak op hun mobiel waardoor je minder echte gesprekken kunt voeren.
Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
Dat is best veel. Alles is dicht in de
buurt dus ik kan overal gemakkelijk
naar toe fietsen. Ook al mijn vriendinnen wonen in Horst aan de Maas. Ik
vind het leuk om met mijn vriendinnen
uit te gaan. Ik zou hier heel graag willen blijven wonen. Waar precies weet
ik nog niet, als het maar in of rondom
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KUNSTGEBIT ZORGCENTRUM
HORST
nt ons tere t oor
• implantaatgedragen kunstgebit (kliksysteem)
• aanpassen en reparatie van uw kunstgebit
• vrijblijvend advies en controle van uw
huidige kunstgebit
• vergoeding ook vanuit uw basisverzekering
en rechtstreeks via de zorgverzekeraar
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G

T

Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. (077) 398 88 45

aan
Kayleigh van Kempen Mies

Horst aan de Maas is.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Ik zou dan op vakantie gaan naar
Amerika om daar te gaan rondtrekken.
Ook zou ik heel veel leuke dingen gaan
doen samen met mijn vriendinnen en
familie. Ik zou ook een deel aan een
goed doel geven. Aan welk goed doel
weet ik nog niet, als het maar goed
terechtkomt. Ik denk dat ik dan geld
aan derdewereldlanden zou schenken,
zodat zij ook een kans krijgen op een
beter leven.
Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaarmaken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Dat is ovenschotel. Die maakt mijn
moeder altijd heel lekker. Ik weet niet
precies wat alle ingrediënten zijn, maar
dat maakt mij ook niet zoveel uit, want
ik vind het gewoon heel lekker. Ik denk
dat er wel geheime ingrediënten in zitten, maar wat precies dat weet ik niet.
Ze maakt het niet heel vaak, ongeveer
een keer in de maand krijgen we dat.

Op welke manier verdien jij bij?
Op dit moment heb ik nog geen
bijbaan, maar ik ben wel op zoek.
Mijn vader heeft wel een eigen
bedrijf en daar werk ik soms, samen
met mijn zus. Als ik tijd heb, werk ik
daar om de twee weken mee.
Leukste feestje ooit?
Dat was mijn Sweet Sixteen samen
met een vriendin, bij mij thuis. We
hebben er een heel leuk feestje van
gemaakt samen met veel vrienden
en vriendinnen.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Dat is niet specifiek één dag, dat
zijn er wel meerdere. Carnaval vind
ik leuk, omdat je dan met z’n allen
bij elkaar bent en je er een paar
superleuke dagen van maakt.
Als je gaat shoppen: waar en
wanneer?
Dan ga ik naar een grote stad, met
veel winkels, zodat ik veel keus
heb. Ik ga vaak samen met mijn
vriendinnen en wil er altijd een
gezellige dag van maken. Wanneer
we gaan, dat maakt mij niet zoveel
uit, als het maar gezellig is.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Dat was een 8,8 voor Nederlands.
Dat is niet een vak waar ik per se
heel goed in ben. Dit keer snapte ik
het volgens mij gewoon allemaal. Ik
ben het best in wiskunde, maar dat
vind ik niet het leukst om te doen.
Ik vind gym leuker.
Zon of sneeuw?
Dan kies ik voor de zon, want daar
word ik meestal blij en vrolijk van.
Je kan er ook lekker bruin van
worden. Sneeuw vind ik ook wel
leuk, maar het moet er niet te lang
liggen.
Avondmens of ochtendmens?
Een avondmens, want ’s avonds ben
ik meer actief dan ’s ochtends. ’s
Ochtends kom ik heel moeilijk mijn
bed uit.
Stad of dorp?
Dan kies ik voor een dorp. In een
dorp is het toch rustiger en heb je
meer contact met mensen uit de
buurt. In de stad is het best druk.
Daar woon ik liever niet.

Column

Cut of kut?
Filmediting, een hele klus.
Al het filmmateriaal bekijken,
volgorde bepalen en stukjes
beeld selecteren: ’cutten’.
Natuurlijk begrijpt niet
iedereen deze vaktermen in de
Engelse taal meteen. Vandaar
dat ik ook het nodige
commentaar kreeg, toen ik vol
enthousiasme in het openbaar
met deze filmedit bezig was...
Heerlijk vind ik het om in het
openbaar aan school te werken,
in plaats van thuis op m’n eigen
kamertje: in de
schoolbibliotheek, in cafeetjes, in
restaurants, you name it. Toch
werkte dat bij dit filmproject net
even anders, alleen hadden we
dat niet helemaal door. Samen
met een teamgenoot waren we
24/7 met dit project bezig, we
zaten er dus vol in. We gingen
van enthousiast naar
enthousiaster, van luid naar
luider en uiteindelijk hadden we
niet eens door dat we het
uitschreeuwden: “Oh! Hier moet
nog een ’cut’!”, “Ah nee, hier zit
een ’cut’ te veel!”, “Hier! Hier zag
ik drie cuts!” en zo maar door. Je
begrijpt het wel. Rare blikken
ontstonden en de vraag of we
wat netter taalgebruik konden
gebruiken, begrepen we eerst
niet. Later kregen we het door:
cut klinkt natuurlijk als kut. Oeps.
Vandaar dat commentaar en
dodelijke blikken. Niets verkeerds
bedoelden we ermee. Een cut is
gewoon een onschuldige knip in
een filmeditingprogramma, niet
meer dan dat. In plaats van
onbeschofte studenten, hingen
wij op dat moment juist de meest
voorbeeldige studenten uit die je
je maar voor kunt stellen: 24/7
aan school, zonder te klagen,
alles voor een deadline.
Helaas had niet iedereen deze
voorbeeldige studiehouding door.
Ik kan me niet overal meer
vertonen met m’n schoolwerk.
Balen en inderdaad: heel lomp
gezegd is dat gewoon, tja, kut.
Mies

tandprothetische praktijk

.
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Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij
bi ons terecht
terec t voor
voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen
aatsen van Implantaten
m antaten in onze
on e praktijk
rakti k
> Reparatie
e aratie op
o afspraak
a s raak klaar
k aar terwijl
terwi u wacht
wac t
> Kostenloze
osten o e controle
contro e van dee prothese
rot ese
Wij hebben
Wi
ebben contracten met vri
vrijwel
we aallee zorgverzekeraars
or ver ekeraars

Joekskapel Ald Iezer
krijgt Alde Knoeper
Joekskapel Ald Iezer uit Horst kreeg op woensdag 15 januari de Alde Knoeper 2014 uitgereikt uit handen van de
Ald Preense van carnavalsvereniging D’n Dreumel. De joekskapel kreeg deze onderscheiding uitgereikt in zaal De
Lange vanwege haar verdiensten voor het Horster carnaval.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL

Dames en herenmode • Ondergoed (‘beeren’) • Sokken

Magazijn Verkoop
Vanaf dinsdag 21 januari

Dames- en herenkleding vanaf € 7,50

OP=OP!

Pastoor Vullinghsstraat 21, Sevenum
Tel. 077 - 467 05 20
www.licofashion.nl

Sieraden • Horloges • Sjaals • Tassen • Riemen
Ald Iezer verzorgt al jaren muziek
bij carnavalsactiviteiten. Ze neemt
onder andere deel aan de carnavalsoptocht van D’n Dreumel, de jeugdcarnavalsoptocht in Horst en begeleidt de proclamatie van de nieuwe
Dreumelprins muzikaal. Daarnaast zorgt
de joekskapel ook voor stemming bij
carnavalsavonden voor mensen met

www.haardstede.nl

een beperking in disco ’t Trefpunt in
Horst.
Ald Iezer is in de loop der jaren
uitgegroeid tot een kapel van
negentien leden, die het hele jaar
actief zijn met muziek maken. Was het
genre destijds vooral carnavalistisch
ingesteld, tegenwoordig brengen
ze naast de carnavalsmuziek ook

Nederlandse, Duitse en Engelstalige
feestmuziek.
De Alde Knoeper wordt jaarlijks
door de Ald Preense van carnavalsvereniging D’n Dreumel uitgereikt aan
diegene die zich verdienstelijk heeft
gemaakt voor carnaval in het algemeen
en D’n Dreumel in het bijzonder. De
onderscheiding werd in 1974 ingesteld.

Maria
Lichtmis
De Maria Lichtmis wordt
gevierd op zondag 2 februari in
het Parochiehuis in Sevenum. Het
is een feest waarbij Jezus, zoals
elk joods jongetje, wordt
opgedragen aan God. Het is ook
Maria’s tempelgang om zich te
reinigen na de geboorte van haar
eerste kind.
Het feest wordt ook in de
oosterse kerk gevierd en wordt daar
Ypapanti (ontmoeting) genoemd.
Daarlangs staat Maria Lichtmis ook
bekend om zijn kaarsenprocessie.
Meer weten? Op dinsdag 28 januari
om 20.00 uur wordt er gesproken over de Maria Lichtmis in het
Parochiehuis. Ter voorbereiding kunnen deelnemers het evangelie van
Lucas 2, 22-40 lezen.

www.citaverde.nl

Tapzingen
Sevenum

Aldereprins Plaggenhouwers

Zanggroep De Balkers opent
het nieuwe jaar met een muzikale
middag tapzingen in De
Sevewaeg in Sevenum.
Dit evenement vindt plaats op
zondag 26 januari. Deze meezingmiddag begint om 14.30 uur.

Marcel Peters is op de alderemiddag van GMV De Plaggenhouwers
uit Grubbenvorst op zondag 19 januari uitgeroepen tot nieuwe aldereprins. Marcel gaat dit jaar als prins Marcel I voorop bij de ouderen
van Grubbenvorst. Zijn adjudanten zijn Frits Tenge en Evert Tax.
Ze houden receptie in De Vonkel op dinsdag 4 maart om 14.11 uur.

Marcel Peters
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Jeugdzittingsmiddag 2014

Wie wordt de nieuwe
jeugdprins van Horst?
Een van de spannendste middagen van het jaar voor het Horster jeugdcarnaval vindt zondag 26 januari plaats:
wie wordt de 56e jeugdprins van jeugdcarnaval D’n Dreumel? De Mèrthal opent haar deuren om 13.30 uur.
Het programma begint om 14.11 uur.
Centraal staan de bekendmaking
van het gezelschap van de
jeugdboorebrullef. De organisatie is
dit jaar in handen van handbalclub
Wittenhorst. Daarnaast wordt de
nieuwe jeugdprins bekendgemaakt,
nadat Dirk I zijn scepter heeft mogen
inleveren. De middag wordt verder
omlijst door optredens van onder
meer de (jeugd)liedjeszangers,
de dansgardes van D’n Dreumel,
huisband Nag naat âchter de Oëre,
Pak Rammel en W-Dreej.
Vorst Sideris ligt alvast een tipje
van de sluier op over de nieuwe
jeugdprins.

Het preens(ver)raoje
Dreumels en Dreumelinnekes,
’T is te haope dát ie d’r zòndág
stiët, want òzze neeje preens haet
mei nag wal ’s last ván plankekoorts.
Deze jonge kel is ennen hiërser
mit weinig weurd of in ieder geval:

enne preens di weinig weurd nuüdig
haet zich oêt te spraeke. Wát zien
iërste reactie waor naodát ‘ie wist
dát heej komend jaor veuróp mòg
gaon in ’t Hôrster carnavalsgedruis?
‘Supercalifragilisticexpialidocious’!
Dao velt niks aan toe te voege en
smaakt alliën má naor miër.
‘Ik haop daat ge ow beseft daat
ge de plank biëstig misslaot ás ge
zòndág 26 jannewarie verget de
waeg naor de Mèrthal te vinge.’ Mit
dees weurd ván òzze toekomstigen
hiërser wuürdt toch wál bevestigd dát
‘ie d’r hielemaol klaor vur is.

Ozze neeje preens
zal d’n dans neet
ontspringe
Daobeej wet ik zeker daat ozze
neeje preens d’n dans neet zal
ontspringe. Umdát heej de lat vur
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Proclamatie
achtste zomerprins
De Horster maondaagavundclub presenteert op maandag 27 januari
de achtste zomerprins in café De Beurs.
Nadat op zaterdag de Dreumelprins en zondag de jeugdprins zijn
uitgekomen, is het maandagavond
traditioneel de beurt aan de zomerprins. Rond 21.30 uur wordt afscheid
genomen van de zevende zomerprins Michael, zijn prinses en zijn
adjudanten. Rond 22.11 uur is dan

de proclamatie van de nieuwe prins.
Deze avond wordt gepresenteerd door
Harrie Vissers en de muzikale noot
wordt verzorgd door het onafscheidelijke duo Hennie en Arie. Het zomercarnaval wordt dit jaar gehouden
op zaterdag 12 juli, één dag voor de
finale van het WK voetbal in Brazilië.

zichzelf behuurlijk hoëg leet, zal de
ontgoocheling straks groët ziên ás
geej zit wát vur betoëverende gaves
heej in ziene mars haet. Deze stille
genieter kent ’t recept ás ’t giët um
’t bouwe ván ’n fiëstje: ge knippert
twiëje kier mit ow oëge, staot nag
wát te klasjenere en in ’n mum ván
tiêd stiët de zaal óppe kop.

Brood bakken

Mit waterige oëge

De bakker is zondag 26 januari aanwezig in Museum De Locht in
Melderslo. Er wordt dan een demonstratie brood bakken gegeven.

Mit waterige oëge duk vroeg oet
de vaere, laot òzze neeje preens zich
neet gauw oêt ’t vaeld slaon.
Mende geej ’t nou te wiëte en
wachte alliën nag op de figuurlijke
troënswisseling? Kom dá zondág
26 jannewarie naor de Mèrthal, wao
ok de handbalclub ’n belke opgoëit:
zeej zulle same mit os eur neej
jeugdboorebrullefsgezelschap án ow
veurstelle. ’t Belaoft ’n betoëverende
middág te waere, dus laot ow
verrasse.

Kinderen mogen deze dag, met
hulp van de bakker, hun eigen brood
maken. Tot april zijn er in De Locht
ook nog diverse wisselexposities te
bezichtigen, zoals Bij ons thuis aan de
muur, een expositie vol nostalgie met

familieportretten, diploma’s, vrome
afbeeldingen, kruisbeelden, heilwensen en meer.
Het museum is op woensdag,
zaterdag en zondag geopend van
11.00 tot 17.00 uur.

Kinderworkshop
maskers maken
Museum de Kantfabriek in Horst geeft maandelijks workshops voor
kinderen. Op woensdag 29 januari is er een workshop maskers maken.
Onder leiding van Fonza Billekens
en José van den Broek kunnen
kinderen deze woensdagmiddag een
masker maken. Allerlei materialen
worden gebruikt maar natuurlijk ligt
de nadruk op kant. De workshop is

van 14.00 tot 16.00 uur. Opgave kan
tot drie dagen voor de workshop via
cursus@museumdekantfabriek.nl of
077 398 16 50. Voor meer informatie
over de workshops kijk op
www.museumdekantfabriek.nl

OJC Cartouche

Optreden Fragment
De band Fragment speelt op zaterdag 25 januari in OJC Cartouche in
America. De deuren zijn deze avond vanaf 20.00 uur open.

Fragment is onder meer bekend als
de huisband van de Zwarte Cross. Sinds
jaar en dag is deze Engels-Nederlandse
band te vinden op vele festivals en
in feesttenten. De band staat bekend

om haar humor en interactie met het
publiek. Er zijn geen setlists, er wordt
volop geïmproviseerd. De covers worden gestoken in een typisch Fragmentjasje.

24

cultuur

23
01

LGOG-lezing over monseigneur
Schraven
Monseigneur Schraven staat centraal tijdens een lezing van LGOG kring Ter Horst op woensdag 29 januari.
De lezing begint om 20.00 uur en vindt plaats in zaal De Leste Geulde in Horst.
Inleiders zijn de secretaris van
de Mgr. Schravenstichting, Vincent
Hermans, en diens echtgenote,
drs. Marja Grim, die als onderzoekster bij de stichting is betrokken. Frans
Schraven werd geboren in Lottum
op 13 oktober 1873 en groeide op in
Broekhuizenvorst. Kort na zijn priesterwijding in 1899 vertrok hij naar de
missie in China. Monseigneur Schraven
staat sinds enkele jaren volop in de
belangstelling. Op verzoek van de

huidige Chinese opvolger van Frans
Schraven is afgelopen jaar een proces
van zaligverklaring gestart dat op
3 januari werd afgesloten. Enkele
historici hebben voor die zaligverklaring
meer dan duizend pagina’s aan documenten en vertalingen bijeengebracht.
Maar hoe kan het dan dat hij in
eigen streek zo onbekend is gebleven?
Uit het onderzoek is gebleken dat er
een formele lezing van zijn dood de
wereld in is gegaan die alles in myste-

rieuze wolken hult. Volgens het LGOG
blijkt daarnaast in China een informele
lezing te bestaan met als conclusie:
Frans Schraven is een held, die voor ons
zijn leven heeft gegeven.
Pas de laatste tijd is die Chinese
lezing van het verhaal boven tafel
gekomen. In de lezing van het LGOG
wordt ingegaan op het verhaal van de
moord op monseigneur Schraven en
op de politieke rel die na de dood ontstond tussen Europese landen en Japan.

Roeffen Mart genomineerd
voor Beste Uitje
Apetrots zijn ze, de bestuurders en vrijwilligers van speeltuin Roeffen Mart in Grubbenvorst. De ANWB heeft
secretaris Jacq Roebbers laten weten dat de speeltuin dit jaar opgenomen is in de lijst van tien genomineerden voor
Het Best Uitje van Limburg.
“We staan niet tussen de minsten”,
vertelt Jacq. In Limburg wordt gestreden
met collega-speelpark Klein Zwitserland,
maar ook kasteeltuinen Arcen en het
Miljoenenlijntje Valkenburg zijn gegadigden. Ook Speeltuinwerk Limburg heeft
enthousiast gereageerd. “Speeltuinen
zijn een geweldig uitje en het is goed te

zien dat het werk van speeltuinbeheerders gewaardeerd wordt met een nominatie. Dat zelfs twee van onze leden in
de lijst staan is natuurlijk geweldig.”
De organisatie noemt Roeffen Mart een
unieke speeltuin door haar ligging en
inrichting. “Gratis toegang maakt spelen
laagdrempelig en de verzorgde aanblik

van de tuin maakt Roeffen een welkome
plek. Bestuur en vrijwilligers laten zien
wat je voor elkaar kunt krijgen met
in een tijd waarbij velen toch zeggen
dat het allemaal minder wordt”, aldus
Speeltuinwerk Limburg.Kijk voor meer
informatie op de websites van de ANWB
of van Speeltuinwerk Limburg.

Nieuwe jeugdprins
Meerlo
Willem Poels is zaterdag 18 januari gepresenteerd als jeugdprins van
De Vossenkeutels uit Meerlo. Jeugdprins Willem wordt tijdens zijn regeerperiode bijgestaan door zijn twee adjudanten Koen Peelen en Jelle Kleeven.
Het thema van het jeugdprinsenbal
was Ik Hou van Holland. Zoals gebruikelijk presenteerde Linda de Mol dit
programma en werden de teams aangevoerd door Jeroen van Koningsbrugge
en Guus Meeuwis. Het spel werd
gespeeld en tijdens het laatste en
beslissende spel, het cadeauspel, kwam
de nieuwe prins uit het grote cadeau.

Hij stelde daarna zijn adjudanten Koen
en Jelle voor aan het publiek. Ook de
nieuwe jeugdvorst werd bekendgemaakt: Thijmen Peters.
Op zondagmiddag 9 februari is er
een receptie voor jeugdprins Willem
en zijn adjudanten Koen en Jelle. Deze
wordt gehouden in café Oud Meerlo
van 15.11 tot 16.30 uur.

Leeftijdbandjes tijdens Horster carnaval
De proclamatie van de 52e prins van carnavalsvereniging D’n Dreumel
vindt plaats op zaterdag 25 januari in de Mèrthal in Horst. De avond
begint om 20.11 uur. Bij carnavalsactiviteiten van D’n Dreumel is het
verplicht om een legitimatiebewijs te tonen.
Ook CV D’n Dreumel gaat zich
houden aan de nieuwe regels voor
alcoholgebruik. Tijdens carnavalsactiviteiten van D’n Dreumel wordt onder
de leeftijd van 18 jaar geen alcohol
geschonken. Dat betekent dat iedereen boven de 18 jaar een polsbandje
krijgt als diegene alcohol wil drinken.

Dit geldt voor alle carnavalsactiviteiten in De Mèrthal.
De eerste activiteiten zijn de prinsenproclamatie en de jeugdzittingsmiddag komend weekend. Om een
polsbandje te krijgen, is legitimatie
verplicht. Geen legitimatie betekent
geen bandje en dus geen alcohol.

Liedjesavond
Mission Impossible
Het 25-jarige jubileum van Horster pretvereniging Mission Impossible
wordt gevierd met een ouderwetse liedjesavond. Deze vindt plaats op
vrijdag 28 februari vanaf 19.00 uur in de Mèrthal in Horst.
Mission Impossible werd in 1989
opgericht door enkele vriendengroepen.
De vereniging werd vooral bekend om
haar alternatieve carnavalsfeest, waarmee ze zich op ludieke wijze afzette
tegen de gevestigde carnavalsverenigingen. Het hoogtepunt van elk Missioncarnaval was de liedjesavond. Hiervoor
werden gelegenheidsbands gevormd of
bestaande (rock)bands gingen aan de

slag met het componeren van alternatieve carnavalsmuziek. Deze nummers
werden dan tijdens de liedjesavonden
op vrijdagavond voor carnaval in een
kroeg live voor het publiek ten gehore
gebracht. Op vrijdag 28 februari treden
onder andere Bert vaan Albers Toën,
Stoere Patsers, Martin Gaus Combo, Dr
Speulgood, De Snorre, Tuperware, Prins
Harry Holding BV en Kleffe Zok op.
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Prins Peter en vorst Rob uitgekomen
in Hegelsom
Het prinsenbal van CV D’n Tuutekop uit Hegelsom werd voor het eerst
sinds jaren weer op zaterdagavond georganiseerd. Nieuwe vorst Rob Thielen
en prins Peter Wagemans werden bekendgemaakt.

grote inzet als gezicht van D’n Tuutekop
van de afgelopen negen jaar voor de
Hegelsomse carnaval. De nieuwe vorst,
Rob Thielen, werd gepresenteerd met
een schimmenspel door de raad van
elf.
In het eenmalig geopende
‘Haegelsums Wokrestaurant’ kwamen
diverse prominente Tuute en Tuutinne
voorbij. Aan het eind van het toneelstuk nam nieuwe vorst Rob I het
woord over met de proclamatie.Na
enkele hints werd de nieuwe heerser
van ‘t Tuuteriek bekendgemaakt: prins

Peter III. Peter Wagemans is 37 jaar
oud en is getrouwd met Monique.
Samen hebben ze drie kinderen,
Sjors, Eef en Lonne. Peter is al jaren
bestuurslid van D’n Tuutekop, waar hij
de functie als vicevoorzitter bekleedt.
De adjudanten van Peter III zijn Sandor
Verhaeg en Richard Verhaeg. Ze
houden receptie op zondag 2 februari
van 14.11 uur tot 16.11 uur in D’n
Tuutetempel. Het motto van Peter
III luidt: Weej bauwe nou gen huüs
of halle, ma goan met d’n Tuutekop
knallen.

Boerenbruiloft
Hegelsom
Buurtvereniging Achter
d’n Bond organiseert dit jaar de
boerenbruiloft in Hegelsom onder
het motto ‘weej make ’t bón(d)t’.
Aansluitend aan de receptie
van prins Peter, zijn prinses
Monique en vorst Rob die op
zondag 2 februari plaatsvindt,
verschijnen het boerenbruidspaar
en de boerenfamilie ten tonele.
De boerenbruiloft zelf vindt plaats
op carnavalsmaandag 3 maart.

Prinsen- en
verlovingsbal
Turftreiërs
Het carnavalsseizoen van
CV De Turftreiërs uit America
wordt geopend met het
prinsenbal en verlovingsbal dat
zondag 26 januari wordt
gehouden. Vanaf 15.00 uur is
iedereen welkom in de Bondszaal.

Als een van zijn laatste taken
mocht prins René I met jeugdprins
Silvijn I de Tuutekopvlag hijsen in de
vlaggenmast bij zaal Debije. Daarna
werd er afscheid genomen van
raadsleden Paul Jacobs, Wilbert
Zanders, Tjeerd van Helden, Ruud

Zanders en Leon Faesssen, vorst Noël
en de kartrekkers van het afgelopen
jaar. Nadat prins René I werd opgenomen in het korps van oud-prinsen en
-vorsten, nam de nieuwe voorzitter van
D’n Tuutekop Jos Peeters het woord
over. Hij bedankte vorst Noël voor zijn

Boerenbruidspaar Horst

Kanonne Hayke en Christien
De zaal van De Lange kleurde zaterdag blauwwit. De bühne was omgetoverd tot de sportkantine De Break-oet:
het thuishonk van handbalclub Wittenhorst. Het was de jubileumavond van de 50-jarige vereniging.

Een groepje oud-leden zat te
hartenjagen terwijl de jeugd aan de
hangtafel hing. De niet zo snuggere
Betuume Toëntje samen met z’n Bets,
Kanonne Hayke samen met Christien en
dan waren er ook nog Steef, het neefje

van Bets, en coach Lei de barman.
Hoewel het eerst leek dat Betuume
Toëntje op de knieën ging voor Bets,
bleek het achteraf dat het ging om een
2 euromuntje dat onder de kruk van
Bets lag.

Uiteindelijk was het Kanonne Hayke
die zijn Christien ten huwelijk vroeg.
En de avond kende nog een verrassing:
het nieuwe clublied ‘HCW blieft score’
geschreven door Bart van der Sterren
en met muziek van Kenny Janssen en

de zang van onder andere Joske en Jori.
Het boorebrullefgezelschap van
Horst bestaat uit broêd en broêdegom
Laura ván Gemma ván Wiel ván Kloets
Grad (Laura Bolk) en Swen va Rudi
ván de witte en va Lenie ván Tiëwen
Petran (Swen Derks). De getuûge
ván de broêd is Lisan va Leike ván
Lenssen Huub en Suzie ván Klaassen
Mart (Lisan Lenssen). Getuûge ván de
broêdegom is Mark ván Martien ván
Piet ván Boëms Sefke en ván Thea ván
Cor ván Pierre ván de Koësdônk (Mark
Vervoort). De elders ván de broêd
vormen Ralph ván Hay ván Aerts Kuüb
en van El ván Sodermanns de slaegter
(Ralph Aerts) en Veronique va Mart ván
Gritjes Frans ván de Mieterik en Tiny
ván Vullings Háyke de kiepeslâchter
(Veronique Klaassen). De elders van de
Broêdegom zijn Jac va Stippen Toën en
va Zus ván Maurice Jac (Jac Stiphout) en
Petri va Jan ván Kluskes Pieter en Lies
ván Derken Handrie (Petri Stiphout).
De pastoer is Paul va Jan ván Kuûnen
Hân en va Rieky ván Chris ván Engelen
Driek (Paul Verstappen) en Steef wordt
gespeeld door René ván Haks Drikus
ziene Fréns ziene Ger en ván Schobers
Wim ziene Piet ziene Gerda (René
Thielen).
Op dinsdag 4 maart vindt de boorebrullef plaats in de Mèrthal in Horst.
(Foto: Marieta fotografie)

Tijdens het bal wordt eerst
afscheid genomen van het
boerenbruidspaar Lody en Mieke,
het prinselijk paar Sander en
Wendy en hun adjudanten Frank en
François. Rond 16.45 uur worden
de nieuwe prins van De Turftreiërs
en het boerenbruidspaar met
hun gezelschap bekendgemaakt.
Ook wordt bekendgemaakt wie
dit jaar de Orde van Verdinste,
D’n Turftreiër, krijgt uitgereikt.
D’n Turftreiër is een onderscheiding
die jaarlijks aan één of meerdere
personen wordt uitgereikt voor
hun verdiensten ten goede van de
Americaanse gemeenschap.

Jeugdprinsenbal
Hegelsom
De nieuwe grote prins van de
Tuutekop is inmiddels al bekend,
prins Peter III. Hoog tijd om de
jeugdprins en de jeugdvorst van
D’n Tuutekop bekend te maken,
vinden ze in Hegelsom.
Dit gebeurt op zondag 26 januari
in zaal Debije.
De aanvangstijd van deze
middag is 15.11 uur. Eerst wordt er
afscheid genomen van jeugdprins
Silvijn en zijn adjudanten Lennart
en Ruud. Silvijn wordt vervolgens
opgenomen in het ald-jeugdpreense
en jeugdvôrstekorps. Net als vorig
jaar, wordt er een optreden verzorgd
door Big Benny.
Voor meer informatie en het
complete programmaoverzicht,
kijk op www.jchegelsom.nl
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America
H. Vormsel

vr 24 januari 19.00 uur
Locatie: kerk

Optreden Fragment
za 25 januari 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche
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Team ultra Rocket
vr 24 januari
Locatie: Blok10

Melderslo

Kinderworkshop:
masker maken

KPJ-prinsenbal

wo 29 januari 14.00-16.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Open Noord-Limburgse snelschaakkampioenschappen

Lezing over Mgr. Schraven

za 25 januari
10.30 – 16.30 uur
Locatie: De Leste Geulde

wo 29 januari 20.00 uur
Organisatie: LGOG kring Ter Horst
Locatie: zaal De Leste Geulde

Limburg Metal Bowling
Championship

Poëziewedstrijd

za 25 januari 17.00 uur
Locatie: partycentrum De Riet

vr 24 januari 21.00 uur
Organisatie: KPJ Melderslo
Locatie: café ‘t Tunneke

Megaverlovingsbal
za 25 januari 19.11 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel

do 30 januari 19.30 uur
Org: BiblioNu en Dendron College
Locatie: Bibliotheek

Brood bakken

Kronenberg

Sevenum

zo 26 januari 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Prinsenbal en verlovingsbal
zo 26 januari 15.00 uur
Organisatie: CV De Turftreiers
Locatie: Bondszaal

Broekhuizenvorst
Jeugdbal

zo 26 januari 14.11-18.00 uur
Organisatie: CV De Kreyepoëtjes
Locatie: café ’t Dörp

Griendtsveen
Playbackshow en
prinsverkiezing

za 25 januari
Organisatie: CS De Klotbultjes
Locatie: De Zaal

Hegelsom
Jeugdprinsenbal

zo 26 januari 15.11 uur
Organisatie: CV D’n Tuutekop
Locatie: zaal Debije

Horst

Proclamatie prins
za 25 januari 20.00 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: De Mèrthal

Super Swing Saturday
za 25 januari 22.00 uur
Locatie: Blok10

Beatsport: deep house met
oa Volksfreude
za 25 januari
23.00-03.00 uur
Locatie: OJC Niks

zo 26 januari 14.11 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: De Mèrthal

vr 24 januari 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Demodag

Lottum

Minion-Peggen playbackshow
van Verschrikkelijke Ikke
za 25 januari 14.00 uur
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: JOL/ OJC Canix

Première Steven Seagal oet
de Melderse
zo 26 januari 16.00-23.00 uur
Locatie: OJC Canix

Prinsenproclamatie
ma 27 januari 22.11 uur
Organisatie: Maondaagavundclub
Locatie: café De Beurs

di 27 januari
Organisatie: wijkcomité Norbertus
Locatie: de Leste Geulde

A DV I ES - TA X AT I E - B E M I D D E LI NG

C oen Abs i l onroerend e z ak en leg t z i c h t oe op d e m ark t v an h et onroerend g oed ,
letterlijk en figuurlijk gezien in de ruimste zin van het woord. Het werkgebied
betreft vooral woningen, evenals (voormalige) bedrijven in de agrarische sector.

Lottumseweg 37, Broekhuizen

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

Kennismakingsavond

do 23 januari 20.30 uur
zo 26 januari 15.11 uur
Organisatie: Mannenkoor
Org: CV Kroeënekraan en Pieëlhaas Die Sevensanghers
Locatie: De Torrekoel
Locatie: De Sevewaeg

Jeugdzittingsmiddag

Wijkcomitévergadering

Borduurcafé

Prinsenbal en uitkomen
boerenbruidspaar

za 25 januari 10.00-16.00 uur
Organisatie: Turnvereniging
Hosema
Locatie: De Kruisweide

Tapzingen
zo 26 januari 14.30 uur
Organisatie: De Balkers
Locatie: De Sevewaeg

Voorbereiding Maria
Lichtmis

Meerlo

di 28 januari 20.00 uur
Locatie: Parochiehuis

zo 26 januari 09.30-12.00 uur
Org: Vogelvereniging
De Gevleugelde Vrienden
Wanssum eo
Locatie: zaal ‘t Brugeind

Tienray

Vogelmarkt

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Popquiz

za 25 januari 21.00-23.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

Radioprogrammering
maandag t/m vrijdag
00.00 uur
02.00 uur
06.00 uur
07.00 uur
08.00 uur
09.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
21.00 uur
22.00 uur
23.00 uur

Reindonk Easy
De Nachtdienst
Op tijd op
L1 NWS
Reindonk NU
Schijven
voor Bedrijven
L1 NWS
Middagvitaminen
L1 NWS
Reindonk NU
Melodie-express
@8
@9
Uitzending gemist
Reindonk Easy

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

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met

r
Al mee ar
a
j
dan 20 st!
r
o
H
in
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01
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Medische zorg
Huisarts en apotheek

Religie
America
zondag

Heilige mis

America

Meerlo

Broekhuizen

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

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

zondag

Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 10 Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

zondag

Sevenum

zondag

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

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

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

Lottum-Broekhuizen
Huisartsenpraktijk
Lottum-Broekhuizen
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
www.huisartsenpraktijklottum-broekhuizen.nl
dr J. Goossens: ma, di, do en vr
T 077 463 16 75
dr N. Janssen: ma, di-ocht, wo en vr
T 077 463 17 53
Spoedlijn: 077 463 14 96
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Apotheekservicepunt Lottum
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
T 077 463 83 04
E apotheekservicepuntlottum@ezorg.nl
ma t/m vr 08.30 - 12.00 uur
en 16.00 - 17.00 uur

ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur

Huisartsenpost

zaterdag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo
zaterdag
woensdag

zaterdag

Spoedgevallendienst
24 t/m 30 januari 2014
Tandunique Sevenum BV
Peperstraat 43, Sevenum
T 077 467 20 97

19.15

Grubbenvorst

Meterik

Tandarts

Heilige mis

Griendtsveen

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

(alleen na telefonische afspraak)
De Wieënhof 1 5802 EZ Venray
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

09.45

Broekhuizenvorst

Venlo

Venray

Heilige mis

11.00

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Boerenbruidspaar
Grubbenvorst
Het nieuwe boerenbruidspaar van GMV De Plaggenhouwers wordt
gevormd door Moniek Robins en Bjorn van Berkel. Zij zijn gepresenteerd tijdens het verlovingsbal in ’t Haeren in Grubbenvorst op
zaterdag 18 januari. Het boerenbruidspaar wordt op Gekke Maondaag
17 februari om 10.00 uur in de onecht verbonden. Hierna kan iedereen
om 11.00 uur het bruidspaar feliciteren in de residentie van De
Plaggenhouwers, café De Vonkel.

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

in f o r me e r n

!
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n
i
t
r
o
k
w i n te r

Tel: 0628837851 - Sevenumseweg 2 - 5971 NL Grubbenvorst
Horsterweg 1A,
5809 ER LEUNEN
T 0478 64 04 05

Tienray
zaterdag
woensdag

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

www.verkoeijen.nl

Ver aar ags eest, ersoneels eest o an er eest
er orgen graag e ater ng

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

112

Brand, ongeval of misdrijf
T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

a ar u w

aat

errassen Zie onze site voor meer info.

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

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

077 4671276

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

077 366 12 28

Priesternooddienst

GRATIS HOUTW

T

06-22605746

077 354 88 88 (Sensoor)

●

ORMINSPECTI

E

w w w. t r a a s . n l

Blitterswijck

Wij zoeken
een kapster
www.kapperscompanyhorst.nl
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Derde editie van Limburg
Metal Bowlingtoernooi
Het Limburg Metal Bowlingtoernooi is een muzikaal bowlingtoernooi met aankleding en muziek uit de heavy
metal- en hardrockscene. Op zaterdagavond 25 januari wordt het derde toernooi gehouden in party- en sportcentrum De Riet in Horst.

Na twee succesvolle edities kon
een derde toernooi niet uitblijven, stelt
de organisatie. Ditmaal is de aanpak
wat breder opgezet. Op 25 januari strijden twintig teams van vijf deelnemers
uit Noord-Limburg en Brabant om de
Limburg Metal Bowling-troffee.
Ook dit jaar wordt party- en
sportcentrum De Riet in Horst
omgetoverd tot een heavy metalwalhalla. Primeur dit jaar is een gratis

minifestival tijdens het toernooi. De
Belgische thrash/ cross-overband
Toxic Shock zorgt voor muzikale
ondersteuning, net als de bands Born
of Flames en The Dukes of Metal.
Deze laatste band is een nieuwe
metalcoverband uit Sevenum en
Lottum. Als laatste treedt Slowbituary,
een Obituary tributeband uit Leiden, op.
Daarnaast draaien enkele dj’s aan de
knoppen en worden passende horror-

en bowlfilms op een groot scherm
vertoond. Er zijn kraampjes met eten
en merchandise.
Ook niet-deelnemers zijn van harte
welkom. Het toernooi start om 17.00
uur in De Riet. De eerste band start
rond 18.30 uur. De toegang is gratis.
Voor meer informatie, kijk op
www.facebook.com/LimburgMetalBowling
of neem contact op via
limburgmetalbowling@gmail.com

Jeugdprinsenpaar
De Peg
Het kersverse jeugdprinsenpaar Thei I (Thei Aarts) en Lisa I (Lisa
Heinemans) van GMV De Peg uit Lottum houdt op vrijdag 7 februari
een receptie in OJC Canix in Lottum. De deuren zijn open van 19.11 tot
20.30 uur. Thei Aarts is de broer van de bruid van het boerenbruidspaar
en Lisa Heinemans is de dochter van de Lottumse prins van dit jaar,
prins Ed I. Samen vieren zij dit jaar carnaval met als hoogtepunt de
Lottumse Gekke Maondig op maandag 24 februari.

VERBOUWINGS
OPRUIMING!!!
FINALE!
ZONDAG 2 FEBR 2014

11.00-16.00 UUR

KEIZERIN MARIALAAN 2
NIEUWVELD 59 + 61
JULIANALAAN 2

Nu ook nog eens
stapelkorting!
Extra kassakorting

op de reeds sterk afgeprijsde
dames- en heren wintercollectie
en nachtkleding
Damesjassen ½ prijs
Damesschoenen en laarsjes

10-50% korting

23732/2

WWW.ROC-TERAA.NL
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Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

