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Pluimen uitgereikt
Burgemeester Kees van Rooij van gemeente Horst aan de Maas rijkte tijdens de
nieuwjaarsontmoeting op woensdag 1 januari pluimen uit. Met de pluimen wil de gemeente
mensen in de kijker zetten die het heel gewoon vinden om iets voor een ander doen.

Nog niet bestaande weg Horst
vertraagt ambulance
Een nog niet bestaande verbinding tussen de Dentjesweg en de Meterikseweg in Horst zorgt voor problemen
bij de ambulancedienst. De verbinding staat wel al in hun navigatiesysteem, waardoor zij via de verkeerde weg
naar het te bereiken adres worden gestuurd. Imke Emons uit Horst moest al tweemaal in spanning afwachten of
de ambulance haar huis wel kon vinden.
Imke Emons woont aan de
Janssenweg in De Afhang in Horst,
vlakbij de nog niet bestaande verbinding tussen de Dentjesweg en de
Meterikseweg. Afgelopen december
kreeg ze de schrik van haar leven,
toen de ambulance die haar pasgeboren dochtertje op moest halen,
moeite had met het vinden van
haar adres. Imke: “Mijn dochtertje
Fleur ademde niet meer, dus ik was
helemaal in paniek. De politie kwam

na ongeveer een kwartier met twee
wagens. Zij hebben met zaklampen in
de lucht geschenen zodat de ambulance, die op de Meterikseweg reed,
het dan misschien kon vinden. Pas na
25 minuten, denk ik, kwam de ambulance, maar gelukkig is mijn moeder
ziekenverzorgster en heeft zij Fleur
kunnen redden.”
Imke is ﬂink geschrokken van het
voorval en snapt niet waarom de ambulance haar adres zo moeilijk kon vinden.

“Er moet echt iets gebeuren aan deze
situatie, want een dag zoals deze wil
ik nooit meer meemaken. Het broertje
van Fleur heeft een hartafwijking, wat
als er iets met hem gebeurt? En ook
onze buren zijn erg geschrokken van
het voorval en bang dat de ambulance hun adres ook niet zal kunnen
vinden.” Daarbij is het ook niet de
eerste keer dat de ambulance het huis
van Imke moeilijk kon vinden.
Lees verder op pagina 02

“2013 was het jaar van de
burger. In onze gemeente hebben
de mensen nog oog voor elkaar en
bieden gevraagd en ongevraagd de
helpende hand”, zei burgemeester
Kees van Rooij. Uit elk dorp van de
gemeente kreeg één persoon of groep
een pluim uitgereikt als symbool voor
iedereen die zich in Horst aan de Maas
als vanzelfsprekend inzet voor de
gemeenschap.
Zo kregen Eed van Heijster
uit America, Sjaak Achten uit
Broekhuizen, Theo Holleman uit
Broekhuizenvorst en Ben Roelofs

uit Evertsoord een pluim. Uit Horst
waren dat Leo en Nel Brouwers.
Louis Baltussen en Franca Poels uit
Griendtsveen, Tom van Bekkum uit
Grubbenvorst, Ger Nijsen uit Hegelsom
en Paul Janssen uit Kronenberg kregen
ook een pluim.
De burgemeester: “Ik heb enkele
weken geleden onze dorpsraden
verzocht om mensen in hun dorp
aan te wijzen die in hun ogen een
pluim verdienen. Vandaag krijgen
al die dorpsraden van mij de pluim
aangereikt.”
Lees verder op pagina 02
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Nog niet bestaande weg Horst vertraagt ambulance
In augustus 2012 belde haar
man 112, omdat zij zelf onwel was
geworden. “De medewerker van de
alarmcentrale geloofde in eerste instantie niet dat de Janssenweg echt in
Horst lag en lachte mijn man uit”, zegt
Imke. Imkes man diende een klacht
in bij AmbulanceZorg Limburg-Noord,
waarna het systeem volgens diezelfde
Ambulancezorg werd aangepast.
AmbulanceZorg Limburg-Noord

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Carnavalsvereniging
D’n Ezelskop
A5 ﬂyer (alleen in in Sevenum)

Colofon

meldt dat volgens haar systeem de
ambulance in beide gevallen wel binnen de aanrijdtijdlimiet van vijftien
minuten het adres heeft bereikt. De
medewerkers van de ambulance die
afgelopen december op pad werd
gestuurd, gaven echter wel aan dat ze
moeilijkheden hadden bij het vinden
van het adres. Omdat hun navigatiesysteem een weg aangaf die nog
niet bestond, moesten ze omrijden en
liepen ze dus enige vertraging op. Een
woordvoerder vertelt: “We hebben

deze situatie doorgegeven aan het
bedrijf dat onze navigatie regelt en
we hebben onze medewerkers daar
ook nog eens extra van op de hoogte
gesteld, zodat dit in de toekomst niet
meer kan gebeuren.” Dat het ook in
2012 bij de familie Emons mis ging, is
volgens een woordvoerder een vervelend toeval: “Toen klopten de coördinaten in het systeem van de meldkamer
niet. Dat kan te maken hebben met het
feit dat de wijk toen nog heel nieuw
was. De ambulance is toen door de

meldkamer begeleid naar de locatie.
Dat is toen in het systeem meteen
gecorrigeerd.”
Een woordvoerder van gemeente
Horst aan de Maas geeft aan dat zij
elk besluit over nieuwe straten of
adressen binnen vier dagen doorgeven aan de landelijke voorziening
BAG (Basisregistraties Adressen en
Gebouwen). Daarbij sturen zij ook
onder andere AmbulanceZorg LimburgNoord een bericht over nieuwe
besluiten, zoals deze voor de toekomst

geplande ontsluitingsweg. “Het komt
voor dat toekomstige wegen alvast
worden doorgegeven worden aan BAG
en andere instanties. Normaal gesproken vindt hierover overleg plaats tussen
de gemeente en de AmbulanceZorg
Limburg-Noord, maar dat is blijkbaar
in dit geval niet gebeurd”, aldus de
woordvoerder. Hij geeft aan dat de
verantwoordelijke afdeling met de
hulpdiensten gaat kijken hoe een dergelijke verwarring in de toekomst kan
worden voorkomen.

uit Tienray kregen een pluim. Van Rooij
haalde in zijn woordje ook de eerste
Kersttoespraak van koning Willem
Alexander aan. “De koning prees dit jaar
al de mensen die werken in de zorg, in

de buurt, in het vrijwilligerswerk en in
de publieke sector. Dank aan hen en al
die anderen die elke dag weer bijdragen aan verbinding en een leefbare
samenleving.”

Vervolg voorpagina

Pluimen uitgereikt
Een bedankje om dat hier op het
gemeentehuis of thuis uit te reiken aan
diegenen die zij hebben aangegeven
dat die een pluim verdienen.” De pluim
voor Lottum ging naar Rien van Dijk. In

Meerlo was deze voor de kerkhofgroep.
De Melderslose pluim was voor Anny
Wijnen. Ook Wiel Tacken uit Meterik,
Dion Stoop uit Sevenum, Bernadette
Jenniskens uit Swolgen en Tim Dinghs

HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.

Rechter: wietteler mag in huis blijven

Oplage 18.500 exemplaren

Een woning waar meer dan vijf gram wiet gevonden wordt zonder meer sluiten, is juridisch niet houdbaar. Dat stelt de voorzieningenrechter in
Roermond in een zaak rondom de huissluiting van een Sevenumse man, nadat bij hem een hennepplant 311 gram wiet waren aangetroffen.
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Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Volgens het in oktober in Horst aan
de Maas vastgestelde Damoclesbeleid
kan de burgemeester woningen waar
drugs gevonden worden, direct voor
drie maanden sluiten. In het beleid
staat dat woningen en bedrijfspanden
gesloten worden, wanneer meer
dan een halve gram harddrugs,
vijf gram softdrugs of meer dan

vijf hennepplanten gevonden worden.
In deze zaak, waarbij in een
huis een hennepplant en 311 gram
gedroogde toppen gevonden
werden, stelde de burgemeester een
huissluiting van drie maanden in.
De Sevenumse bewoner vroeg de
voorzieningenrechter dit besluit te
schorsen.

De voorzieningenrechter acht
het niet bewezen dat de 311 gram
hennep niet van de aangetroffen plant
afkomstig is en dat deze bestemd zou
zijn voor verkoop. Ook was de teelt
volgens hem niet professioneel. Hij
stelt daarom dat het niet zeker is of de
regels voor privébezit van marihuana
geschonden zijn.

Een woordvoerder van de
gemeente geeft aan zij achter het
besluit blijven staan. Volgens de
gemeente is het bestuursrecht van
toepassing in deze zaak, terwijl de
rechter hier getoetst heeft aan het
strafrecht.
De gemeente zal de zaak dus ook
doorzetten.

Fietsbrug Bikeway
Horstenaar opgepakt bij Ulfterhoek
voor inbraak
Getuigen gezocht

De ﬁetsbrug over de Groote Molenbeek die een verbinding tussen stations
Horst-Sevenum en Blerick mogelijk maakt, wordt waarschijnlijk medio maart
aangelegd. Dat geeft een woordvoerder van gemeente Horst aan de Maas aan.

Een 23-jarige Horstenaar is zaterdagochtend 4 januari aangehouden
op verdenking van inbraak, nadat hij met twee anderen een poging
ondernam om een woning aan de Overbroekseweg in Leunen binnen te
komen.
De drie inbrekers probeerden
zaterdag rond 07.00 uur in te breken
bij een woning. Ze werden daarbij
opgemerkt door de bewoner, die
daarop meteen de politie waarschuwde. Agenten troffen vervolgens
drie verdachten personen aan op
de Overbroekseweg. Toen de drie
mannen de politie zagen, probeerden

ze weg te komen. Politieagenten
wisten de 23-jarige man aan te
houden. De twee andere verdachten
zijn ontkomen. Een zoekactie in de
omgeving leverde niets op. De politie
onderzoekt de zaak. Getuigen die
meer informatie hebben over deze
zaak, kunnen dit bij de politie melden
via 0900 88 44.

De vergunning voor de ﬁetsbrug is
onlangs door gemeente Venlo aangevraagd. De brug over de Groote
Molenbeek komt ter hoogte van de
Ulfterhoek in Sevenum en is onderdeel
van de Greenport Bikeway. Deze route
wordt aangelegd om het voor mensen
aantrekkelijk te maken met de ﬁets
naar het werk te komen, bijvoorbeeld
naar het Greenport-gebied. Het stuk
van de route dat in Horst aan de Maas
komt te liggen, wordt bijna volledig een

nieuwe tracé. Tussen de Stationstraat en
de Ulfterhoek komt 540 meter nieuw
ﬁetspad. Op de weg Ulfterhoek worden
ﬁetssuggestiestroken gemaakt. Tusen
de Ulfterhoek en de Grubbenvorsterweg
komt een ﬁetspad van rood asfalt van
iets meer dan een kilometer. Vanaf daar
wordt het traject richting Venlo voortgezet. Mochten er geen bezwaren op de
vergunningsprocedure komen, dan verwacht de gemeente dat de aanleg van
de ﬁetsbrug medio maart van start kan.

Kettingbotsing A73
Op de A73 richting Venlo vond maandagochtend 6 januari ter hoogte
van Horst een kettingbotsing plaats. Vijf voertuigen botsten op elkaar.
Niemand raakte ernstig gewond.
Rond 08.00 uur op maandag
botsten vijf voertuigen door
onbekende oorzaak op elkaar.
Volgens een woordvoerder van politie
Limburg-Noord ontstond een kopstaartbotsing, waarna achterliggende
auto’s ook betrokken raakten bij de
botsing.
Bij de botsing is niemand ernstig
gewond geraakt. Wel klaagde een

betrokkene over nekklachten en een
ander over pijn op de borst als gevolg
van de klap. Zij werden door de hulpdiensten onderzocht.
Omdat een aantal auto’s weggetakeld moest worden, werden twee
rijbanen afgesloten. Verkeer werd
tijdelijk via de vluchtstrook gestuurd.
Politie doet nog onderzoek naar
de oorzaak van de kettingbotsing.

3 Personal Tennislessen +
3 Personal Trainingen

€150,00

€75,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Pieter Bels Horst

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 Pieter Belsstraat in Horst.

In Horst ligt de Pieter
Belsstraat. Drs. Pieter Bels staat,
samen met zijn vrouw dr. Henriëtte
Bels-Koning, bekend als pionier op
het gebied van champignonteelt.
Pieter Johan Bels werd op 11 september 1910 geboren en groeide
op in Haarlem. Bels studeerde biologie in Utrecht en was erg geïnteresseerd in vleermuizen. Daarnaast
had hij grote belangstelling voor
de ﬂora en fauna op en in de SintPietersberg. Deze combinatie van
interesses bracht hem in aanraking
met de champignonteelt in de
ﬂuweelgrotten van Valkenburg. Zijn
vrouw Henriëtte deed onderzoek
naar schimmels en was gespecialiseerd in champignons en andere
eetbare paddenstoelen. Samen
gingen ze zich richten op onderzoek
naar champignonteelt.

Aan het hoofd kwam het inmiddels
gerenommeerde onderzoeksechtpaar
Bels-Koning te staan. Zij verhuisden
naar de Meterikseweg in Horst.
Daar deden ze onderzoek vanuit
hun kelder, totdat het proefstation
geopend werd. In 1958 schreef het
echtpaar in samenwerking met het
instituut voor tuinbouwtechniek in
Wageningen het boek Handleiding
voor de champignoncultuur. Het
proefstation aan de Venrayseweg
werd in 1959 ofﬁcieel geopend door
minister Marijnen van Landbouw en
Visserij. Later werd het proefstation
uitgebreid en verhuisde het naar een
locatie aan de Peelheideweg en de
Gerard Smuldersstraat in het buitengebied van America. Bels bleef directeur tot 1968. Een oud-medewerker
van het echtpaar Bels-Koning vertelt:
“Pieter was een plezierige man. Hij
barste van de ideeën, waardoor hij
wel eens wat verwarrend over kon
komen. Samen met zijn vrouw was
Tussen 1944 en 1952 deed het
echtpaar onderzoek in een laboratorium hij een echte twee-eenheid. Zij was
in Houthem-St. Gerlach in Zuid-Limburg. meer gericht op de wetenschappePieter Bels en zijn vrouw onderzochten lijke kant en hij deed het organisatorische werk. Daarvoor had hij contacten
in het eerste speciﬁeke laboratorium
over de hele wereld.” Inmiddels is het
voor champignonteeltonderzoek de
proefstation landelijk geconcentreerd
samenstelling van champignoncompost, de voedingsbodem voor de cham- in Wageningen. Na zijn directeurschap
werkt Bels nog voor het Laboratorium
pignon. Toen voor de champignonteelt
Domesticatie Paddenstoelen in
in Nederland onvoldoende belangstelMaasbree.
ling was, werd het onderzoekscentrum
Pieter Bels overleed in 1983. Voor
opgeheven en vertrok het echtpaar
naar Canada. In Quebec konden zij hun zijn vele diensten op het gebied van
champignonteeltonderzoek werd hij
onderzoek voortzetten.
in De Afhang in Horst geëerd met een
Langzaam maar zeker ontstond
straatnaam. “Het was een kleurrijke
er ook in Nederland weer vraag naar
onderzoek naar teeltmethodes en naar man, die samen met zijn vrouw veel
bereikt heeft. Die straatnaam heeft
vakgericht onderwijs op dat gebied. In
hij dus wel verdiend”, vindt zijn oud1957 zorgde burgemeester Gijsen van
collega.
Horst ervoor dat het enige proefstation voor de champignonteelt van
Bronnen: LGOG Kring ter Horst, Horster
Nederland in Horst kwam te liggen.
Historiën deel 3, oud-collega.

Muziekfestival TEMA
in 2014 afgelast
De TEMA-organisatie heeft besloten om TEMA 2014, dat gepland stond voor het weekend van 15 en 16 maart in
De Maaspoort in Venlo, uit te stellen. Te weinig deelnemers meldden zich aan voor het toernooi.

Gelders volkoren
Boordevol lekkere vezels

Horsterweg 1A,
5809 ER LEUNEN
; 0478 64 04 05

www.verkoeijen.nl
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bij 3 stuks
30% korting
bij 4 stuks of meer 40% korting
Outlet 'NEXT DOOR' 2 HALEN 1 BETALEN

TEMA (Tielen Entertainment &
Music Award) is een wedstrijdfestival
met lichte en populaire blaasmuziek en
bestaat sinds 2004. De oorsprong van
de organisatie ligt bij muziekvereniging Concordia Meterik. Oorspronkelijk
is TEMA gestart als Tielen Toernooi,
vernoemd naar Wiel Tielen, een trouw
en toegewijd lid van Concordia.
“Het was een heel zwaar besluit”,
licht Jeu Tacken, voorzitter van de
TEMA-organisatie, toe. Er waren dit jaar
maar zeven aanmeldingen, waarvan er
uiteindelijk zelfs nog twee afvielen. Ter
vergelijking: de vorige editie bevatte
veertien orkesten. “Met vijf deelnemers
kunnen we geen volwaardig toernooi
houden. Zo voldoen we niet aan de ver-

wachtingen van de orkesten, muzikanten en het publiek. Daarnaast kunnen
we het beschikbare geld beter steken
in een nieuwe editie van TEMA, die wel
volwaardig is”, zegt de voorzitter.
De TEMA-organisatie gaat nu kijken
naar alternatieven. In 2014 zal er in
ieder geval geen toernooi plaatsvinden,
maar mogelijk wordt TEMA uitgesteld
naar 2015. Tacken: “We vinden het heel
erg vervelend voor de verenigingen die
er al veel tijd ingestoken hebben. We
hebben hen voorgesteld om onderling
iets te organiseren, zodat ze wel aan
elkaar kunnen laten horen wat ze hebben ingestudeerd.”
Hoe het kan dat er zo weinig
belangstelling is voor het toernooi,

weet Tacken niet. “Dat gaan we nu
onderzoeken, want we hebben werkelijk geen idee wat er fout is gegaan.”
Enkele maanden geleden kreeg TEMA
nog de Prijs van de Nederlandse
Blaasmuziek 2013 toegekend. Die prijs
wordt tweejaarlijks toegekend aan een
persoon of organisatie die een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling en
vernieuwing van de Nederlandse blaasmuziek. Ook krijgt TEMA mogelijk een
formele status toegekend door de landelijke muziekbond. “Blijkbaar voorzien
we dus wel in een bepaalde behoefte.
Hopelijk zien muziekverenigingen en
orkesten dat ook en kunnen we in de
toekomst weer een nieuwe editie organiseren”, aldus de organisator.

Autoruitschade?

Stationsstraat82
82 Horst
Horst Tel.
Tel.(077)
(077) 398
Stationsstraat
39820
201919 www.asnoordlimburg.nl
www.asnoordlimburg.nl
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Dankbetuiging

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

To Maessen-Peeters
heeft ons goed gedaan.

Dankbetuiging

Langs deze weg wil ik U bedanken voor Uw
aanwezigheid en de vele blijken van medeleven
na het overlijden en afscheid van

Piet Hodzelmans
De zeswekendienst vindt plaats op zaterdag
11 januari 2014 om 19.15 uur in Broekhuizenvorst.
Bertha Hodzelmans

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Fiets- en bromﬁetsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
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
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
Gewicht en energie
Wilt U graag afvallen, aankomen en
meer energie?
www.gewichtscoachingdriessen.nl
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

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.
Pedicure Myriam Wagemans. Voor
uw voetverzorging, ook voor reuma- en
diabetesclienten (ook met simm’s
classiﬁcatie). Aangesloten bij ProVoet.
Bel voor een afspraak 077 398 71 05 of
06 30 61 99 43.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Tegelzetterij Jos Smits Voor alle
voorkomende tegelwerkzaamheden.
Badk.-toilet-vloeren. In specie of lijm
Vraag vrijblijvend een offerte
06 53 90 25 44 (Ruim 35 jaar ervaring)
Zeilmakerij Sevenum
Langer genieten van uw terrasoverkapping!
www.zeilmakerijsevenum.nl
Per direct woonruimte te huur;
2-kamer app. in Horst.
Info: 06 40 15 77 34, na 18.00 uur.

Bloemenkwekerij

Reintjes
Grafmonumenten
en restauratie

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

Dagelijks
verse
rozen!

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.

Kinderen en kleinkinderen

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.

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.

Ook voor
rouwbloemwerk

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

Yoga in sevenum
Is bewegen en ontspannen jouw
voornemen voor 2014? Maak dan kennis met Yoga. Nieuwjaarsaanbieding:
5 lessen voor € 35,-. Kijk voor meer
info op www.y-motion.org of bel me:
06 44 89 29 09. Wees welkom!
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.
Te huur in Winterberg
4 persoons appartement.
Inl.: jeanne.verdellen@hotmail.com of
facebookpagina Winterberg Appartement
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.
Valise Atelier & Natuur
We zijn per 1 januari verhuisd naar
Lemmeweg 3a.... We starten met
onze carnavalsworkshops, tijdloze
hoofdtooien met maskers, een sieraad
voor aan de wand. Vraag naar de data
06 12 69 79 35.
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
Yoga in Meerlo, Kronenberg,
Grubbenvorst en Horst
www.yogasanjoca.nl 0478 69 26 73.
Afvallen zonder shakes of
maaltijdvervangers. Gewoon lekker
en gezond eten. Informatie, recepten
en een steun in de rug. Individuele,
groepsbegeleiding of via e-mail.
Vergoeding zorgverzekering mogelijk.
www.mooiergewicht.nl
Praktijk Constance in Horst.
Pedicurezorg voor de diabetes voet.
Wel of niet vergoed? Bel gerust,
tel. 077 398 59 04.
Schminkenzo. Basiscursus schminken
in 10 lessen. Start op 28 januari!
Aanmelden per twee! Voor meer info
bel gerust, 06 81 56 02 71.

Dag en nacht bereikbaar

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

Welkom lief ventje!

Welkom lief meisje!

Geboren op
1 januari 2014

Loren

Sem
Zoontje van:
Tim Josten en
Susan van Rens
Fleursstraat 24
5963 AV Hegelsom

Geboren

Sam
29 december 2013
Dochter en zusje van
Bart Truijen en Olga Tijssen
Stef
Grubbenvorsterweg 34d
5973 NB Lottum

Geboren

30 december 2013
Dochter van
Koen de Groot en
Emmy Bouten
Lief zusje van
Lize
Zonnedauw 27
5975 TD Sevenum


Geboren

Lieke
27 december 2013
Dochter van
Hans Brummans en
Petra Matheij
Van Goghstraat 42
5961 AR Horst

Jet
28 december 2013
Dochter van
Peter van Megen en
Fieke Meijers
Horsterweg 12
5872 CD Broekhuizen

geboren

Tess
4 januari 2014
Dochter en Zusje van
Roy Versleijen en Silvy Rutten
en Noud
Jacob Poelsweg 17
5966 RA America

Gevonden VW autosleutel
op de parkeerplaats van Plus.
Fam. Verstappen, 077 398 53 31.
Ateliers Valise en De Stal.
Creatieve workshops voor: families,
vrienden en collega’s. Groepen van 6
tot 40 personen. Elk dagdeel mogelijk.
We maken een programma dat bij uw
groep past. Info www.valise.nl
en info@atelier-destal.nl
Tientjes Deals bij Ster! Wij hebben
nu diverse kortingsaanbiedingen
voor 1 tientje! Zo kunt u bijvoorbeeld
tot wel 10 ﬁlms voor 2 weken huren
voor slechts 1 tientje. Ster Media Store,
Venloseweg 2, Horst.
Wekelijks nieuwe ﬁlms!

Kinderdagverblijf Bambino
biedt kleinschalige opvang
aan kinderen van 0 tot 4 jaar

Kinderdagverblijf

Bambino
T 06 23 32 43 09
www.kdv-bambino.nl

Werk van huis uit! Wij zoeken
mensen met goede sociale
vaardigheden. Ben je op zoek naar
bijverdienste, part- of fulltime werk?
Nieuwe uitdaging voor jezelf in 2014?
Bel: 06 54 25 67 86.
Beginnerscursus Noors
Wil jij Noors leren? Dat kan! Vanaf
februari 6 weken, anderhalf uur les
per week, voor € 120. Meer info?
noorslereninhorst@gmail.com
‘t Winkeltje, Herstraat 44.
U heeft carnavalsspullen? Neemt
alleen maar plaats in beslag? Afgeven
of er iets aan verdienen? Verkoop uw
spullen via ‘t Winkeltje (op basis van
50%-50%). Aanleveren op afspraak:
06 19 45 95 01. Tot ziens!
Cursus Mindfulness.
Helemaal tot rust komen in het hier
en nu. Start dinsdagavond 28 januari.
Kijk op www.via-rosa.nl of
www.marietweijs.nl
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Op zaterdag 18 januari 2014 zijn onze ouders en grootouders

Thijs en Mia Seuren-van Kuijck
50 jaar getrouwd.
Op die dag is er een H. Mis uit dankbaarheid om 14.30 uur
in de St. Lambertuskerk van Horst.
Het feest zal in besloten kring worden gevierd.
Connie
Wendy en Peter Lisan, Menno, Rowey

winkel&bedrijf 05

Bij Suus de gezelligste
Bij Suus Bloem en Woondecoratie in Grubbenvorst is de gezelligste winkel van Horst aan de Maas. Dat stelt
verkiezingssite degezelligstewinkel.nl
Op basis van stemmen werd
de winkel van Suus Versleyen uit
Grubbenvorst vrijdag 3 januari
uitgekozen tot gezelligste winkel van
de gemeente. Zij gaat nu door naar

de ﬁnaleronde die plaatsvindt van 6 tot
en met 31 januari.
In de ﬁnaleronde wordt gestreden
om de provinciale titel en de landelijke titel van De Gezelligste Winkel

van Nederland. De winnaars van
die titels in de ﬁnaleronde worden
gehuldigd tijdens de awarduitreiking
op 10 februari in Kasteel De Hooge
Vuursche in Baarn.

Lutèce Horst krimpt in

Loevestraat 87, 5961 TW Horst

Bij champignonverwerkingsbedrijf Lutèce verdwijnen 25 arbeidsplaatsen. Reden hiervoor is een reorganisatie
van de productielijn. “We gaan ervoor om de medewerkers uit Horst te herplaatsen in Velden”, aldus een
woordvoerster.

www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Gratis advies/offerte aan huis! Tel. 06
53 88 61 01 (Pascal van Kempen).
Het Stiltehuis
Gezond zijn en gezond blijven met
massage. Voor ontspanning en klachten.
www.hetstiltehuis.123website.nl
of 077 398 61 14.

Autobedrijf

Fer van Lin
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OV-Chipkaart gevonden
Gevonden, OV-chipkaart. Staat een
foto, geboortedatum en naam op.
Geb. is 09-06-1997. Is gevonden op
de Torenstraat in Horst in een hoesje.
Meer details bel 06 42 19 66 59.
Lezing Munay-Ki Over de wijsheid
van de Qeros indianen uit Peru.
Rechtstreekse afstammelingen van
de Inca’s. Dinsdagavond 14 januari
van 19.30-21.30 uur.
Kijk op www.marietweijs.nl
Huiskamercafé als feestlocatie.
Café Cambrinus te reserveren voor
een feest of jubileum: van 40 tot 120
personen. Info www.cafe-cambrinus.nl
of informeer naar de mogelijkheden:
077 398 30 09 of
cambrinushorst@home.nl

'!"#

Vorige maand kreeg een aantal
werknemers in Horst en Velden hun
ontslag. Dat staat volgens een woordvoerster echter los van de reorganisatie. De komende periode kunnen nog
wel ontslagen volgen. “We zijn op dit
moment aan het kijken hoe we dat
op een goede manier kunnen invullen”, aldus de woordvoerster. Voor
werknemers in Horst wordt een plek
gezocht in Velden. “We doen ons best
gedwongen ontslagen te voorkomen,

maar sluiten deze niet uit”, vertelde
Eddy Teernstra, operationeel directeur
bij Lutèce onlangs in het magazine
van de Coöperatieve Nederlandse
Champignonkwekersvereniging.
Oorzaak voor het vervallen van
de werkplekken is onder andere de
verplaatsing van de glasconservenproductie van Horst naar Velden.
Voorheen werden alle glasconserven
in Horst geproduceerd en de blikconserven in Velden. “Door de productie

van onze glasconserven te integreren
in onze fabriek in Velden, kunnen
we de operationele kosten aanzienlijk verlagen”, aldus Teernstra. Voor
de reorganisatie waren ongeveer
250 mensen werkzaam bij de
vestigingen van Lutèce. Van sluiting
van de Horster vestiging is volgens
de woordvoerster geen sprake: de
productie van onder andere smartpacks en de productontwikkelingen
blijven daar gevestigd.

Bezoekersrecord Toverland
Attractiepark Toverland in Sevenum heeft het beste jaar in de geschiedenis van het park achter de rug. In
2013 bezochten 621.000 gasten het park. Voor Toverland is dat een groei van 23,6 procent ten opzichte van 2012.
Het gestegen aantal bezoekers is
volgens Toverland vooral te danken
aan de Magische Vallei, het nieuwe
themagebied met acht attracties dat
vorig jaar geopend werd. In totaal
werd circa 14 miljoen geïnvesteerd in

de nieuwe attracties, de aankleding van
het gebied en de bijpassende muziek.
Het Duitse Freizeitpark Tester Team
verkoos het gebied tot beste uitbreiding
in Europa van 2013. Ook de parkbeoordeling van Toverland ging omhoog. Op

consumentenwebsite Zoover haalde
Toverland in 2013 gemiddeld een 8,6.
Attractiepark Toverland geeft aan de
huidige lijn door te willen zetten en
verwacht voor 2014 een verdere groei
naar ruim 650.000 bezoekers per jaar.

Scholenkoepels delen administratie

' V!%"
$&%!#

Stichtingen voor basisonderwijs Dynamiek Scholengroep uit Horst, Prisma uit Peel en Maas en SPOVenray
gaan samenwerken om de kwaliteit van onderwijs te blijven garanderen.

'!"%
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

De onderwijsorganisaties gaan
samenwerken op het gebied van
bedrijfsvoering. Dat begint bij het
gezamenlijk inrichten van de ﬁnanciële
administratie. Op vrijdag 20 december

AUTO ACCU’S
VANAF € 39,WWW.STERACCU.NL

ondertekenden de stichtingen hiertoe
een overeenkomst per 1 januari. Het
samenwerkingscentrum kreeg de naam
Overkwartier. In het voorjaar gaan de
drie ook op andere terreinen rondom

bedrijfsvoering bekijken waar samenwerking plaats kan vinden. Met de
samenwerking willen de koepels de
effecten van krimp van het leerlingenaantal opvangen.

Starter in de Regio De Huijskamer
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail

2 JA AR
TIE
GARAN

DE GOEDKOOPSTE UIT DE REGIO
DAGELIJKS IN HORST AF TE HALEN

OP AFSPRAAK 06 19 20 81 96

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

r
Al mee ar
a
j
0
dan 2 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Website
Sector
Start

De Huijskamer
Jan Huijs
Oude peeldijk 23
Meterik
06 12 55 76 28
info@
huijskamerevents.nl
huijskamerevents.nl
dienstverlening/
horeca/events
1-10-2013

Activiteiten
De Huijskamer staat voor
sfeervolle en creatieve oplossingen op het gebied van (thuis)
feesten en evenementen op
allerlei gebieden. Een creatief
team van diverse (veelal jongere)
regionale mensen staat klaar om
feesten, verjaardagen, bruiloften,
bedrijfsfeesten of horecagelegenheden en festivals van
nog meer sfeer, warmte en
gezelligheid te voorzien.

Dit uit zich in een passende
smaakvolle aankleding van de
locatie en invulling van een
muzikaal programma. Diverse
regionale acts, maar ook landelijke
en zelfs internationale acts zijn
vertegenwoordigd in het boekingskantoor. Ook voor reclame en
pr-uitingen zorgt (of beter gezegd
ontzorgt) de huijskamer. Ook op
het gebied van tentenverhuur zijn
de Huijskamer-mensen actief.
Met een bijzonder aanbod op dit
gebied, valt ook hier weer iets
unieks te beleven. Licht, geluid,
cateraar: van concept bedenken tot
aan de uitvoering, de Huijskamer is
er klaar voor. De tuinfeestconcepten zijn reeds vaker beproefd.
De Huijskamer kan als ’tussenpersoon’ met een breed netwerk en
kennis een heleboel zaken
samenbrengen en realiseren.
De ruime ervaring door de jaren
heen staat hieraan ten grondslag.

Doelgroep
De Huijskamer-activiteiten
richten zich voor een gedeelte op
de consument in de thuismarkt,
maar voor een gedeelte ook op
instellingen, bedrijven maar ook
op de bestaande horeca en
festivalmarkt.
Onderscheidend vermogen
Het sfeervolle, vaak eenvoudige en laagdrempelige en
warme (thuijs)karakter en de
creatieve manier waarmee
activiteiten worden bedacht en
uitgevoerd spreekt de consument
erg aan. Per 1 januari maakt Joep
van Wegberg met zijn muziekpraktijk ook onderdeel uit van de
Huijskamer. Zij bieden naast
lessen ook ruimte voor workshops
en organiseren landelijk huijskamerconcerten. Een vrijblijvend
kennismakingsgesprek behoort
tot de mogelijkheden.
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Opening verhuisde kringloopwinkel Sevenum

‘Bruikbare spullen kunnen beter hierheen
dan naar de stort’
Kringloopwinkel ’t Mèrthoês heropende haar deuren op een nieuwe locatie aan de Maasbreeseweg in Sevenum
op zaterdag 4 en zondag 5 januari. De kringloopwinkel zat eerst aan de Venloseweg, maar zit vanaf nu in het
voormalige pand van Camping Janssen BV. “De ruimte aan de Venloseweg werd te klein”, zegt directeur Ismaijel
Sahnoune (33) uit America.

Zo’n grotere locatie heeft volgens
Sahnoune veel voordelen. “Er is meer
loopruimte en het is veel overzichtelijker. Ook kan ik meer aanbieden, zijn er
meer parkeerplaatsen en toiletten en
de ligging in het centrum is gunstiger.”
De directeur komt aan zijn spullen via
anderen, die spullen komen brengen.
Hij komt spullen ook bij mensen
afhalen. “Als het in goede staat is, dan
neem ik vrijwel alles aan. Buiten dat
heb ik ook nog een bedrijf, dat huizen
leeghaalt, bijvoorbeeld wanneer de
bewoner gestorven is. Dan kunnen de
spullen beter hierheen dan naar de
stort. Dat spaart ook het milieu.”
Bezoekster Nicole uit Sevenum kijkt
intussen rond bij de stoelen. “Ik was
erg benieuwd hoe het eruit zag, maar
het is echt een vooruitgang. Het is een

goede locatie en het ziet er netjes en
ruim uit.” Bij de kringloopwinkel is
van alles te vinden. Van banken tot
speelgoed en van kleding tot tafels.
Sahnoune: “We hebben dankzij de
ruimte ons aanbod kunnen uitbreiden
met onder andere meer elektronica.”
In het pand is ook ruimte voor het
organiseren en houden van workshops,
cursussen en kinderfeestjes. “Die
ruimte is boven en ik wil graag de klanten en spullen beneden houden, omdat
ik anders het overzicht kwijtraak. Maar
het zou zonde zijn als die ruimte niet
benut wordt”, zegt de eigenaar.
Klant Thea uit Maasbree is ook erg
positief over de nieuwe locatie in het
centrum. “Ik kwam toevallig langs en ik
was erg nieuwsgierig, maar ik vind het
een hele verbetering.”

Medisch onderzoek
naar glaucoom
Directie Aura Killaars en Ismaijel Sahnoune in hun nieuwe winkel
Heel groots wordt de opening niet
aangepakt, omdat daar simpelweg
geen tijd voor was. “De herinrichting
en verhuizing waren veel werk. Wij
zijn er zelfs niet aan toegekomen om
alles te prijzen”, zegt directeur Ismaijel
Sahnoune. “Wij zijn verhuisd omdat de
vorige locatie te klein werd. Ook waren
er weinig parkeerplaatsen en omdat
het aantal bezoekers groeit, is dat niet
handig”, zegt de directeur. Sahnoune
geeft aan dat kringloopwinkels steeds

beter bezocht worden. “De drempel
om een kringloopwinkel binnen te
lopen, wordt steeds lager. Ze zien er
tegenwoordig beter uit. Wij merken
dat ook. We hebben zelfs klanten
uit bijvoorbeeld Helmond, Nijmegen
en Nederweert. We zijn erg snel
gegroeid.”
Sahnoune kwam de huidige locatie
tegen via een collega. “Hij gaf aan dat
dit pand leegstond. Ik ben toen gaan
kijken en heb een week nagedacht.

TE HUUR:
Monumentale hoevewoning,
Pastoor Kerboschlaan 2C te Lottum (Knopkeshof)
Begane grond: hal, woonkamer, luxe keuken, toilet, slaapkamer en luxe
badkamer. 1e Verdieping: overloop, c.v.ruimte/bergruimte en zeer ruime
slaapkamer. Verder grote garage langs woning, eigen terras met tuin.

Inlichtingen: J. Seuren - Tel. 06 - 51 29 91 50

Toen heb ik besloten om het gebouw
te huren en te verhuizen”, zegt de
eigenaar. Met haar 1.200 vierkante
meter is ’t Mèrthoês naar eigen zeggen
een van de grotere kringloopwinkels
van Noord-Limburg. “Dat was in eerste
instantie niet de bedoeling, maar als je
wilt verhuizen en groeien, dan heb je
aan een paar honderd vierkante meter
meer niets. Dit pand is drie á vier keer
groter dan onze vorige locatie”, vertelt
Sahnoune.

In samenwerking met de Universiteitskliniek voor Oogheelkunde
Maastricht en VieCuri Venlo-Venray biedt Kruytzer Optiek en Optometrie uit
Horst een oogonderzoek aan, bedoeld om de oogziekte glaucoom op te
sporen.
Glaucoom is een aandoening die
de oogzenuw aantast. Dit kan leiden
tot minder zicht en zelfs blindheid.
Omdat de ziekte sluipend begint, zijn
er aanvankelijk geen klachten terwijl
er toch al schade aan het oog kan zijn.
De vereniging van Nederlandse oogartsen wil daarom idealiter iedereen
boven de 45 jaar door een optometrist

gescreend zien. Dit onderzoek met
Kruytzer Optiek en Optometrie is
onderdeel van een medisch wetenschappelijke studie. Het studieteam
maakt gebruik van de geanonimiseerde gegevens. Deelnemers aan de
studie krijgen een onderzoek, maar
helpen tegelijk mee om oogzorg in
Nederland te verbeteren.
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Ron van Gool 06 202 88 600

GROOTSCHEEPSE OPRUIMING!
Aantrekkelijke
acties en veel
superkoopjes!
Nu ook volop
g
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en accessoires

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
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Gezond in Horst aan de Maas
De meest voorkomende goede voornemens in het nieuwe jaar zijn stoppen met roken, afvallen, gezonder eten en meer sporten. Kortom, een gezonde levensstijl
aannemen. Zo´n begin van het nieuwe jaar is een mooie aanleiding om het thema gezond extra te belichten. HALLO Horst aan de Maas besteedt in deze themapagina’s
aandacht aan bijzondere onderwerpen die met gezondheid te maken hebben, zoals paranormale genezing en de aandoening genderdysforie, oftewel geslachtsstoornis.
Ook hebben we het over gestalttherapie en de alternatieve geneeswijze osteopathie en wordt in dit katern over een onderwerp gepraat, dat ook vaak de belangstelling
heeft in de reguliere berichtgeving: namelijk alcohol en jongeren.

Geneeskunde osteopathie

‘Wij behandelen de oorzaak, niet de symptomen’
Een geneeskunde die de laatste jaren steeds populairder wordt, is osteopathie. Dit is een geneeskunde waarbij
het hele lichaam onderzocht wordt en de oorzaak van de klacht centraal staat. Osteopaat Adri Raaijmakers legt het
een en ander uit over deze nog vrij onbekende vorm van therapie.

Voetklachten en
Podotherapie Hermanns
Goede voornemens
sport en gezondheid
Ieder jaar beginnen honderduizenden mensen in Nederland
het nieuwe jaar met goede voornemens. Vaak hebben deze
te maken met sport en gezondheid, waarbij het welbekende
“ik wil 10 kilo afvallen in het nieuwe jaar” een veelgenoemde
uitspraak is. De meeste mensen willen afvallen door een combinatie van gezonder eten en meer sporten. Helaas stoppen
veel mensen met hun goede voornemen als het even tegenzit,
bij sporten vaak ten gevolge van blessureleed.
Tijdens het sporten ondervindt uw lichaam andere belastingen
dan tijdens normaal lopen en staan. Afhankelijk van de sport die
u beoefent, kunnen er krachten op uw voeten ontstaan die tot
drie keer uw lichaamsgewicht bedragen. Elke sport heeft zijn
speciﬁeke belastingen en bewegingen waarbij dan ook speciﬁeke klachten kunnen ontstaan, vaak door een verkeerde voetstand of een verkeerd functioneren van de voeten. Uiteindelijk
kan dit resulteren in blessures aan o.a. enkels, knieën, heupen
en rug. Om blessureleed te voorkomen is het raadzaam om de
stand van uw voeten en uw algehele houding te laten controleren door een podotherapeut. Bij een afwijkende stand van uw
voeten of houding, kunnen steunzolen de juiste correctie geven
waardoor blessureleed wordt voorkomen. Podotherapie Hermanns meet sportzolen aan via een geavanceerd 3D-systeem,
afgestemd op de manier waarop u uw voeten belast tijdens
het sporten. Hierdoor bieden uw sportzolen een optimale ondersteuning en correctie tijdens het sporten. De sportzolen
worden gemaakt aan de hand van uw sportschoenen ongeacht
welke sport u beoefent. Dit zorgt voor een perfecte pasvorm
en er wordt rekening gehouden met eventuele correcties die de
schoen al biedt. Bij de meeste verzekeraars wordt het grootste
deel van de therapieën vergoed en podotherapie valt niet onder
het eigen risico. Podotherapie is vrij toegankelijk, dat wil zeggen
dat u een afspraak kunt maken zonder verwijzing van een arts
of medisch specialist!

“Osteopathie is een therapie
waarbij gekeken wordt naar het gehele
lichaam en waar bewegingsverlies zich
openbaart. We behandelen botten,
spieren, banden, organen, geven voedingsadviezen en we kijken naar het
craniosacrale systeem. Dit is de relatie
tussen de schedel en het heiligbeen”,
zegt Adri Raaijmakers. Een osteopaat
zoekt niet naar de symptomen van
een klacht, maar naar de oorzaak.
“Deze klachten kunnen van alles zijn.
Chronische rugpijn, een uitstralende
pijn in een arm of been, migraine, een
whiplash, slechte darmwerking, nekklachten of buikpijn.”

Ieders lichaam
is een klok
Binnen de osteopathie bestaan volgens Raaijmakers twee stromingen. De
biomechanische is er daar een van. “Ik
doe zelf aan deze stroming. Wij geloven
dat de mens biologisch één geheel is
en alle afzonderlijke delen elkaar beïnvloeden. Ik vergelijk het lichaam altijd
met een klok, waarbij de radertjes
ook allemaal goed moeten lopen.” De
andere stroming is de biodynamische.
“Bij deze stroming gaat het veel meer

om het voelen van het lichaam.”
De osteopathie vindt zijn oorsprong
in de vorige eeuw en is ontwikkeld
door de Amerikaanse arts Andrew T.
Still. “Hij combineerde zijn medische
kennis met eigen, nieuwe inzichten.
Zo kwam hij tot het inzicht dat alle
lichaamsweefsels een zekere mate van
beweging behoren te vertonen en dat
verlies van deze beweeglijkheid een
nadelige invloed heeft op de gezondheid.” Osteopathie kwam rond 1980
op in Nederland. “Sindsdien wordt
het steeds populairder. Een van de
oorzaken daarvan is dat mensen direct
het resultaat merken van de behandeling. En dat vinden ze ﬁjn”, denkt
Raaijmakers.

Zelfgenezend
vermogen
Osteopathie is een manuele
geneeskunde. “Dat willen zeggen
dat we alles met onze handen doen
tijdens een behandeling. Er komen
geen apparaten en medicijnen aan
de pas.” Raaijmakers geeft aan dat
een behandeling het zelfgenezend
vermogen van het lichaam stimuleert.
“De meest voorkomende klachten

zijn nek- en rugklachten. Deze kunnen
verholpen worden door onder andere
manipulaties toe te passen, oftewel
kraken. Zo drukt de wervel niet langer
op zenuwen of bloedvaten, waardoor
deze weer vrij kunnen stromen.”
Volgens de osteopaat zijn er veel
voordelen aan osteopathie. “De patiënt
voelt meteen resultaat, omdat wij de
oorzaak van de klacht aanpakken en
niet de symptomen. Ook kost het veel
minder tijd dan bijvoorbeeld fysiotherapie. Wij behandelen iemand nooit
meer dan vijf keer, tenzij we te maken
hebben met een chronische patiënt.
Die zijn ook te behandelen, maar dat
duurt wel langer.” De therapie is voor
iedereen geschikt, maar Raaijmakers
geeft wel aan dat als onderdelen van
het lichaam neurologisch kapot zijn, ze
niet meer te behandelen zijn.
Osteopaten zijn ook coaches en
adviseren mensen over voeding, geeft
Raaijmakers aan. “Overbelasting door
verkeerde voeding kan uiteindelijk
leiden tot ophoping van gifstoffen in
bloedvaten, waardoor de weefsels
verharden. Dat is natuurlijk niet de
bedoeling. We sporen de mensen ook
aan om te bewegen, want daar zijn we
voor gemaakt.”

Bel voor een afspraak: 077 397 13 18
In de regio Horst zit podotherapie Hermanns
op de volgende locaties:

Lottumseweg 43
5971 BV Grubbenvorst
Herstraat 20
5961 GJ Horst
Beatrixstraat 2
5864 AH Meerlo
Mommesstraat 2
5975 NG Sevenum

++
+HUPDQQV

(Spor t) podotherapie

Voor meer informatie en andere locaties:

www.podotherapiehermanns.nl

Start 2014...
Start 2014 met gezonde voeding
geven aan mooie dromen.
Diëtistenpraktijk Reijnders-Heyligers
Hoofdstraat 26, 5961 EZ Horst
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Gestalt-psychotherapie

‘Wij graven niet in het verleden’
Ellie Keizer, M.Sc. (56) heeft zich sinds kort in het ‘gastvrije Limburg’ gevestigd. Met haar praktijk voor Gestaltpsychotherapie in Horst leert ze mensen anders omgaan met klachten variërend van concentratiestoornissen tot
relatieproblemen.

in het verleden, want dat kun je niet
veranderen. Wij kijken waar mensen
‘nu’ last van hebben. Hoe beïnvloedt
een klacht het leven van de cliënt op
dit moment?”
Het tweede kenmerk is contact.
Volgens de Gestalt-therapie ervaren
mensen psychische problemen wanneer het contact met hun omgeving
verstoord is en het ze niet lukt om dat
te herstellen. “Contact heb je nodig.
Het is net als zuurstof.” Het derde kenmerk vormt gewaarzijn, ook wel ‘awareness’ genoemd. “Wanneer ik iemand
bijvoorbeeld zie wiebelen met z’n voet,
onderzoek ik dit. Het duidt namelijk
vaak op een gevoel van onrust. Ik
oordeel niet. Het gaat erom dat je je
bewust bent van wat je doet.”

en verwijs ik dus door.” Wat leeftijd
betreft, beperkt ze zich hoofdzakelijk
tot volwassenen. “Jonge kinderen kunnen nog niet zo goed naar hun eigen
gedragingen kijken. Voor jongeren
van 15 tot 19 jaar geldt dat het alleen
werkt wanneer ze hiertoe in staat zijn.”

Werkwijze
“Gestalt-therapie begint met een
intakegesprek. Hierin bespreken we
waar de cliënt last van heeft en wat hij
wil bereiken. Als mensen bijvoorbeeld
minder willen malen en piekeren, gaan
we samen op zoek naar hoe ze dit
kunnen beïnvloeden. Aansluitend geef
ik ook wat theoretische achtergrondinformatie mee, zodat men het nog
eens na kan lezen. Zo kunnen mensen
niet-reële gedachten hebben als ‘ik
mag geen fouten maken’. Ik laat ze
dan op een meer realistische manier
naar de werkelijkheid kijken. Cliënten
hebben vaak ook meer oog voor wat
ze niet goed doen, in plaats van wat ze
wel goed doen. Vervolgens stellen we
samen enkele leerdoelen op. In de volgende sessies kijken we naar wat zich
op dat moment aandient. En dit koppelen we weer terug naar de leerdoelen.
Wanneer mensen gemotiveerd zijn en
teruggegeven wat ze ervaren, werkt
het. Alles begint immers bij jezelf.”

Doelgroep

Ellie: “Gestalt-psychotherapie is
een jonge vorm van psychotherapie. In
omringende landen is het een hoog-

staande vorm van therapie. Nederland
loopt wat dat betreft wat achter, maar
het is nu wel in opkomst.” Gestalt-

breng jezelf in balans en start het herstel
www.praktijkhanscoumans.nl

psychotherapie draait om drie kenmerken. Het eerste element vormt het hier
en nu. “Gestalt-therapeuten graven niet

Wanneer stap je nu af op een
Gestalt-psychotherapeut? Ellie somt
de klachten op: “Ik ben zelf gespecialiseerd in hooggevoeligheid, concentratiestoornissen (ADD en ADHD),
milde depressies, angsten, verlies,
rouwverwerking en relatietherapie. Dit
is echter slechts een klein stukje van
de taartpunt. Zo kun je bijvoorbeeld
ook denken aan schizofrenie, psychoses
en gecombineerde stoornissen. Deze
vereisen een intensievere behandeling

Ga ervoor! Doe mee en win jezelf:
rFFOTMBOLFSMJDIBBN
rWJUBMJUFJUFONFFS[FMGWFSUSPVXFO
rIFUHFWPFMMFLLFSJOKFWFMUF[JUUFO
rCFXVTUXPSEJOHWBOWPFEJOH
rIFULVOOFOHFOJFUFOWBOMFLLFSFUFO

Natuurgeneeskundig therapeut / Magnetiseur
Voedings- en bewegingsadvies
Krav Maga instructeur / Zelfverdediging
Personal coaching, Personal training
Roobeekweg 2, Arcen
jccoumans@gmail.com
06 - 44 98 69 26 / 077 - 473 31 45

doe mee en
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Wekelijks houdt Annemiek Billekens spreekuur in Sevenum.
Daar merken ze steeds weer: “Iedereen valt af met My-Life Slim”.
Dat komt omdat de nadruk ligt op gezondheid en de persoonlijke begeleiding,
waarbij u altijd dezelfde consulent hebt. Annemiek leert u genieten van eten en 1 tot 2 kilo
per week af te vallen maar wel gewoon met 3 maaltijden (en 2 tussendoortjes) per dag.
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“Ik ben een totaal ander mens geworden en geniet weer van alles.”
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“Dat ik iedere week terug moest komen bij Annemiek vond ik heel ﬁjn, ik heb nu eenmaal een stok
achter de deur nodig en iemand die mij controleert. Als ik dan iedere week de kilo’s eraf zag gaan
voelde ik me super! Maar waar je je echt trots bij gaat voelen is dat andere mensen het gaan zien
en zeggen “Loes wat zie ik aan jou?” of “Ben jij afgevallen?” Dan zei ik natuurlijk heel
vrolijk “Jaaa” en vertelde hen over mijn positieve ervaring met My-Life Slim.“

Loes Ra ije r voor...
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tandprothetische praktijk

KUNSTGEBIT ZORGCENTRUM
HORST
<R\U[IPQVUZ[LYLJO[]VVY!
s implantaatgedragen kunstgebit (kliksysteem)
s aanpassen en reparatie van uw kunstgebit
s vrijblijvend advies en controle van uw
huidige kunstgebit
s vergoeding ook vanuit uw basisverzekering
en rechtstreeks via de zorgverzekeraar
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Geniet van het afvallen met begeleiding

My-Life Slim Sevenum
Gewichtsconsulente Annemiek Billekens
Telefoon: 06 42 08 78 09

www.mylifeslim.com

09
01

themagezond 09

Natuurgeneeskunde

‘Ik heb mijn gave niet voor niets gekregen’
Anja Cox uit Tienray is natuurgeneeskundige en houdt zich bezig met paranormale geneeswijzen. Zo kan ze
negatieve stralingen in huis neutraliseren, waterwratjes en brandwonden bij kinderen genezen en kan ze in contact
komen met overledenen. “Hoe ik het doe, weet ik niet,” zegt Anja. “Maar ik kan er wel mensen mee helpen.”

happy waren. Als ik zo’n huis geneutraliseerd heb, dan voelt het meteen warmer. De kinderen worden veel rustiger,
zelfs de honden worden rustiger.”

Het voelt
als een opdracht
Anja heeft lang in de verpleging
gewerkt, maar besloot later toch om
opleidingen en cursussen te volgen
om zich verder te ontwikkelen in de
natuurgeneeskunde en paranormale
geneeswijzen. Ze vertelt: “Ik had als
klein kind al een soort voorspellende
dromen. Later ontmoette ik iemand die
zei dat ik paranormaal begaafd was en
dat ik daar iets mee moest doen. Ik ben
er achter gekomen dat het mijn pad is
om mensen te helpen. Het voelt voor
mij als een opdracht, want ik heb niet
voor niets deze gave gekregen.”
Naast het neutraliseren van

stralingen, helpt ze ook angstige of
nerveuze kinderen, kan ze waterwratjes en brandwonden weghalen en kan
ze contact maken met overledenen.
“Soms zijn mensen wel wat sceptisch,
maar dat vind ik niet erg. Naar verloop
van tijd gaan vaak ook de sceptische
mensen openstaan voor mijn gaven,
omdat ze de bewijzen zien.”
Onder kinderen uit de regio is
Anja al bekend. “Dan zeggen ze tegen
elkaar op het schoolplein: ‘Heb jij last
van wratjes? Dan moet je naar Tienray
gaan, daar woont een soort heks in het
bos en die blaast ze zo voor je weg.’
Kinderen noemen mij ook wel eens de
stenenvrouw, of ze vragen aan mij of
ik kan toveren. Dat vind ik helemaal
niet erg, ik vind het juist mooi om te
zien hoe onbevangen die kinderen nog
zijn.” Ze besluit: “Misschien ga ik nog
wel eens een boek schrijven over alles
wat ik doe.”

Omgaan met stress

Rust in je hoofd
In haar praktijkruimte, omringd
door edelstenen, kristallen en andere
mystieke voorwerpen, vertelt Anja over
haar gave. “Ik vind het heel moeilijk
om onder woorden te brengen wat ik
precies doe. Ik weet zelf eigenlijk ook
niet hoe ik het doe, maar het werkt
wel.” De laatste tijd houdt Anja zich
veel bezig met het weghalen van
negatieve stralingen bij mensen in huis.
Ze vertelt: “Mensen kunnen letterlijk
doodziek worden van te veel stralingen.

Je kunt er bijvoorbeeld hoofdpijn van
krijgen en kinderen kunnen er onrustig
en angstig van worden, of slecht van
gaan eten of slapen. Als dokters geen
oorzaak kunnen vinden, komen mensen soms naar mij toe.” Anja gaat dan
bij mensen in huis de stralingen neutraliseren. Met een wichelroede spoort
ze de straling op, die ze daarna met
haar handen stillegt. “Die stralingen
komen uit een spleet in de aardkorst,
waaruit veel energie komt. In som-

mige huizen is te veel van die straling,
waardoor gevoelige mensen daar last
van krijgen.”
Anja: “Laatst was ik bij een jong
gezin, dat nog maar net in hun nieuwe
huis woonde. Het was een prachtig
huis, maar er was veel ruzie onderling
en ze hadden veel last van hoofdpijn,
kramp in de nek en dat soort dingen.
Toen ik binnenkwam, voelde ik het
meteen: er was ontzettend veel straling, geen wonder dat die mensen niet

Anna Maria van Gemert organiseert een cursus waarin eenvoudige
meditatietechnieken geleerd worden. In zes bijeenkomsten van een uur
kunnen deelnemers ontdekken hoe ze te midden van alle dingen in het
dagelijks leven met eenvoudige manieren tot rust kunnen komen.
Het hoofd ontlasten van druk,
spanning en stress, even tot rust
komen. Anna Maria van Gemert leert
cursisten de onrust in hun hoofd op
te ruimen en vat te krijgen op hoe tijd
en energie te besteden. In de nieuwe
cursus Rust in je hoofd krijgen deelnemers 1-minuuttips. In minder dan een

paar minuten per dag leert men hoe
met stress van alledag om te gaan.
Veel onderwerpen komen aan de
orde: van kiezen voor authenticiteit
tot het omgaan met de tijd. De cursus
Rust in je hoofd start op vrijdagavond
17 januari. De cursus wordt gegeven
in Horst.

OPEN DAG 2014

ZONDAG 12 JANUARI
VAN 10.00 - 15.00 UUR BEMMELSTRAAT 1A HORST

Nieuwe leden die zich aanmelden op de open dag op zondag 12 januari 2014, sporten een maand gratis.
Voorwaarden: deze actie is alleen geldig bij het afsluiten van een onbeperkt abonnement
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Ergotherapie zoekt oplossingen
voor praktische problemen
Wie kan er bij een ergotherapeut terecht?
“Ergotherapie is bedoeld voor kinderen, volwassenen
en ouderen die door een ziekte of beperking tegen
praktische problemen aanlopen. Deze problemen kunnen
zich manifesteren op het gebied van zelfverzorging,
huishoudelijke taken, school, het werk of bij hobby’s.
Kortom; bij alle activiteiten en dagelijkse handelingen
die voor mensen belangrijk zijn, maar waarbij ze bij de
uitvoering ervan problemen ondervinden. Samen gaan we
dan op zoek naar praktische oplossingen.”
Met welke klachten komen mensen bij een ergotherapeut?
“De doelgroep is heel breed en gevarieerd. Van
kinderen vanaf een jaar of vier die moeite hebben met
de motoriek tot basisschoolleerlingen die door ADHD
concentratieproblemen hebben of tieners die moeite
hebben met fietsen. Volwassenen komen bijvoorbeeld met
reuma, vermoeidheidsklachten of schouderklachten, maar
ik behandel ook mensen die zich na een whiplash niet goed
meer kunnen concentreren. Verder geef ik ergotherapie aan
huis bij dementerende ouderen en mantelzorgers.”
Wat houdt het werk van een ergotherapeut precies in?
“De ergotherapeut zoekt samen met de cliënt naar
praktische oplossingen. Dit kan door te kijken of een
bepaalde activiteit op een andere manier uitgevoerd
kan worden of door te bepalen of er wellicht
hulpmiddelen zijn. Enkele voorbeelden: met mensen met
vermoeidheidsklachten kijken we hoe zij het beste hun dag
in kunnen delen en mensen met schouderklachten leren
hoe bijvoorbeeld huishoudelijke activiteiten met zo min
mogelijk pijnklachten uitgevoerd kunnen worden. Kleuters
die moeite hebben met de fijne motoriek gaan oefenen
met vaardigheden als knippen, kleuren en schrijven en bij
kinderen met ADHD zoeken we naar oplossingen waardoor
ze zich beter kunnen concentreren in de klas.
Bij dementerende ouderen en mantelzorgers ga ik met beide
partijen om de tafel zitten en kijken we hoe ze samen op
een goede, voor beide personen prettige manier bepaalde
handelingen uit kunnen voeren.”

Cathelijne Strijbosch is werkzaam
als ergotherapeut binnen Fysiotherapiepraktijk Westsingel in het
Zorghoes in Horst. In dit interview vertelt ze over haar werk;
wat ergotherapie in het algemeen
inhoudt en wat Cathelijne precies
doet, wat ze als ergotherapeut
kan betekenen voor mensen met
een beperking en hoe cliënten
met de ergotherapeut in contact
kunnen komen. “Wat dit beroep zo
leuk maakt, is dat je mensen heel
praktisch vooruit kunt helpen door
samen naar oplossingen te zoeken
waarmee ze bepaalde activiteiten
weer wél goed uit kunnen voeren”,
aldus Cathelijne.

Meelopen met De Peelrunners

Hoe gezond is
hardlopen?
Dat bewegen goed voor je is, weten we allemaal. Maar hoe gezond is
hardlopen eigenlijk? Leden van lopersgroep De Peelrunners uit Horst leggen
het uit. “Zowel fysiek als mentaal is hardlopen erg goed voor je”, vinden zij.

Waarbij kan een ergotherapeut nog meer van dienst zijn?
“Naast het zoeken naar praktische oplossingen is de
ergotherapeut ook in te schakelen voor advies. Zo geef
ik bijvoorbeeld ook werkplekadviezen aan individuen
met klachten en aan complete afdelingen van bedrijven.
Mensen kunnen bij mij terecht voor advies over bijvoorbeeld
hulpmiddelen of woningaanpassingen, of voor hulp bij
het aanvragen van voorzieningen bij het Wmo-loket, de
gemeente of zorgverzekeraars. Ook geef ik één-op-één
scootmobieltrainingen.”
Hoe komen mensen bij de ergotherapeut terecht?
“Mensen kunnen ook zonder verwijzing van de huisarts een
afspraak maken bij de ergotherapeut. Ook komt het voor dat
mensen bijvoorbeeld via de fysiotherapeut, de cesartherapie
of de kinderlogopedie bij mij terechtkomen. Ik verzorg dan
de intake. Bij volwassenen duurt deze eerste intake een
uur en verzamel ik vooral gegevens over het probleem en
de klachten, maar ook over de gezinssituatie en hoe de
woning of werkplek er uitziet. In het vervolgtraject vindt de
behandeling zoveel mogelijk plaats daar waar het probleem
zich manifesteert, dus thuis in de eigen woning of op de
werkplek. Bij kinderen duren de afspraken telkens een half
uur. Zij komen voor zowel de intake als de vervolgafspraken
meestal naar de Westsingel.”
Wordt de therapie vergoed?
“Tien uur per kalenderjaar zit standaard in het basispakket
van de zorgverzekering. Afhankelijk van het soort pakket
dat mensen hebben, kan het zijn dat er meer kalenderuren
vergoed worden. Bekijk hiervoor de eigen polis. Hoeveel
uren mensen nodig hebben, is afhankelijk van de precieze
zorgvraag. Als het enkel om advies gaat, dan is dat in één
of twee afspraken vaak wel geregeld. Uitgebreidere vragen
hebben meer tijd en terugkoppeling nodig.”

ergo

Voor meer info
Ergotherapie Westsingel
Cathelijne Strijbosch
Westsingel 96, 5961 DH Horst
T (077) 398 77 83
info@ergowestsingel.nl
www.fysiowestsingel.nl

www.fysiowestsingel.nl/ergotherapie

“Hardlopen begint met af en
toe een rondje rennen. Ook al loop
je maar soms, dan ben je toch een
hardloper. Wil je echt gezond bezig
zijn, dan moet je natuurlijk wel met
enige regelmaat gaan lopen,” vertellen
trainers Henk Dinghs en Geert Tielen.
Bij De Peelrunners worden drie keer
per week trainingen verzorgd, waarbij
iedereen op zijn eigen niveau aan
zijn trekken komt. Peter Dorssers, het
tweehonderdste lid van de vereniging,
liep eerst lang in zijn eentje. Hij vertelt:
“Ik rende altijd hetzelfde rondje, dat
werd een beetje saai. In verenigingsverband is het lopen veel leuker, er is
een afwisselend programma. Door de
trainers en de andere lopers wordt je
meer geprikkeld en het is natuurlijk ook
een stuk gezelliger.”
Hardlopen is daarnaast ook nog
eens heel erg goed voor je, stellen de
renners. “Zowel psychisch als cardiologisch ga je er op vooruit als je veel
hardloopt”, zegt voorzitter van De
Peelrunners Cor Janssen. “Hardlopen
prikkelt je hart en zorgt ervoor dat je
conditie sterk verbetert. Maar het is
ook mentaal goed voor je. Het is een
manier om te ontstressen. Omdat het
zo’n simpele beweging is, kun je al je
gedachten de vrije loop laten gaan.”
Henk voegt toe: “We spreken ook wel
van runners high. Je hersenen maken
tijdens het hardlopen een stofje aan,
endorﬁne, dat ervoor zorgt dat je je
heel goed voelt. Hardlopen is dus
eigenlijk een positieve verslaving.”
Bestuurslid Karin Lamers merkt dat ze
weerbaarder is geworden, sinds ze is
gaan hardlopen. “Ik heb meer energie
gekregen en ik kan ook beter met

tegenslagen omgaan”, zegt ze. Henk:
“Mensen die net hardgelopen hebben,
lachen altijd.”

Schoenen zijn
het belangrijkst
Maar wat maakt het hardlopen dan
zo leuk? Geert: “Je bent lekker buiten
in weer en wind. Het verbeteren van
mijn conditie vond ik ook echt een
kick. Die was eerst bar slecht, maar
nu loop ik al dertig jaar. Mijn conditie
is weer helemaal op orde en ik blijf
mijn prestaties nog steeds verbeteren.”
Cor voegt toe: “Het is ook een echte
uitlaatklep. Daarbij is hardlopen ook
een hele sociale sport, zeker als je
bij De Peelrunners loopt. Het is altijd
gezellig hier. We hebben helemaal
geen Facebook nodig, op de club
maken we al genoeg vrienden.”
Om te kunnen hardlopen, heb je
niet veel nodig. “De schoenen zijn het
allerbelangrijkst”, vertellen de leden
van De Peelrunners. “De mentaliteit
komt vanzelf wel. Je moet alleen wel
de moeite nemen om regelmatig op
pad te gaan, anders kun je niets presteren”, zegt Cor. Het is dus belangrijk
om jezelf op te pakken en ook echt
eropuit te gaan. “Vooral als het regent,
kan dat wel eens heel moeilijk zijn.
Maar je moet toch doorzetten, de deur
opendoen en gaan”, aldus Karin.
Cor: “Al met al is hardlopen een
hele goede start als je gezonder
wilt gaan leven, mits je het onder
goede begeleiding doet. De meeste
hardlopers houden er een gezonde
levensstijl op na, want met alleen
rondjes rennen kom je er niet.”
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Nadruk op rol van ouders

Alcohol en de gezondheid van jongeren
Nu de minimumleeftijd voor het nuttigen van alcohol per 1 januari verhoogd is van 16 naar 18 jaar, spreekt men
veel over handhaving, jongeren in de illegaliteit en concurrentie voor horeca van keten. Maar waarom is die leeftijd
opgeschroefd? Wat doet alcohol met een jong lichaam?

renwerker bij Synthese, vult aan:
“Alcoholgebruik leidt bij jongeren vaak
sneller tot agressie. Je valt van de ﬁets
of pleegt vandalisme. Ze worden grenzelozer.” Alcoholgebruik onder jongeren
is veelvoorkomend in Noord-Limburg
en Brabant, aldus de professionals. “Het
is cultuurgebonden. In de Randstad is
dat fenomeen niet zo sterk aanwezig.
Het is echt de plattelandscultuur: mensen hier zijn Bourgondiërs”, aldus Van
der Heijden. Fleuren vult aan: “Je hebt
hier feesten die van oudsher geassocieerd worden met veel drinken, zoals
carnaval of kermissen. Dat wordt al
heel snel gekoppeld aan gezelligheid.
‘Kom erbij, drink een pilsje mee’.”

Experimenteren
pas je niet aan

Joris Fleuren, preventiemedewerker
van gezondheidszorginstelling Vincent
van Gogh, legt uit dat het gezondheidsaspect een van de belangrijkste redenen was om de alcoholleeftijd te verhogen. “Je hersenontwikkeling gaat door

t Chakrabehandeling
tKleurentherapie
tJassentechniek
tVlindermassage
tVoetreflexologie

tot je 24e. De fase vanaf 15 of 16 jaar
is daarin heel belangrijk. Helaas loopt
dat samen met de puberteit, waarbij
jongeren op stap gaan, experimenteren
en grenzen opzoeken. Alcohol en drugs
remmen je groei enorm. De ontwikke-

ling van verantwoordelijkheidsgevoel,
concentratievermogen en de emotionele stap van puber naar volwassene
worden dan gestopt, omdat door alcoholgebruik hersencellen afsterven.”
Anton van der Heijden, jonge-

Die cultuurverandering, dat gaat
nog een hele opgave worden, denken
de heren. Vaak geven ouders aan dat
kinderen thuis, onder toezicht, best al
wat mogen drinken. “Ze zeggen dan
vaak ‘ik heb dat vroeger ook gedaan,
ik ben er toch ook niet stommer van
geworden’ of ‘het is maar een fase, dat
gaat wel over.’ Dat laatste is vaak wel
zo, maar als ze niet gedronken hadden,
waren ze slimmer geworden”, aldus
Fleuren. Van der Heijden: “We weten
nu meer dan 25 jaar geleden over hoe
schadelijk alcohol is, met name voor
jongeren.”

Volgens de heren heeft de nieuwe
wet tijd nodig om de norm te worden.
“Kinderen die nu geboren worden, die
weten straks niet beter.” Ze verwachten
dat de startleeftijd van alcoholgebruik
uiteindelijk structureel omhoog zal
gaan. Nu geven veel 11- en 12-jarigen
aan wel al eens gedronken te hebben.
Van der Heijden verwacht nu dat veel
jongeren in de leeftijd van 15 tot 18
hun alcoholconsumptie verschuiven van
de kroeg naar keten. “Jongeren willen
elkaar toch opzoeken en een biertje
drinken. Experimenteergedrag ban je
niet uit, dat hoort bij de leeftijd.”

Toezicht houden
Veel mensen wuiven het gevaar
van alcoholgebruik door jongeren weg,
stellen de heren. “Het normbesef is
vaak ‘dat valt wel mee’. Maar je hebt
geen idee hoeveel keten er in Horst
aan de Maas zijn, waarbij ouders het
prima vinden dat jongeren van 15 tot
17 op hun terrein zich laveloos drinken.
Dat is wel onder hun verantwoordelijkheid”, stelt Van der Heijden. Toen
jongeren nog in sozen en kroegen
mochten drinken, was er toezicht van
uitbaters of begeleiders. De heren
zien dan ook een taak voor ouders.
“Die stellen een ruimte beschikbaar.
En keten zijn een heel ﬁjn middel om
dingen te leren, maar er moeten wel
regels gelden. Ouders moeten wel
toezicht houden”, vindt Fleuren.

Dokterbed
Sevenum

Neem je leven weer terug
in eigen hand
Onthaasten, loslaten, opruimen,
oude emoties een plek geven, opladen, communiceren...

Matrasreiniging
Iedereen heeft recht op een
gezonde en schone nachtrust

tLittekenbehandelingen
tAcupressuur en Meridiaanmassage
T 077 - 398 71 16 www.anjesvanbergen.nl

Voor vragen en info zie:

www.dokterbed.nl
088 - 365 83 74

www.huijscoachingtraining.nl 06 15137569

Acu-Balance Oplossing voor uw

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

Praktijk
Kinesiologie
Bowen

5RE&RXPDQV

HQXZJRHGHYRRUQHPHQV
5RNHQHQ2YHUJHZLFKW

6FKRROVWUDDW+RUVW7HOZZZDFXEDODQFHQO
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

huidprobleem
Huidzorg Horst is o.a. gespecialiseerd in het verbeteren van:

acné s couperose s pigment s ongewenste haargroei
oedeem s littekens s rosacea s eczeem
Wij plannen altijd
eerst een kosteloos en
vrijblijvend intakegesprek waarin de wijze
van behandelen volledig
wordt toegelicht. Voor
meer informatie en/
of het maken van een
afspraak kunt u contact
opnemen met:

Bewegen
op muziek

Pigment
Door hormonale veranderingen, het
natuurlijke verouderingsproces, acné of
blootstelling aan te veel UV-straling
kunnen er pigmentverschuivingen ontstaan
in de huid. Vaak wordt gedacht dat
pigmentproblemen niet te behandelen zijn,
of dat het effect slechts van korte duur is.
Ondanks dat een pigmentprobleem complex
is, is het met een adequate behandeling te
verminderen.

Een activiteit vanuit de stoel

Haal het beste
uit jezelf!
www.petravdongen.nl
petravdongen@hotmail.com

- Genieten in groepsverband door samen te bewegen
- Gymnastiek met materialen of Dans op muziek
Beleef het en kom mee doen!
Gymnastiek Berkele Heem dinsdag 9.45-10.30 of 10.45 tot 11.30 uur
Dansen Aan de Brug America dinsdag 11.00 tot 11.45 uur
Sportactiviteiten voor 50-plussers
9DQ'RXYHUHQVWUDDW+RUVW7
info@sameninbeweging.com
www.sameninbeweging.com

Berkelstraat 12, Horst
Evelien Minten: 06-42153023
Wendy Kuunders: 06-34948419
info@huidzorghorst.nl

www.huidzorghorst.nl www.facebook.com/huidzorghorst
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Een persoonlijke kijk op genderdysforie

‘Ik ben nu eindelijk mezelf’
Andrea Appeldoorn (50) uit Lottum is genderdysfoor. Ze is altijd diep ongelukkig geweest over haar biologische
geslacht. Na een zeer heftige periode in haar leven kon ze niet anders dan het roer volledig omgooien. Sinds
augustus 2012 is de Lottumse bezig met haar transitie van man naar vrouw.

vrouw en ik twee dochters gekregen.
Je wilt je toch bewijzen als man.
Ik heb er absoluut geen spijt van hoor.
Ik ben heel blij met mijn kinderen.”

Ongelukkig
Het leven van Andrea was geen
toneelspel, maar ze was ook niet
zichzelf. “Ik werd in 1995 overspannen en slik antidepressiva. In
2010 kreeg ik een zwaar hartinfarct.
Mijn leven ﬂitste aan me voorbij.”
Ze besefte enkel voor haar vrouw en
kinderen te leven. “Ik had mijn leven
vergooid. Zelf wist ik niet wat geluk
was.” Andrea ging in gesprek met
psychologen om de gevoelens een
plek te geven, maar het ging alleen
verder bergafwaarts. Ze ondernam
een poging om zichzelf van het leven
te beroven. Andrea: “Ik belandde
in de crisisopvang in Venlo. In 2011
kreeg ik nogmaals een hartinfarct.”
Een tweede suïcidepoging volgde.
“Als ik nu niets ondernam, zou het
echt afgelopen zijn. Een andere keus
had ik niet.”

Transitie

“Mijn vader bekende vorig jaar
dat hij het er vroeger weleens met
mijn moeder over had gehad: ´Ozze
André, daar is iets mee. Hij zit in het
verkeerde vel.’ Toen ik nog klein was,
trok ik veel met meisjes op. Ik bleef
ook graag bij mijn nichtjes logeren.
Op een gegeven moment hield dit op.
Zo zit de maatschappij nu eenmaal in

elkaar. Op mijn dertiende besefte ik
dat het niet klopte wat daar beneden zat. Ik voelde me niet prettig in
mijn eigen lichaam. Maar wat doe je
eraan? Het waren de jaren 70”, blikt
Andrea terug.

Bewijzen als man
Andrea probeerde als man haar

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

uiterste best te doen. “Zo heb ik bij
een motorclub gezeten. Toch blijft
het aan je vreten. Ik voelde me niet
echt thuis tussen de jongens met
hun machogedrag. Ik trok meer naar
hun vrouwen toe. Dit gedrag hoor ik
vaak van lotgenoten. Ze vertellen als
het ware mijn verhaal. Ik wilde liever
ook geen kinderen. Toch hebben mijn

In augustus 2012 vonden de
eerste gesprekken met psychologen van het VU Medisch Centrum in
Amsterdam plaats. Na ruim een jaar
wachttijd startte de diagnostische
procedure. Vanaf oktober 2012 gaat
Andrea 24 uur per dag door het leven
als vrouw. “Ik kleedde me al eerder
als vrouw voor de lotgenotenavonden
die ik bezocht. Wanneer ik dan thuis
kwam, deed het zo’n pijn als ik me
weer om moest kleden.” Gedurende
de wachttijd startte ze in ziekenhuis
Oost-Limburg in Genk al met testosteronremmers. Andrea: “Ik had totaal

geen energie meer. Enkele maanden
later kreeg ik ook oestrogeen toegediend. Niet alleen lichamelijk, maar
ook innerlijk merkte ik toen verandering. Zo kon het geringste me aan het
huilen brengen. Ook mijn interesses veranderden langzaam. Ik heb
met veel plezier in het kleinmetaal
gewerkt. Als mannen op verjaardagen
nu over techniek praten, merk ik dat
het me steeds minder interesseert.
En dat vind ik soms best wel jammer.”
Het zal niet lang meer duren
voor Andrea met de real-life fase
bij het VU mag starten. Dan mag ze
ofﬁcieel met hormonen beginnen. In
deze fase moet ze bewijzen zich als
vrouw staande te kunnen houden
in de maatschappij. Wanneer ze dit
doorstaat, vindt eindelijk de geslachtsaanpassende ingreep plaats. “Dat is
mijn grootste wens.”

Eindelijk gelukkig
“Het is belangrijk dat mensen
het verhaal erachter weten. Ik gun
niemand de lijdensweg die ik af heb
moeten leggen. Dit doe je niet voor
je plezier. Sinds ik als vrouw door
het leven ga, ben ik eindelijk mezelf.
Het voelt als een bevrijding.” Andrea
geeft aan dat het zeker ook niet
gemakkelijk is voor haar gezin. “Zij
hebben het ook zwaar. We hebben
gelukkig allemaal goed doorgebeten.
Als mensen vragen of mijn vrouw
en ik bij elkaar blijven, stel ik deze
vraag ook aan hen. Dit is bij niemand
zeker, toch? We vroegen laatst aan
onze kinderen of ze zouden willen
dat pap terug zou gaan naar André.
‘Absoluut niet’ was hun antwoord.”
Uiteindelijk wil iedereen haar gewoon
gelukkig zien.

Shiatsu
Praktijk
‘In balans bewegen’

NIET LEKKER IN JE VEL?
6WUHVV"%XUQRXW"&RQÀLFW"
'UHLJHQGRQWVODJ"2QUXVW"$QJVW"
*HHQ]HOIYHUWURXZHQ"

Ria Fleuren

KIES VOOR COUNSELLING!

De Hees 71
5976 NH Kronenberg
tel: 06 - 25 31 65 45
www.shiatsu-ﬂeuren.nl

Wil Stultjens, stresscounsellor
WHO  
/LG$%Y&ZZZFKHPLQGHIHUQO

Samen gezond in 2014!
SAVO gezond werken en Cesar werkt, voor
actieve verzuimpreventie op úw werkplek.
Ilonka Coenders staat met SAVO al ruim
23 jaar in voor persoonlijk advies, passend
binnen de werkomgeving én de organisatie.
“Geen symptoombestrijding, maar
het probleem aanpakken bij de bron!
U wilt toch ook gezonde medewerkers
die ﬂuitend naar het werk gaan?”
Bel in januari voor een gratis intakegesprek.

Tienrayseweg 25 Horst
t. 0478- 690 763
info@savogw.nl

Raadhuisplein 6 Meerlo
t. 06 - 272 94 767
info@savogw.nl

www.savogw.nl
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Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Nieuwe openingstijden
balies gemeentehuis
Vanaf 1 januari 2014 zjin de openingstijden van de balies in het gemeentehuis veranderd. De
grootse verandering is wel dat u voor het ophalen van uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs van
08.00 tot 17.00 uur terecht kunt bij de receptie/snelbalie van het gemeentehuis. Met de snelbalie
voor ‘kant-en-klaar’-producten, waaronder het afhalen van de reisdocumenten, is in 2013 proefgedraaid en de resultaten zijn positief. Daarom krijgt de snelbalie een vaste plek in ons toch al
ruime aanbod van openingstijden.
'HYHUDQGHULQJHQLQRSHQLQJVWLMGHQ]LMQ
9ULMHLQORRSEDOLHV%XUJHU]DNHQ9HUJXQQLQJHQ
%HODVWLQJHQHQ:HUN,QNRPHQHQ=RUJGDJH
OLMNV RSZHUNGDJHQ YDQ±XXU
2SPDDQGDJNXQWXELMGHEDOLHVYDQ
%XUJHU]DNHQWHUHFKWYDQWRWXXU
PHWDYRQGRSHQVWHOOLQJ 

³GLUHFWUHJHOHQ´+LHUYRRULGHQWL¿FHHUWX]LFK
RQOLQHPHW'LJL'HQXEHWDDOWRRNGLUHFWRQOLQH
1DDUKHWJHPHHQWHKXLVNRPHQLVGXVYDDNKH
OHPDDOQLHWPHHUQRGLJ$OWLMGGLFKWELMJHPDN
NHOLMNJHUHJHOG

Bekendmakingen
'HRI¿FLsOHEHNHQGPDNLQJHQYDQGHJHPHHQWH+RUVWDDQGH0DDVZRUGHQJHSXEOLFHHUGLQKHW
HOHNWURQLVFKJHPHHQWHEODGGDWWHUDDGSODJHQLVRSZZZKRUVWDDQGHPDDVQO
3XEOLFDWLHVLQKHWHOHNWURQLVFKJHPHHQWHEODGYDQGH]HZHHNKHEEHQEHWUHNNLQJRSKHWYROJHQGH

6QHOEDOLH RSKDOHQSDVSRRUW,'NDDUWRIULMEH
ZLMV GDJHOLMNVYDQ±XXU
'DDUQDDVWLVKHWWLMGHQVGHRSHQLQJVWLMGHQ
YDQKHWJHPHHQWHKXLV YDQWRW
XXU PRJHOLMNHHQDIVSUDDNWHPDNHQYRRUDOOH
SURGXFWHQHQGLHQVWHQYDQ%XUJHU]DNHQ
'LWNXQWXKHHOHHQYRXGLJRQOLQHGRHQYLDRQ]H
ZHEVLWH

Broekhuizenvorst
6FKRROVWUDDW

Melderslo
%HHPGZHJ

Tienray
2YHUGH%HHN

Evertsoord
+HOHQDYHHQVHZHJE

Sevenum
'H+HHV
*HOGHUGLMN
%URHN
0LGGHQ3HHOZHJ
(UGEUXJZHJ
'H6FKDWEHUJ

Horst aan de Maas
%HOHLGVNDGHUSODWWHODQGVZRQLQJHQ
5HFWL¿FDWLHDDQZLM]LQJVEHVOXLW
WRH]LFKWKRXGHUV'UDQNHQ
+RUHFDZHW

Grubbenvorst
3DVWRRU=HJHUVVWUDDWD

Digitale dienstverlening
2SRQ]HZHEVLWHLVKHWRRNPRJHOLMNRPHHQ
DDQWDOSURGXFWHQGLJLWDDODIWHQHPHQ%LMGH
SURGXFWHQVWDDWUHFKWVHHQNQRSPHWGHWHNVW

Horst
9HQUD\VHZHJ
9HOG2RVWHQULMN6FKHQJZHJ

Start kavelverkoop

Vrij wonen aan de
Beatrixstraat in Sevenum
Vanaf 15 januari 2014 start de verkoop van vrije sector kavels aan de Beatrixstraat in Sevenum.
Het betreft in totaal 6 kavels die onderdeel uit maken van de ontwikkeling van het woningbouwgebied dat gelegen is tussen de Beatrixstraat en de Staarterstraat in Sevenum.
+HWLVPRJHOLMNRPWHSUR¿WHUHQYDQHHQ¿VFDDO
JXQVWLJHUHJHOLQJZDDUGRRUHUJHHQ%7:PDDU
VOHFKWVRYHUGUDFKWVEHODVWLQJZRUGWYHUUHNHQG
RYHUGHNDYHOV.RPHQGHZHHNZRUGHQRS
ZRQLQJERXZVLWHZZZKRUVWDDQGHPDDVQX
NDYHOWHNHQLQJHQJHSODDWVWYDQGHEHVFKLNEDUH
NDYHOV
,QVFKULMYHQNDQYDQDIMDQXDULELM6WDUWSXQW
:RQHQ=LMYHUNRSHQGHNDYHOVQDPHQVGH
JHPHHQWHHQELHGHQEHJHOHLGLQJELMGHDDQNRRS
HQYHUNRRSYDQGHEHVWDDQGHZRQLQJ6WDUWSXQW
:RQHQNDQXRRNRSGHKRRJWHEUHQJHQYDQ

GLYHUVHVWLPXOHULQJVPDDWUHJHOHQGLHZHOOLFKW
LQWHUHVVDQW]LMQYRRUX'HQNKLHUELMDDQVXEVLGLH
YRRUOHYHQVORRSEHVWHQGLJERXZHQRIGHJD
UDQWLHUHJHOLQJ9RRUPHHULQIRUPDWLHRYHUGH]H
UHJHOLQJHQNXQWXWHUHFKWELM6WDUWSXQW:RQHQRI
GHERYHQJHQRHPGHZHEVLWH
6WDUWSXQW:RQHQLVJHYHVWLJGDDQGH
.HUNVWUDDWLQ+RUVWHQLVWHEHUHLNHQYLD
RILQIR#VWDUWSXQWZRQHQQORI
ZZZVWDUWSXQWZRQHQQO
9DQDIIHEUXDULZRUGHQGHNDYHOVWRHJHZH
]HQ

Algemene informatie
Gemeentehuis
Postadres:
Postbus 6005, 5960 AA Horst
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst
Telefoon:
Fax:

077 477 97 77
077 477 97 50

E-mail
Internet

gemeente@horstaandemaas.nl
www.horstaandemaas.nl

Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m vrijdag
van 09.00 tot 12.00 uur. Daarnaast is afdeling
burgerzaken geopend op: Maandag 09.00 tot
20.00 uur. De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur
telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.
Gemeentewerken Americaanseweg 43, Horst
Openingstijden 07.30 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur.
Afspraak maken
Het is ook mogelijk een afspraak te maken voor
producten van burgerzaken tijdens de normale

openingstijden en op woensdag- en donderdagmiddag. U kunt dit doen via tel. 077 - 477 97 77
of via www.horstaandemaas.nl.
Als u een afspraak heeft gemaakt, wordt u met
voorrang geholpen. Wilt u er s.v.p. rekening mee
houden dat u bij de afdeling Burgerzaken een geldig
legitimatie-bewijs (paspoort/id-kaart of rijbewijs)
nodig hebt.
Snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart en/of rijbewijs kan
van 8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie afgehaald
worden.
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Het CDA Horst aan de Maas is en blijft betrouwbaar
Het CDA Horst aan de Maas staat al jaren garant voor een stabiel en
stevig beleid. CDA-wethouders en -raadsleden hebben ook de laatste vier
jaren voor Horst aan de Maas vele zaken tot stand gebracht, die aan
wensen van onze inwoners, bedrijven en verenigingen tegemoet kwamen.
Daarbij is rekening gehouden
met de steeds schaarser wordende
ﬁnanciële middelen, door opgelegde bezuinigingen vanuit het
Rijk. Enkele bereikte resultaten
over de afgelopen vier jaar zijn: de
centrumplannen Grubbenvorst en
Sevenum zijn of worden uitgevoerd.
Het centrumplan Horst is voorbe-

reid. Uitvoering start in 2014. Hof
te Berkel is gerealiseerd. Fietspad
Broekhuizen–Horst gedeeltelijk gereed.
Afronding in 2014. Kronenberg/
Evertsoord en Broekhuizen(vorst)
kregen een multifunctionele voorziening. Realisatie Brede School en
Gezondheidsplein in Meerlo. Jeugdhuis
Hegelsom verbouwd en Brouwershuis

Broekhuizen gaat verbouwen. Integraal
Huisvestingsplan Scholen opgesteld, onder andere de bouw van de
Samensprong Grubbenvorst. Kunstgras
sportparken Wittenhorst en Sparta
’18. Multifunctionele accommodatie
Kerkebos gerealiseerd voor Tienray/
Swolgen. Sporthal De Kruisweide in
Sevenum is overgenomen. Tennispark
en jeu-de-boules banen Grubbenvorst
worden verplaatst. Daar is woningbouw
gepland. Hippisch Centrum park de
Peelbergen opgestart. Programmaplan
“Goed voor Elkaar” opgesteld. Daarin

zijn de stappenplannen voor de grote
transities als WMO, overheveling AWBZ
taken naar de WMO en de participatiewet alsmede de transformatie van de
Jeugdzorg in gang gezet. Op diverse
kernen zijn BIEB-projecten (bouwen in
eigen beheer) gerealiseerd waaronder
in Hegelsom en Lottum. Diverse andere
woningbouwprojecten zijn of worden
opgestart. Beveiliging van de Maas
nadert zijn voltooiing in de plannen.
Niets staat de uitvoering daarvan meer
in de weg. Daarnaast hebben we geen
enkele concessie gedaan waar het

gaat om subsidies aan het verenigingsleven. De verenigingen en de
daarin opererende vrijwilligers zijn
het cement van onze samenleving.
Kortom: wij doen wat we u beloven.
Wilt u de ingeslagen weg van het CDA
behouden, stem dan 19 maart op de
voor u aansprekende kandidaat van
Lijst 1. Als u rekent op ons dan kunt
u rekenen op voortzetting van een
betrouwbaar, stabiel en stevig beleid.
Annemie Craenmehr-Hesen,
raadslid CDA Horst aan de Maas

Ervaring en nieuwe namen op kieslijst Essentie
Afgelopen dinsdag (7 januari) is door de leden van Essentie de kieslijst
vastgesteld. Op de lijst staan zowel ervaren kandidaten als nieuwkomers. Van
de zes zittende raadsleden staan er vijf in de top van de lijst. Raadslid Twan
Hoeijmakers heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een nieuwe
termijn.
Essentie-wethouder Paul Driessen
staat op plek 2: hij is beschikbaar voor
een nieuwe periode als wethouder.
Onder de nieuwe gezichten zijn ook
een aantal jonge enthousiaste talenten die de Essentie-kar mee willen

gaan trekken. Voorzitter Jeroen Brouns
van Essentie is blij met de diversiteit
van de lijst. “Wij hadden geen enkele
moeite met het vinden van voldoende
gemotiveerde kandidaten. Er was eerder
sprake van een luxe-probleem met veel

potentiële raadsleden. Naast enkele
vertrouwde namen met de nodige
ervaring hebben we ook diverse nieuwe
mensen op de lijst staan. Hiermee gaan
we vol vertrouwen de verkiezingen in.”
Naast de eerder gekozen lijsttrekker
Bram Hendrix (32) staat Paul Driessen
(59) uit Meterik op de tweede plaats
van de lijst. De huidige raadsleden Janny
Hermans (38) uit Griendtsveen, Bart
Bertrams (40) uit Horst, Bianca van de
Berg (38) uit Lottum en Eric Beurskens

(51) uit Horst staan op respectievelijk
plaats 3, 4, 5 en 7. Sevenummer Joep
Rooyakkers is de eerste nieuwkomer op
plek 6. Joep is bekend als de vorst van
CV Dun Ezelskop. Op plek 8 staat Frans
Kerstjens (56) uit Swolgen. Frans was
raadslid in gemeente Meerlo-Wanssum
en wil graag weer in de gemeenteraad.
Op plek 9 en 10 staan nieuwkomers:
Maurice Craenmehr (41) uit Horst en
Ruud Megens (25) uit Grubbenvorst. Op
plek 12 staat Luc van den Beuken (32)

uit Kronenberg, ook hij is nieuw in de
politiek. Op plek 11 en 17 staan twee
jonge nieuwkomers uit Sevenum.
Jorrit Gommans (20) en Kay Thijssen
(17) zijn beiden al enkele jaren lid van
Essentie en willen de jongere kiezers
vertegenwoordigen. Essentie zal met
deze kandidatenlijst de verkiezingen
ingaan. De komende tijd leest u onder
andere hier meer over ons programma
en kandidaten.
Jeroen Brouns, voorzitter Essentie

wat betreft het CDA. Voorbereiding,
visie, ruggengraat? Alleen Horst telt.
Dat komen we vaker tegen (denk aan
de bouw in De Afhang). D66 staat wel
voor vrij ondernemerschap en heeft
het vertrouwen dat ondernemers ook
moeilijke discussies juist kunnen afronden. D66 zegt niet dat alle winkels elke
zondag open moeten, maar wel dat
ondernemers dat in alle vrijheid en in
goed overleg moeten kunnen regelen
en zo ook uit buurtgemeenten klanten
kunnen trekken.

D66 wil de klok niet terug- of stilzetten, D66 wil dat het bedrijfsleven
in vrijheid met de tijd kan meegaan.
D66 wil wel in daad ruimte geven aan
het bedrijfsleven.
Wilt u over politieke zaken met
ons spreken? Dat kan elke eerste
zaterdag van de maand, ook zaterdag
1 februari, van 11.00 tot 12.00 uur in
de bibliotheek van Horst, of bel een
van onze kandidaatsraadsleden,
Andries Brantsma,
commissie samenleving D66

De klok vooruit
In De Limburger van 19 december stond het verslag van de raadsvergadering waarin de raad (SP en vooral CDA) het onmogelijk maakte dat
ondernemers en winkeliers zelf konden regelen op welke zondagen ze
wilden open zijn. Jan Nabben, voorzitter van Centrum Management Horst,
verdedigt zich in HALLO voor hun standpunt.
Nabben wil dat dit door de
overheid geregeld wordt. Anders
springen er kikkers uit zijn kruiwagen. Sommigen willen meer, andere
minder dagen open. Jan Nabben
is actief CDA-lid en heeft kennelijk
het CDA voor zijn karretje gespan-

nen. Dat lijkt wat achterkamerachtig.
Toen de wethouder hem deze zomer
om inbreng vroeg, was hij volgens de
wethouder niet in staat of bereid over
deze regelingen te spreken. Ook sprak
hij, anders dan enkele voorstanders,
de raad niet toe. Geen inbreng vooraf,

maar kort tevoren het eigen CDA, dat
kennelijk te weinig voorwerk had
gedaan, voor het blok zetten. Dit CDA
ging daarin vlot mee. Iets wat nogal
cliëntelistisch aandoet. Geen principes,
maar ja… Voor het CDA is de mening
van Centrum Management Horst
leidend. Eigen mening, geen principes?
De rest van de gemeente telt kennelijk
niet mee voor het CDA. De coalitiepartij
jaagt de gemeente (de inwoners) op
kosten door een onderzoek te laten
doen. Goed op de winkel passen? Nee,

WMO meldpunt: meld uw ervaringen met thuiszorg
De Werkgroep WMO Horst aan de Maas start per 1 januari van het
nieuwe jaar een Meldpunt Wmo. Via de telefoon of per e-mail kunnen
mensen bij dit Meldpunt hun ervaringen doorgeven met de uitvoering van
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Horst aan de Maas. Dat
kan tussen 1 januari en 1 april.
De gemelde ervaringen worden
door de werkgroep gebundeld en na
april aangeboden aan de gemeente-

raad van Horst aan de Maas. Doel van
het meldpunt is in beeld te brengen
wat de ervaringen van de gebruikers

van de Wmo zijn en of die aanleiding
zouden moeten zijn tot aanpassing van
het gemeentelijk beleid.
Het huidige kabinet bezuinigt ﬂink
op de zorg en ook gemeenten bezuinigen fors op de Wmo. Tegelijkertijd
wordt onder de titel ‘de kanteling’ een
ander beleid gevoerd met betrekking tot de toekenning van thuiszorg,

hulpmiddelen, dagbesteding en
dergelijke. Bij dat beleid wordt ervan
uitgegaan dat eerst bekeken wordt of
bijvoorbeeld door mantelzorg (familie,
kennissen) hulp verleend kan worden.
Blijkt dat niet het geval, dan kan de
gemeente besluiten die hulp te betalen. Wat betekenen de bezuinigingen
voor de mensen die afhankelijk zijn

van ondersteuning om nog deel te
kunnen nemen aan de maatschappij? En wat zijn de gevolgen van het
nieuwe beleid? Op die vragen wil de
werkgroep antwoord hebben van de
gebruikers van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Thijs Coppus,
SP Horst aan de Maas

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.

Sparta’18 dames zoeken

Trainer/Coach m/v
Ben jij een enthousiaste trainer/coach die wil
bouwen aan een jonge speelstersgroep met
ƉŽƚĞŶƟĞ͍ĂŶďĞŶũŝũĚĞƉĞƌƐŽŽŶĚŝĞǁĞǌŽĞŬĞŶ͊
,ĞďũĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͍
Peter Peeters 06 - 37 31 01 50
<ŝũŬǀŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽƉwww.sparta18.nl

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden

Ook voor het leveren en installeren van zonnepanelen!
Vraag een vrijblijvende offerte aan.

Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

Hagelkruisweg 9, Grubbenvorst  Telefoon 077-737 00 99  www.verhaegh-co.nl

www.biancasknipshop.nl
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Portret: de lijsttrekker van D66

‘Ik ga mijn idealen niet verkwanselen’
Henk Kemperman (69) uit Horst is lijsttrekker voor D66. De oudste lijsttrekker in Horst aan de Maas deze
gemeenteraadsverkiezingen kijkt uit naar een periode met meer inspraak. “We willen de machtsverhoudingen
veranderen. Dat er in elk geval meer evenwicht is.”

het duidelijk: Kemperman ging de kar
trekken. “Een uitdaging, maar wel link:
ik woonde hier nog niet zo lang en
had nog geen politieke ervaring.” Met
vallen en opstaan leerde hij het vak.

Ik wil niet via
achterkamertjes
Zijn principes, daar is Henk heel
duidelijk in. “Iemand zei onlangs tegen
me ‘Henk, het gaat er niet om of je
gelijk hebt, het gaat er om of je gelijk
krijgt. Het doet er niet toe hoe.’ Maar
voor mij heeft het wel degelijk te
maken met het hoe. Ik heb idealen,
die ik niet ga verkwanselen voor iets
dat ik kan krijgen”, klinkt Kemperman
strijdvaardig. “Ik wil niet via achterkamertjes. Hoewel het soms wel verleidelijk is, want dan weet je dat je wat voor
elkaar kunt krijgen.”

Dualisme

Kempermans politieke
betrokkenheid begon met een
lidmaatschap van de Politieke Partij
Radicalen (PPR) in de jaren 70. “Toen
Bas de Gaay Fortman sr., toenmalig
PPR-minister van CRM, een besluit
nam om zonder verder overleg
zijn partijgenoot als een nieuwe

voorzitter van de NOS te benoemen,
ben ik gestopt. Als je zo je eigen
waarden verkwanselt, dat pik ik niet”,
vindt Kemperman. Politiek bleef
echter belangrijk. “Ik vind dat als je
maatschappelijk iets wilt, je iets moet
doen met politiek.” In die tijd was Van
Mierlo (D66) heel actief. “Zijn doen en

laten spraken mij aan, met zijn ideeën
en bevlogenheid voor vernieuwing.”
De keuze voor partij was snel gemaakt.
In Castricum zat Henk Kemperman
een tijd in de steunfractie van de partij.
“Toen ik hier kwam, zat D66 ze niet in
de raad, ze hadden niemand voor op
de eerste paar plaatsen.” Al snel was

Aanbouw | Verbouw
Nieuwbouw | Utiliteitbouw
‘Voor particulier en bedrijf’

Twee zetels was voor D66 een goed
resultaat in 2009, maar de oppositie
valt Kemperman zwaar. “De machtspositie van het CDA is groot. De oppositie
wordt niet echt serieus genomen,
omdat die niet serieus genomen
hoeft te worden.” Hij pleit dan ook
regelmatig voor dualisme, een van de
speerpunten van zijn partij. “Dat zit mij
in deze raad heel hoog. Dat is de basis
van je democratie. De raad moet het
College van B&W controleren, maar bij
elke vergadering van de coalitiefracties
zitten hun wethouders. Bij de voorbereiding, de meningsvorming en de
besluitvorming. Het enige verschil met
vroeger is, dat de wethouder geen
lid meer is van de raad. Dat mag niet
meer van de wet, anders deden ze dat
ook nog.”

“Ik heb wel eens tegen de coalitie
gezegd, ik heb sterk het gevoel dat
jullie meer weten dan wij. Dat wordt
dan heftig ontkend. Ze nemen het mij
kwalijk als ik roep: jongens, stop met
achterkamertjespolitiek. Wij weten niet
wat jullie daar bespreken, maar het
heeft wel gevolgen voor de besluitvorming in de raad. Dat mag niet.”
De partij en zijn lijsttrekker zijn
klaar voor de verkiezingen, stelt Henk.
“We hebben de campagne degelijker
ingestoken dan vier jaar geleden. Ik
kan nu meer sparren. Tegengas is soms
heel lastig, dan moet je aan de bak.
Maar dat is goed, daar word ik beter
van.” Een van de leukste dingen in de
raad vindt hij dan ook het voeren van
stevige discussies.

Ik denk dat we
vier zetels halen
Of D66 een coalitiepartij wordt?
“Wij willen graag, maar niet ten koste
van alles. Als partijen een collegeprogramma maken en zeggen: ‘jij
kunt hier in de kantlijn tekenen’, dat
willen we niet.” Breekpunten voor
coalitieonderhandelingen zijn voor
Kemperman bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden en ambtelijke fusie.
“Ik durf te zeggen, als dat niet gebeurt,
dan stoppen wij met onderhandelen.
We moeten samenwerkingsverbanden bekijken: breng scherp doelen,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden in beeld. Ook voor een ambtelijke
fusie maken we ons sterk. Als dat
onbespreekbaar is, kan dat wel eens
een breekpunt zijn.” De partij rekent
op winst van één zetel. Kemperman is
hoopvoller: “Ikzelf denk dat wij er wel
eens vier zouden kunnen halen.”
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“Vertrouwd bouwen
aan kwaliteit”
Meerweg 28
5976 NT Kronenberg

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

077 467 3607
06 55 69 36 07

www.markvanlier.nl
info@markvanlier.nl

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

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

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

Horst

Doe uw aankopen bij een van de
deelnemende MKB-bedrijven
en maak kans op een van de vele prijzen!
De actie loopt tot en met 31 januari 2014
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Wat
zeg je?

Goed verbod, geen invloed op alcoholgebruik

Wat vind jij van het
verbod op happy hours?

Iets meer dan de helft van de inwoners van Horst aan de Maas vindt het verbod op happy hours,
dat gemeente Horst aan de Maas onlangs invoerde, een goede beslissing. Toch denkt meer dan
60 procent dat het geen invloed heeft op alcoholgebruik onder jongeren. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

Hoe
gezond?
Deze week staat HALLO in
het thema van gezond. Vroeger
was gezond leven en gezond
eten makkelijk. Toen zette je
moeder ’s ochtends een bruine
boterham met kaas en een
glas melk voor je neus, kreeg
je een appel mee naar school
en eindigde je dag met een
stuk vlees, aardappelen en
minimaal twee ons groenten.
Want dat was goed voor je.
Tegenwoordig blijkt een
bruine boterham met kaas toch
niet in alle opzichten een gezond
ontbijt. Bruin brood schijnt
verslavend te werken. Een laagje
overdaad aan koolhydraten met
een plak zout vet. En melk?
Breek me de bek niet open over
melk.
Sporten is gezond, toch?
Maar ’s avonds een uur intensief
sporten en de rest van de dag
voornamelijk achter je bureau
doorbrengen, schijnt juist weer
slecht te zijn voor je hart. Laat
staan voor de belasting van je
knieën of rug.
Nee, dan kun je beter gaan
zwemmen. Maar dan ontstaat
weer de kans op zwemmerseczeem en het is niet goed voor
het behoud van de stevigheid
van je botten. Daarnaast wordt
je van zwemmen wel ﬁtter, maar
niet slanker.
En dan komen we bij het
volgende punt. Echte Limburgse
Bourgondiër dat ik ben, hou ik
van lekker eten. En dan moet je
dus soms even pas op de plaats
maken of zelfs diëten. Maar dat
is dan vaak ook weer slecht voor
je lichaam, een tekort aan het
een of ander.
Over mentale gezondheid
maar niet te spreken. In deze
wereld moet je rennen, vliegen
en springen om bij te blijven,
maar daarnaast moet je uren vrij
weten te maken voor ‘momenten voor jezelf’ en introspectie.
Hoe dan?
Ik hoor het u al zeggen:
balans is het sleutelwoord. Een
beetje lekker eten, een beetje
gezond. Een beetje sporten, een
beetje tot rust komen. Maar juist
die balans blijkt voor mij – en
voor velen met mij – erg lastig.
Misschien moet ik in 2014 maar
beginnen met een nieuwe
aanpak: niet doen wat volgens
de trend goed ís, maar doen wat
goed voélt.
What Else?

Meer dan de helft van de inwoners jeugd.” Daarentegen zien anderen dat
het verbod op
van Horst aan de
Maas vinden dat “Wat een verkeerde manier om een happy hour
het verbod op
alcoholverbruik te verminderen” juist lastig is voor
de ondernemers:
happy hours bij“Het zal ervan afhangen of
“Als andere
draagt aan een
er opgetreden wordt tegen
gemeenten dit
betere samenwel toelaten,
leving. “Door te
overtreders”
verslechtert
stunten, gaat
“Op den duur zal alcoholgebruik de concurmen alleen
op latere leeftijd pas beginnen” rentiepositie.”
maar meer
Gelijkgestemden
drinken”, vindt
een stemmer. Een ander zegt: “Het lijkt zijn ervoor om de keuze aan de ondernemer te laten: “Je moet de eigenaar
me beter als ze er bijvoorbeeld een
snack bij geven om toch extra aandacht de gelegenheid geven zijn onderneming goed te runnen.”
te schenken aan de gast.” Een derde
De Lange Horst is de afgelopen
stelt: “Ik vind het asociaal en egoïstisch
jaren regelmatig in het nieuws geweest
om te stunten: de ondernemers slaan
hun slaatje ten koste van de drinkende om hun happy hours. Een woordvoer-

Onze

Neutraal
28%

der laat weten:
“Wij zijn van
mening dat
de prijsconcurrentie bedreven
mag worden,
zolang niet
aangezet wordt tot
alcoholmisbruik. Bij happy
hours bieden we geen sterke
drank aan, alleen fris, bier en wijn.
Wij van de horeca zijn experts op dit
gebied. Bij De Lange Horst vindt geen
comazuipen plaats. We accepteren het
besluit van het verbod op de happy
hours. Het is alleen niet handig dat dit
per gemeente verschilt.” Voor of tegen
het verbod, drie op de vijf inwoners
denken dat er ondanks het verbod, niet

Slecht
16%

minder alcohol genuttigd zal worden.
Toch is deze stemmer positief: “Op
andere plekken
is bekend dat
na het verbod
op happy hours
minder alcohol
aan jeugd wordt
geschonken. Of
dat hier ook zo is,
is maar afwachten.”
Anderen stellen iets dat
veel jongerenorganisaties ook
vrezen: “Als het niet in de horeca is,
wordt wel in keten of bij mensen thuis
meer gedronken.”

Goed
56%

Voor meer resultaten of aanmelden voor de volgende enquête,
kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

broodje van de week

Pistolet

nieuwe folder

met Waldorfsalade,
manderijn
en
walnoten
.95

is nu online
en in onze winkel in Horst
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Bespreking Poll week 52/2013

2013 was voor mij een topjaar
Traditioneel volgen aan het einde van een jaar de terugblikken en overzichten. Hoe is het jaar nou eigenlijk geweest voor mij en wat heb ik allemaal meegemaakt, zijn hierin belangrijke vragen die mensen zichzelf stellen. HALLO Horst
aan Maas legde haar lezers de stelling ‘2013 was voor mij een topjaar’ voor.
Helaas zijn veel mensen het niet eens met deze stelling. Van alle stemmers
gaf 61 procent aan dat dit niet geval was. Zij hebben niet zo´n ﬁjn jaar achter de
rug. Het was in vele opzichten ook geen topjaar. Zo speelde de slechte econo-

mische situatie een grote rol, waardoor veel mensen hun baan kwijtraakten en
hun huizen niet verkocht werden. Deze 61 procent hoopt dat 2014 wat beters
voor hen in petto heeft en dat ze het afgelopen jaar snel kunnen vergeten.
Voor 39 procent van de stemmers was 2013 juist wel een topjaar.
Zij hebben dit jaar veel geluk gekend en hebben verschillende hoogtepunten
meegemaakt. Gelukkig voor die 39 procent kijken zij met weemoed terug op
2013 met mooie herinneringen en ﬁjn gezelschap.

Ik geloof in paranormale genezing
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

In ons thema gezond komen deze week allerlei vormen van gezondheid aan
bod. Sommige therapieën zijn heel tastbaar en wetenschappelijk, anderen zijn
gevormd vanuit de gedachte dat er meer op aarde is dan velen van ons ervaren.
Sommige paranormale geneeswijzen werken op basis van aardstraling, anderen
gaan uit van energie of van water.
Sommigen stellen: ik vind paranormale genezing een prima vorm van
gezondheidszorg. Ik weet zeker dat niet iedereen op deze wereld alles in de
gaten heeft of kan zien, maar als met een simpele handeling problemen opgelost

kunnen worden, dan is dat prachtig. Sommigen hebben misschien zelfs voorbeelden van succesverhalen meegemaakt. En stel dat het niet waar is, als het
mensen helpt, waarom niet? Anderen daarentegen vinden paranormale genezing maar kwakzalverij. Dat bestaat helemaal niet! Het kan zelfs schadelijk zijn
wanneer mensen denken dat dat soort handelingen oplossingen kunnen bieden
voor dingen die eigenlijk met wetenschappelijke medische methoden aangepakt
moeten worden. Nee hoor, wat ik niet zie, dat is er helemaal niet. Ik geloof in
paranormale genezing, wat vindt u?

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 01) > Ik ga mijn eigen lot bepalen > eens 78% oneens 22%

en zo 17
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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.

Anny Lenders-Haenraets
Een vrouw die het hart op de goede plaats heeft en zich inzet voor
anderen. Samen met haar man wandelt ze graag en ze is op latere leeftijd
nog begonnen met studeren. Ook helpt ze graag de medemens in Afrika.
Deze week wordt Anny Haenraets (63) uit Evertsoord geplukt.

goed. “Ik woon hier nu 42 jaar, het
is zo vrij hier. Ik heb snel het gevoel
dat ik opgesloten zit. Ik had een druk
leven in Beringe, was betrokken bij de
verenigingen en ook bij de politiek een
beetje. Ik ben een kind van de jaren 60,
dus maatschappelijk heel bewogen.
De wereld kun je niet in je eentje veranderen, maar je kunt wel je steentje
bijdragen.”
Een steentje bijdragen, dat doet
Anny zeker. Op 20 februari vertrekt
ze voor de derde keer naar Kenia om
daar goed werk te verrichten. Dankzij
giften kan ze een waterpomp kopen
die geïnstalleerd wordt in een dorp.
“Dankzij die giften kunnen veel mensen geholpen worden.”
De eerste keer dat Anny naar Afrika
ging, kwam er veel op haar af. “Ik had
het werk in Afrika geromantiseerd.
Toen ik daar kwam, vond ik het verschrikkelijk. Er kwam zo veel op me af.
Ik voelde me heel angstig en het heeft
me voor mijn leven veranderd. Ik heb
toen les gegeven op een schooltje, die
kinderen zijn zo leergierig. Alleen hebben ze geen toekomstmogelijkheden.”
Anny was als kind op school
gefascineerd door de verhalen van
de missionaris. “Misschien ben ik dit
daarom ook gaan doen.” Anny heeft
nog goede banden met de zusters
in Afrika. “We mailen en bellen met
elkaar, we houden elkaar op de hoogte.
Het zijn vriendinnen geworden en ze
hebben mij nu ook uitgenodigd om nog
een keer naar Afrika te gaan.” Mensen

die meer informatie willen over Anny’s
reis, kunnen haar bereiken op
annyhaenraets@hotmail.com of via
0493 53 94 30.
Het Engels spreken in Afrika gaat
Anny goed af. Vroeger had ze de mogelijkheid niet om door te leren. Het werd
toen niet aangemoedigd door haar
ouders. Toen Anny veertig was, is ze
toch begonnen met studeren en heeft
ze haar havo- en vwo-diploma gehaald.
“Ik zag studeren echt als een hobby.
Ik vond wiskunde ook heel leuk.” Na
het behalen van haar diploma wilde
Anny naar de universiteit, maar dat
was redelijk prijzig. “Toen ben ik een
deeltijdopleiding Engels vertaler gaan
doen. Nu geef ik ook cursussen aan
volwassenen een bijles aan scholieren.”
Tevens is Anny lector in de
kerk tijdens avondwaken. Ze leest
steeds minder boeken, want die
zijn vervangen door de iPad en
de computer. Verder ze past op de
kleinkinderen en wandelt graag lange
afstanden met haar man. “Ik voel me
heel goed. Soms loop ik met iemand
samen en soms alleen. Het is leuk
tijdverdrijf, lekker buiten in de natuur.
Ik hoef maar over de drempel te
stappen en ik sta in de Peel. Het is hier
zo lekker rustig. Maar ook heb ik samen
met mijn man het Westerborkpad
bewandeld. Dit was heel bijzonder voor
me. Dan zag ik daar ook een vader het
verhaal vertellen aan zijn kinderen.
Zo wordt het verhaal nog steeds
doorgegeven, dat vind ik mooi.”

een illustere eenmansband
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DYZACK
Anny is de oudste uit een gezin
van acht kinderen en is getrouwd met
Ger Lenders (66). Ze heeft drie zoons:
Ed (39), René (36) en Guido (33) en is
inmiddels oma van Isa (11), Jasper (7)
en Sjuul (15 maanden). Ze vindt het

geweldig om oma te zijn.
Oorspronkelijk komt ze uit Beringe,
een dorpje tien kilometer verderop,
waar ze altijd druk bezig was. Nu
woont ze woont samen met haar man
in Evertsoord en daar bevalt het Anny

>>>*(4)905<:*65*,9;,553
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Coen Absil onroerende zaken
legt zich toe op de markt van
het onroerend goed, letterlijk

PUZZEL

Sudoku

HQ¿JXXUOLMNJH]LHQLQGH
UXLPVWH]LQYDQKHWZRRUG
+HWZHUNJHELHGEHWUHIW
YRRUDOZRQLQJHQ
evenals (voormalige)
bedrijven in de
DJUDULVFKHVHFWRU

/RWWXPVHZHJ%URHNKXL]HQ

ZZZFRHQDEVLOQO

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

100 gram € 1,55

Kippenbout in braadzak

4 stuks

€ 6,00

Gebraden gehaktballen

4 stuks

€ 5,00

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

Koken met

Randy

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

Caramelbananenbrood
Ingrediënten deeg
wONYCVGT
w\CMLGIGFTQQIFGIKUV IT
wITCODNQGO
wOGURWPVLG\QWV
+PITGFK«PVGPMTQMCPVGMTWKOGNU
wITCODQVGT
wITCOUWKMGT
wITCODNQGO
wITCOJCXGTOQWV
+PITGFK«PVGPXWNNKPI
wDCPCPGP
wMCTCOGNUPQGRLGU
 9GTVJGTŐUQTKIKPCN

Bereiding:
@cgXY[]ghcd]b\UbXkUfakUhYf/
aUU_YYb_i]`h^Y]bXYV`cYaYb
jYfXYY`\YhncihcjYfXYfUbX/
aYb[]b\Yh_i]`h^Y\Yh[]ghaYb[!
sel en kneed er beetje bij beetje
XYV`cYaXccf/
_bYYXhchYYbgcYdY`XYY[/
jcY[YjYbhiYY`YYbVYYh^YkUhYf
hcY/
`UUh\YhXYY[]bYYb_ca 
bestoven met bloem en afgedekt
met plasticfolie, circa 1 uur rijzen.
JYfkUfaXYcjYbjccfcd%,$7/
aYb[XYVchYf gi]_Yf V`cYaYb
XY\UjYfacih/
kf]^ZhchYf_fi]aY`gcbhghUUb/
jYfXYY`XY_fi]aY`gcjYfYYbaYh
bakpapier beklede bakplaat en
bak de kruimels in de oven in circa
20 minuten gaar.
JYfkUfaXYcjYbjccfcd%-$7
dY`XYVUbUbYb/
fc`\YhXYY[hchYYbd]`Ybgb]^X]b
nYgh]Yb[Y`]^_YXY`Yb/
fc`XYnYhchVc``Yh^YgYbXfi_Yf
aYh^YXi]aYYb_i]`h^Y]b/
Xfi_YYb_UfUaY`gbcYd^YYbYYb
ghi_^YVUbUUbYf]b/
jcik\YhXYY[bUUfY`_UUfhcYYb
Xfi_XYbUXYb[cYXhY[YbY`_UUf/
nYhXY[Yji`XYXYY[Vc``Yh^YgaYh
de mooie, gladde kant naar buiten
]bXY]b[YjYhhYVU_jcfa/
VU_\YhVfccX]bW]fWU')a]bihYb
goudbruin en gaar.
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Xhoﬂeer nieuwe trainer
GFC’33 Grubbenvorst
Vanaf volgend seizoen is Grad Xhoﬂeer (45) de nieuwe hoofdtrainer van GFC’33 uit Grubbenvorst. Xhoﬂeer is de
opvolger van Casper Tielen, die na dit seizoen vertrekt naar SVEB in Broekhuizen en Broekhuizenvorst.

Bixiewedstrijd
De Dravertjes
Ponyclub De Dravertjes uit Melderslo houdt op zondag 12 januari een
bixiewedstrijd in manege Wieneshof in Hegelsom. Deze wedstrijden zijn
van 09.00 tot ongeveer 17.00 uur.
De bixievaardigheidsproeven zijn
speciaal voor kinderen tussen 6 en
13 jaar die graag wedstrijden willen
rijden, maar nog niet klaar zijn voor

de regulieren klassen B-dressuur en
B-springen. Iedereen is van harte
welkom, de toegang tot de wedstrijd
is gratis.

Joop Theunissen
hoofdtrainer
SV United
Horstenaar Joop Theunissen is met ingang van het komende seizoen
de nieuwe hoofdtrainer van SV United uit Meerlo. Joop Theunissen volgt
daarmee Han Friesen op, die het stokje overnam na het plotselinge
vertrek van Henk Theelen. Dat laat het bestuur van de voetbalclub weten.
Momenteel is Joop Theunissen
trainer-coach bij Wittenhorst A1.
Daarnaast is hij trainer geweest van
de jeugd van RKsv Wittenhorst en
heeft hij twee seizoenen de A-jeugd
Xhoﬂeer is momenteel trainer van
vierdeklasser TSC’04 in Tegelen. Hij
speelde acht jaar betaald voetbal bij NEC
Nijmegen en Helmond Sport. Als trainer
werkte hij in de tweede tot en met de
vijfde klasse, onder meer bij VOS, TSC’04

en Spero in Elst. Ook was hij actief als
jeugdtrainer bij VVV-Venlo (B1) en de
DSM Voetbalacademie. Bestuur, leiders
en spelers geven aan verheugd te zijn
met de komst van Grad Xhoﬂeer. Grad
Xhoﬂeer heeft volgens hen veel ervaring

in het werken met jonge spelers op
een hoog niveau en is daarom de juiste
man om GFC’33 de komende jaren
verder te brengen. GFC’33 is momenteel
lijstaanvoerder in de vijfde klasse F met
32 punten uit dertien wedstrijden.

van Aarle-Rixtel onder zijn hoede
gehad.
In het seizoen 2011-2012 loodste
hij SVOC ’01 uit Oirlo en Castenray
terug naar de vijfde klasse.

HZPC sluit het jaar af
met records
Door: Patrick Janssen, HZPC Horst
Zo’n 25 zwemmers van HZPC Horst namen van zaterdag 28 december
tot en met maandag 30 december deel aan de Swimmeet in Maastricht,
ditmaal in het nieuwe Geusseltbad. In dit bad zouden vele records
sneuvelen.

Ter versterking voor onze afdeling technische dienst zijn wij op zoek naar

Technisch medewerker / Monteur (M/V)
Fulltime MBO+niveau MTS-WTB
Je start met een interne opleiding, waarin je bekend wordt met het proces thermovormen. Als technisch medewerker / monteur word je verantwoordelijk voor een zeer
breed en variërend takenpakket. Je werkzaamheden bestaan deels uit het omstellen en
productiegereed maken van vormmachines. Je verhelpt storingen en voert periodiek
en preventief onderhoud uit. Een ander deel van de tijd besteed je aan het maken van
onderdelen en de montage van nieuwe productiemachines die geheel in eigen huis
worden gebouwd. De variatie aan werkzaamheden groeit met je toenemende ervaring.
Het werk is afwisselend in een rooster:
1 week vroege dienst – 3 weken dagdienst
Vroege dienst
maandag t/m vrijdag van 05.15-14.15 uur
Dagdienst
maandag t/m vrijdag van 07.00-16.15 uur
Daarnaast wordt er in een rooster, 1x in de 4 weken, op zaterdagmorgen tot ongeveer
13.00 uur preventief onderhoud verricht aan alle voorkomende machines.
Wij zoeken naar een gedreven en enthousiast persoon die uitdaging zoekt in mooie
techniek en op zoek is naar vastigheid voor de lange termijn.
Je hoeft geen kennis en/of ervaring van het productieproces te hebben.
Wij vinden het veel belangijker dat je gemotiveerd bent om een uitdagend en
gespecialiseerd beroep te leren.
Het profiel
s je hebt interesse voor fijn mechanische montage, conventioneel draaien
en frezen ten behoeve van machinebouw en matrijsonderdelen;
s je bent een zelfstandige persoonlijkheid met een hoog
verantwoordelijkheidsgevoel;
s je bent nauwkeurig en werkt gedisciplineerd;
s je bent woonachtig in een straal van 35 kilometer rondom Horst.
Wij bieden
s een prettige werkomgeving met enthousiaste en erg betrokken medewerkers;
s een salaris dat meegroeit met je ervaring;
s prima arbeidsvoorwaarden;
s zeer afwisselend werk.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Verstappen Verpakkingen is een
familiebedrijf dat is opgericht in 1979
en is uitgegroeid tot een professionele producent van thermogevormd
verpakkingsmateriaal.
Bij Verstappen Verpakkingen werken
ongeveer 50 medewerkers.
Een succesfactor van het bedrijf is de
ontwikkeling en bouw van productiemachines, matrijzen en hulp gereedschappen geheel in eigen beheer en
alles alleen voor eigen gebruik.

Herken jij jezelf in de profielschets,
dan ben jij de kandidaat die wij zoeken!
Stuur je cv met motivatiebrief
vóór 24 januari 2014 naar:
Verstappen Verpakkingen B.V.
t.a.v. mevrouw M. Verstappen
Broekveldweg 2
5961 NP HORST
Of per e-mail naar
sollicitatie@verstappenverpakkingen.nl

’s Morgens begonnen de zwemmers van HZPC al vroeg aan de series,
waarna ze ’s middags verder gingen
met de ﬁnales. Tijdens de series
kwam al naar voren dat HZPC sterk
was vertegenwoordigd. Vele persoonlijke records gingen eraan tijdens de
ochtendsessie. HZPC mocht ’s middags
tijdens de ﬁnales meren malen van
start komen.
Hier werden weer vele records
van ’s morgens verbroken. Er werd
sportief gestreden voor één podiumplaats. Helaas werd deze soms net
niet gehaald. HZPC wist uiteindelijk
dertien maal een podiumplaats te
bemachtigen.

Goud was er twee keer voor
Koen Koser en drie keer voor Judith
van Meijel. Zilver was er tijdens de
Swimmeet voor Judith, Michelle
Verouden en het estafetteteam
bestaande uit: Judith, Michelle, Ingrid
en Alice. Imke van den Hoef, Seraﬁna
Vleijt, Koen, Judith, en Michelle gingen tenslotte nog met een bronzen
plak naar huis.
Dit weekend mocht Judith weer
twee clubrecords op haar naam
schrijven. Dit keer gingen de tijden
op de 50 meter rugslag en 100 meter
schoolslag uit de boeken. De grootste
tijdsverbetering was voor Lieke
Seuren op de 50 meter vlinderslag.

Heropening
De Peelse Golf
Burgemeester Kees van Rooij verzorgt op 12 januari de ofﬁciële
heropening van het clubhuis van De Peelse Golf in Evertsoord.
Aansluitend vindt een nieuwjaarsreceptie plaats.
Een tijd geleden kreeg het clubhuis ongenodigd nachtelijk bezoek
met grote schade als gevolg. De gelegenheid werd aangegrepen om niet
alleen de schade te herstellen, maar
ook het hele interieur te vernieuwen.
Daarvoor werden zoveel mogelijk
natuurlijke materialen in warme kleuren gebruikt. Ook is er energiezuinige
belichting aangebracht. Kortom: de
club kan weer jaren vooruit.
De Peelse Golf heeft meer dan
achthonderd spelende leden en werd

opgericht in 1991. Het is volgens
eigen zeggen de enige echte golfcoöperatie in Nederland. Dat wil
zeggen dat de leden door middel van
een certiﬁcaat mede-eigenaar van het
complex en dus ook het clubhuis zijn.
Ondanks dat de ofﬁciële
heropening nog niet heeft plaatsgevonden, is het clubhuis aan de
Maasduinenweg sinds 27 december
weer toegankelijk. De heropening
en de nieuwjaarsreceptie duren van
15.00 tot 17.00 uur.
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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

Michelle Hermans
16 jaar
America
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Over tien jaar hoop ik een leuk gezin te
hebben en hoop ik dat ik in een groot
huis woon. Ook hoop ik dat ik mijn
studie afgerond heb. Wat ik precies
wil gaan doen, weet ik nog niet, maar
waarschijnlijk psychologie of een
andere sociale studie, omdat ik geïnteresseerd ben in de mens.
Je ideale verjaardagscadeau,
wat zou dat zijn?
Een surpriseparty van mijn vrienden.
Verder is er niet echt iets dat ik echt
wil. Vorig jaar op mijn verjaardag
wilde mijn beste vriendin iemand,
die eigenlijk niet kon komen, in een
grote doos meenemen en eruit laten
springen als verrassing. Maar dat ging
helaas niet door, ik weet eigenlijk ook
niet waarom.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?

Eigenlijk is dat niet één persoon, dat
zijn er meerderen. Dat zijn de meisjes
van ons team. Onze korfbalvereniging
is samen gaan werken met drie andere
clubs, dus nu speel ik ook samen met
meisjes uit Horst en Hegelsom.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik vind dat heel handig, omdat je
gewoon snel met iemand kan praten
en zo. Op Facebook en Twitter vind
ik het leuk om te lezen wat andere
mensen doen, maar zelf zet ik er niet
heel veel op. Mijn favoriet is WhatsApp,
omdat je er snel mensen op kunt
bereiken.
Je laatst ontvangen appje/ smsje?
Van wie kreeg je die?
Dat was net van mijn beste vriendin. Ze
vroeg of ik zin had om in het weekend
iets leuks te gaan doen. Dan gaan we
gewoon gezellig met elkaar kletsen
en zo.
Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
Dat alles dichtbij is. Al mijn vrienden
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wonen dicht bij elkaar in de buurt, ik
kan overal naartoe ﬁetsen. Ik vind het
uitgaan ook altijd heel gezellig. Ik zou
heel graag voor altijd hier willen blijven
wonen.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Ik zou een deel aan een goed doel
geven. Welk goed doel maakt me niet
zoveel uit. Misschien zou ik het naar
meerdere goede doelen geven, zodat
meerdere mensen er iets aan hebben.
Een deel zou ook aan familie geven.
De rest zou ik voor mezelf houden om
daar leuke dingen mee te doen en om
te sparen voor mijn studie, een auto en
een huis.
Op welke manier verdien jij bij?
Op dit moment heb ik geen baantje,
maar ik kan wel soms oppassen op
lieve kindjes. Ik pas bij twee verschillende gezinnen op. Ik vind het leuk
om met ze te spelen, ze naar bed te
brengen en daarna zelf lekker televisie
te kijken. Ik doe dat minstens één keer
per maand.
Leukste feestje ooit?

Dat is het slotconcert van Rowwen
Hèze. Daar ben ik nu drie keer geweest.
Omdat ik zelf uit America kom, is dat
lekker dichtbij. Er hangt altijd een
gezellige sfeer en het is leuk om elkaar
onder te kliederen met varkensstift.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Dat vind ik oudjaarsdag. Dit jaar zijn we
met onze vriendengroep naar De Lange
gegaan. Om 00.00 uur ging iedereen
elkaar gelukkig nieuwjaar wensen.
Er kwamen ook gewoon mensen naar
me toe die ik helemaal niet kende, dat
vind ik dan wel grappig.
Als je gaat shoppen: waar en wanneer?
Meestal ga ik naar Eindhoven of Venlo.
Ik houd niet zo van hele grote steden,
omdat het daar vaak heel erg druk is.
Dan ga ik meestal met mijn moeder of
met een paar vriendinnen in de vakantie of in het weekend.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Dat was een 7,2 voor wiskunde. Ik ben
nu in de tweede periode overgestapt
van wiskunde B naar wiskunde A. Dit
was mijn eerst toets in Wiskunde A,
dus ik hoopte wel dat ik die goed zou
maken. Wiskunde B vond ik wel heel
erg moeilijk, daarom ben ik overgestapt.
Zon of sneeuw?
Sowieso zon, dan is het lekker warm
buiten. Ik word gewoon vrolijker van de
zon dan van de sneeuw. Als er sneeuw
ligt dan is het vaak glad op de weg en
dat is echt helemaal niet ﬁjn met ﬁetsen. En eigenlijk houd ik ook helemaal
niet van de kou.
Avondmens of ochtendmens?
Ik ben een avondmens. ’s Ochtends heb
ik altijd veel tijd nodig om op te staan.
Ik kom ook vaak te laat op de plek
waar we afspreken om samen naar
school te gaan. Met uitgaan ben ik ook
degene die altijd het langst blijft van
mijn vriendinnen en in de vakanties
slaap ik graag tot laat.
Stad of dorp?
Dan kies ik voor een dorp. Het is lekker
klein en bijna iedereen kent elkaar.
Meestal is het wel rustig in een dorp.
In een stad is het meteen zo groot en
druk en daar houd ik niet zo van.

Column

Brutaliteit
2.0
Dat brutale mensen de
halve wereld hebben, weet
iedereen. Het is een vaak
gebruikt, bekend en geaccepteerd gezegde. Uit ervaring
weet ik dat ik het er helemaal
mee eens ben, mits het op een
beleefde en nette manier
gebeurt. Toch daagde ik mezelf
deze week uit tot brutaal zijn
2.0. En ik moet toegeven: ook
dat werkt perfect!
Nee, het is inderdaad niet
netjes, brutaal zijn op een brutale
manier. Maar hey, soms kunnen
situaties zo vervelend zijn dat er
geen andere oplossing in zit. Dat
gebeurde me vorige week. Een
onmogelijke opdracht van school
forceerde me tot creatief te
denken. Ja, school krijgt de
schuld en ja, deze brutaliteit 2.0
is niet alleen niet zo netjes, maar
stiekem ook hartstikke creatief.
Creatief op een andere
manier, het gaat meer om een
’out of the box’-gedachte. Ik
deed namelijk iets wat ik nooit
eerder gedaan had en wat ook
helemaal niet snel in mezelf op
zou komen. Een vervelende
winkelier irriteerde me mateloos
doordat hij totaal niet openstond
tot meedenken. Heel graag wilde
ik een van zijn presentatiestandaards lenen, huren of zelfs
kopen. Dat kon volgens hem niet,
hij wist niet of het in een ander
ﬁliaal wel kon en waar die
ﬁlialen dan ergens gevestigd
zaten, dat wist hij ook niet. Hij
wist dus niet veel, dat was
duidelijk. Nou ja goed, toen ik
buiten een van zijn standaards
zag staan, met daaraan een
bungelend bordje om een
aantrekkelijke korting te presenteren, wist ik ook even niet meer
dat je niet alles mag houden wat
je vindt. Ik heb de standaard dus
rustig opgepakt en mee m’n ﬁets
op genomen. Heel erg brutaal en
helemaal niet beleefd, maar wel
de perfecte oplossing.
Natuurlijk voelde ik me
hartstikke schuldig, eenmaal
thuis. Ik heb dus de standaard
opgeknapt door het mooi zwart
te verven en zal ’m volgende
week voor de deur terugzetten
en het korting-bordje vervangen
door een mooi ’bedankt-voorhet-lenen-bordje’. Heb ik het toch
nog een beetje goed gemaakt
met deze win-winsituatie: ik mijn
probleem opgelost, hij een
mooiere standaard. Niet dan?
Mies
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Vijfde verjaardag
Stunning Suzy
Pretcafé De Beurs in Horst staat vrijdag 10 januari in het teken van de
vijfde verjaardag van classic rockcoverband Stunning Suzy. Na vijf jaar kan
teruggekeken worden op verschillende hoogte-, maar ook dieptepunten.
De verjaardagsavond van de
band wordt al jaren bij De Beurs
gevierd. Deze avond wordt voor de
fans opgeluisterd met optredens van
verschillende muzikanten die Suzy in
de loop der jaren versterkt hebben.
Ook dient de avond als een verlate
nieuwjaarsborrel. Bij De Beurs zal
vrijdag het podium weer gevuld

Nieuwjaarstreffen fanfare
Eendracht
Fanfare Eendracht uit Meerlo organiseert zondag 12 januari het jaarlijkse nieuwjaarstreffen in de Speulplats.
Tijdens een muzikaal programma zorgen diverse artiesten voor een verrassende middag.

worden met gitaarversterkers,
hammondorgel, drumketels en de
Leslie-speaker. Vanaf 22.00 uur
worden de versterkers opengezet
en begint Stunning Suzy’s
verjaardagspartijtje. Toegang is
gratis.
Voor meer informatie, kijk op
www.stunningsuzy.nl

Eerste cd Sunday Zombies
De band Sunday Zombies & The Brain uit Grubbenvorst presenteert op
zondag 12 januari haar eerste cd, genaamd Absent Minded. De zesmansformatie maakt stevige rock op hun eigen manier. Zij gebruiken invloeden uit diverse muziekstromingen.
De band bestaat uit frontman
en zanger Jules Fransman, gitarist
Bart Lommen, basgitarist Luuk van
den Ende, drummer Philippe Holla,
toetsenist John van den Brandt
en percussionist Niels Stelder. De
muziek van Sunday Zombies & The
Brain kenmerkt zich door vreemde
wendingen, aparte overgangen en
onverwachte tempowisselingen, wat

zij zelf regelmatig ‘dark chille funky
reggae metal’ noemen. Eerder stelde
toetsenist John van den Brandt: “We
zijn origineel. We durven alles in
onze muziek te gebruiken, zolang het
maar vet klinkt.” De eerste cd van de
band wordt op zondag 12 januari om
19.30 uur gepresenteerd in Perron 55
in Venlo. In het voorprogramma staat
No Man’s Valley uit Horst.

Lesprogramma
voorjaar 2014
HIPHOP/STREETDANCE

SPORT: BODY-FIT & ZUMBA

Maandag 20 januari
16:00 Hip Hop Kids
16:45 Zumba Kids (vanaf gr.4)
Dinsdag 21 januari
18:15 HipHop Wedstrijd Training
19:00 Hip Hop Teens/Youth
21:00 Streetdance Adults (27+)
Woensdag 22 januari
16:00 X-mini Kids (gr. 1/2)
16:30 Mini Kids (gr. 3/4)
17:15 Modi Kids (gr. 5/6)
18:00 Hip Hop Teens
18:45 Hip Hop Youth/Adults
Donderdag 23 januari
16:00 Hip Hop Kids
16:45 HipHop Wedstrijd Training

Gedurende het seizoen kun je altijd
kosteloos een keertje mee sporten op
proef. Hiervoor hoef je je niet aan te
melden. De nieuwe sportkaart start
op 20 januari 2014.

Hip Hop Kids = 10 t/m 12 jr.
Hip Hop Teens = 12 t/m 15 jr.
Hip Hop Youth = 16 t/m 22 jr.
(Deze leeftijden zijn richtlijnen. In overleg met
de docent kan hiervan worden afgeweken.)

KOSTEN? 15 lessen voor:
€ 57,50
X-Mini Kids (30 min.)
€ 72,50
Mini/Modi Kids (45 min.)
Hip Hop/Streetdance(45 min.) € 77,50
Wedstrijdtraining is dit seizoen gratis!

MUSICAL LESSEN
Leren dansen, zingen en acteren in
lessen van 75 minuten. Tijdens de
lessen wordt er gewerkt naar een
grote musical productie.
Dinsdag 21 januari
16:00 Musical Kids (8 tot 12 jaar)
17:15 Musical Teens (12-18 jaar)

Maandag
09:15 Body-Fit M
18:30 Body-Fit M
19:30 Body-Fit C
20:30 ZUMBA Fitness
Dinsdag
20:00 ZUMBA Fitness
Woensdag
09:15 Body-Fit M
10:15 ZUMBA Fitness
19:30 Body-Fit C
20:30 ZUMBA Fitness
Donderdag
09:15 ZUMBA Fitness
18:30 ZUMBA Fitness
19:30 Body-Fit M
Zondag
10:00 ZUMBA Fitness
Seizoen van 20 weken t/m zon 29 juni. ‘14
Per les
€ 7,00
10-ritten kaart
€ 62,50 = € 6,25/les
20-ritten kaart
€ 105,00 = € 5,25/les
Onbeperkt
€ 130,00

Géén instapkosten, géén inschrijfgeld, géén verplichte maandelijkse
incasso’s. Geen vaste avond, maar
allemaal open inloopuren! Je komt
sporten wanneer het jou uitkomt!

ZUMBA KIDS
Maandag 20 januari
16:45 Zumba Kids (vanaf gr.4)

KOSTEN? 15 lessen voor € 130,-

KOSTEN? 15 lessen voor € 72,50

INSCHRIJVEN?

CARNAVAL BIJ FROXX

Kom de eerste les gewoon vrijblijvend
en kosteloos binnenlopen. Aanmelden
is niet verplicht, iedereen is welkom!

Zondag 2 maart
10:00 – 12:30 UKKEN BAL
14:30 – 18:30 KINDERBAL
Maandag 3 maart
10:00 – 12:30 UKKEN BAL

Ook voor privélessen en workshops

'ĞĚƵƌĞŶĚĞŚĞƚƐĞŝǌŽĞŶŝƐŚĞƚŵŽŐĞůŝũŬĚĂƚĚĞůĞƐƐĞŶĞŶůĞƐƟũĚĞŶǁŽƌĚĞŶĂĂŶŐĞƉĂƐƚ͘

&ĞĞƐƚĞƌŝũĞŶĂŶƐĞƌŝũ&ƌŽǆǆ͕sĞŶƌĂǇƐĞǁĞŐϭϭϲ͕ϱϵϲϭ:,ŽƌƐƚ
ƚĞů͗ϬϳϳͲϰϳϳϬϭϭϭ͕ǁǁǁ͘ĨƌŽǆǆ͘Ŷů͕ϳϯĂĨƌŝƚϭϬ

Het programma start met de zanggroep Joint Too. Begeleidt op piano door
dirigent Marco Mariën zingt het koor
een aantal bekende songs. Vervolgens
treedt fanfare Eendracht op onder
leiding van Henk Houben. Zij brengt
een medley ten gehore van de Beatles,
een fanfarevertolking van Thriller van
Michael Jackson en Once upon a time

in the West. Blaasmuziekklanken in
Trumpet Blues geven het concert de
fanfaresound.
Als hoofdact treedt de moderne
slagwerkgroep Drums & Roses uit
Lottum op. Tijdens hun optreden maakt
het publiek kennis met alle kanten van
de hedendaagse slagwerkmuziek. In
45 minuten neemt Drums & Roses het

publiek mee op een muzikale reis langs
Azië, Afrika, Europa, Zuid en NoordAmerika. Daarnaast is er traditiegetrouw aandacht voor jubilarissen van
fanfare Eendracht. Piet Wagemans, Frien
van de Winkel en Sef Peelen kunnen
gefeliciteerd worden met hun 50- en
60-jarig lidmaatschap van de vereniging. Het concert begint om 14.00 uur.
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OJC Walhalla Sevenum

Roots presenteert
neonparty

Radioprogrammering
maandag t/m vrijdag
00.00 uur
02.00 uur
06.00 uur
07.00 uur
08.00 uur
$-"$$iif
12.00 uur
%'"$$iif
17.00 uur
18.00 uur
%-"$$iif
20.00 uur
21.00 uur
22.00 uur
&'"$$iif

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
?UVY`X][]hUU`N][[c._UbUU`--$
;`UgjYnY`?DB._UbUU`--$
Glasvezel Lijbrandt en
Cbg6fUVUbhBYh._UbUU`'$)'
TV
Kabel analoog: 22+ 480.00 MHz
Kabel digitaal Ziggo: kanaal 42
;`UgjYnY`?DB._UbUU`)-$
Glasvezel Lijbrandt en
OnsBrabantNet: kanaal 2054
www.reindonk.nl

OJC Walhalla in Sevenum heeft sinds enkele maanden een jeugdcommissie, Roots! Deze is in het leven geroepen om evenementen te
verzorgen voor en door jongeren van 14 tot en met 17 jaar. Op 10 januari
vindt hun eerste evenement plaats: een neonparty.
De roep naar activiteiten voor
de jongere jeugd, in de leeftijd van
14 tot en met 17 jaar is, volgens de
jongerensoos, door de wetswijziging
alcoholleeftijd enkel toegenomen.
Roots wil gehoor geven aan de
wensen van deze doelgroep. In
samenwerking met jongeren van 14
tot en met 16 jaar zorgen ze ervoor
dat er naar de jeugd geluisterd wordt.
De neonparty in OJC Walhalla is
door de jeugd zelf bedacht. Sanne van
Helden, Chantal Haenen en Anne van
der Hulst uit Sevenum hebben Roots

van het begin af aan geholpen met
het organiseren en bedenken van het
evenement.
Op 10 januari barst het feest los bij
OJC Walhalla in Sevenum. Dan vliegt
de neonpaint door de zaal van
Walhalla, dus de organisatie adviseert
bezoekers om oude kleding aan te
trekken. Om 21.00 uur neemt dj Justin
plaats achter de draaitafels. Dj Tinus
volgt hem op. Tijdens deze avond zal
er geen alcohol geschonken worden.
Voor meer info, mail naar
jeugdcommissiewalhalla@outlook.com

Gitarist Dyzack in
Cambrinus
Gitarist Erik Hoﬂand alias Dyzack opent op zondag 12 januari het
nieuwe programma van café Cambrinus in Horst. Het concert van de
Haagse gitarist begint om 16.00 uur.
Erik Hoﬂand stond in 1991 als
tiener in de voorronde van de Grote
Prijs van Nederland, maar zijn talent
werd daar niet herkend. Onder zijn
nieuwe artiestennaam Dyzack vielen
zijn liveoptredens wel op en werd hij
benaderd door platenmaatschappij
Polydor. Op dat label bracht hij zijn
album Rat Dance Reﬁzz uit. Hij heeft
onder andere opgetreden op Lowlands

Aprèsskiparty
Jongerendiscotheek UsMa uit Horst gaat vrijdag 10 januari knallen
met verschillende activiteiten op een aprèsskiparty.
De zaal van jongerencentrum
OJC Niks is aangekleed met skiactiviteiten.

Iedereen tussen 10 en 14 jaar
is welkom. De zaal is geopend van
19.00 tot 22.00 uur.

Klokken maken
in De Locht

The Classics bij De Buun

In museum De Locht in Melderslo worden op zondag 12 januari klokken
gemaakt. De smeden zijn aan het werk in het museum.

Popgroep The Classics speelt op zaterdag 11 januari in muziekcafé
De Buun in Horst. Het optreden begint om 22.00 uur.

Het wordt wel vaker gezegd: De
tijd vliegt, maar daarvoor moeten
de klokken wel tikken. Hoe klokken
gemaakt en gerepareerd worden, is
zondagmiddag 12 januari te zien in De
Locht. Hier is de klokkenmaker aan het
werk. Ook beantwoordt hij vragen over
verschillende uurwerken of reparatiemogelijkheden van oude klokken.
In de smederij is de smid bezig met
het vervaardigen van siersmeedwerk.
Verder staan er drie wisselexposities
opgesteld in het museum. Altbier
en Winterbier gaat over Altbier en

regionale kleine bierbrouwers uit de
vorige eeuw en hun speciaal bieren. Van legende tot volksgebruik laat
zien waar de bekende feesten, zoals
Driekoningen, carnaval, Sint Maarten
en vele andere vieringen voor staan.
Bij ons thuis aan de muur is van andere
aard en is een expositie vol nostalgie met familieportretten, diploma’s,
vrome afbeeldingen, kruisbeelden en
heilwensen.
Voor meer informatie en de openingstijden van het museum, kijk op
www.delocht.nl

Popgroep The Classics revivalband
is in 1967 in Stramproy opgericht.
Ze speelden eerst vooral covers,
maar ontwikkelden al snel een
eigen sound. Deze sound kenmerkt
zich door de samenzang. De sound
wordt ook wel eens de vlaaiensound
genoemd en geldt als tegenhanger
van de palingsound uit Volendam.
In 1972 bracht de band hun
eigen plaat uit. Zij spelen vaak hits
als Yellow Sun of Ecuador, My Russian
Lady en Gimme that Horse tijdens

Mollenbestrijding
a ar u w
in f o r me e r n

!
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n
i
t
r
o
k
te r

Tel: 0628837851 - Sevenumseweg 2 - 5971 NL Grubbenvorst

Overlast van mollen
bel dan de
mollenbestrijder
Tel. 077 398 61 03
of 06 36 08 66 35
Bekwaamheidscertiﬁcaat nr. L 200110000945

optredens in binnen- en buitenland.
In 2010 liet zanger en gitarist van
The Classics Harrie Broens de band
weer herleven en sinds 2011 treden
ze op onder de naam The Classics
Revival Band. Harrie Broens, Rolph
Broens, Erik Jeurninck en Edward
Venbrucx spelen zowel de grootste
hits van de The Classics, als klassiekers van The Moody Blues, The Who,
Cliff Richards en anderen.
Voor meer informatie, kijk op
www.debuun.nl

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

‘De laatste hoop’

win

en Crossing Border. In 2000 ontving
hij de Zilveren Harp. Intussen heeft
de gitarist vier albums op zijn naam
staan en is zijn ruige, agressief klinkende elektrische speelstijl enigszins
geëvolueerd naar die van een meer
akoestische en folky bluesman. Zijn
zang- en speelstijl herinneren echter
nog altijd aan de compromisloze stijl
die Dyzack zo kenmerkt.

Elektro installatie- en adviesbureau
s %LEKTRISCHE INSTALLATIES
s :ONNEPANEELINSTALLATIES

s !LARMINSTALLATIES
s %LEKTROMATERIALEN

www.meterikelektro.nl
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Agenda

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

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America
Nieuwjaarsconcert
zo 12 januari 15.00 uur
Organisatie: St. Caecilia en
Marion Steeghs
Locatie: Sint Josephkerk

Dorpsraadvergadering
wo 15 januari 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

Broekhuizen
De periode van de ijsbaan op het Wilhelminaplein werd zondagavond 5 januari afgesloten met een
kYXghf]^XVi]_gW\i]jYb"JY`YXYY`bYaYfgkUU[XYbn]W\cjYf\Yh_ciXYYb[`UXXY]^g"K]bbUUfgjUbXY
wedstrijd waren Stef Smits, Jan Sloof en Joost Litjens. De ijsbaan en de bijbehorende activiteiten werden
georganiseerd door Stichting IJsbaan Horst.

Toneelvoorstelling
Ik weet van Niks
zo 12 januari 20.15 uur
Organisatie: Tovri
Locatie: ‘t Gasthoês

Uitreiking Alde Knoeper
wo 15 januari 20.00 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: zaal De Lange

Ladiesnight
wo 15 januari
Locatie: café D’n Tap

Kronenberg
Dorpsraadvergadering

Prinsenbal

do 9 januari 19.30 uur
Locatie: De Torrekoel

zo 12 januari 14.11 uur
Organisatie: CV De Krey
Locatie: Maaspaviljoen

Lottum
Prinsenbal

Langs de deur voor LVK-ﬁnale
De twee halve ﬁnalisten van het LVK uit Grubbenvorst, De Toddezèk en Björn van Berkel, hebben de krachten
verenigd om de Grubbenvorster Plaggenhouwers te vertegenwoordigen in de ﬁnale van het LVK. Deze ﬁnale vindt
plaats op 14 februari in de veilinghallen.
De Toddezek staan met hun
Onhendig Leedje op 11 januari in
de eerste halve ﬁnale. Schrijver en
zanger René Verschueren: “Het zou
toch geweldig zijn als in de ﬁnale, op
eigen bodem met zoveel thuispubliek,
een Grubbenvorster artiest zou staan.”
Debutant Björn ziet het ook als een
uitdaging om de ﬁnale te bereiken:
“De overwinning op het Grubbenvorster
Liedjeskonkoer met mijn nummer

Vastenaovend belaeve was een geweldige ervaring die naar meer smaakt.
Het bereiken van de ﬁnale is voor mij
een droom waarvan ik hoop dat deze
een keer uit mag komen.” Naast de
Grubbenvorster kandidaten doet ook
het Horster Thijssen & Co een gooi
naar de ﬁnaleplek met hun nummer
‘Gef ‘m ván Jetje.’
Om de ﬁnale te bereiken proberen
beide Grubbbenvorster artiesten de

komende weken via sociale media en
ﬂyers zoveel mogelijk mensen te bereiken. Daarnaast gaan ze op zaterdagen
11 en 25 januari ’s middags al zingend
langs de deuren in Grubbenvorst om
bonnen, die gelden als stemmen,
te verzamelen. “Als gezamenlijke
Plaggenhouwers-artiesten staan we
sterker. We willen dat gevoel van
eenheid ook uitstralen naar de hele
Grubbenvorster gemeenschap.”

Grubbenvorst
Prinsenbal
za 11 januari 20.11 uur
Organisatie: GMV De
Plaggenhouwers
Locatie: ‘t Haeren

Meerlo

Jeugd- en kinderprinsenbal

za 11 januari 20.00 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: café-zaal ‘t Brugeind

zo 12 januari 15.11 uur
Organisatie:
GMV De Plaggenhouwers
Locatie: ‘t Haeren

Hegelsom
Bixiewedstrijd
zo 12 januari
09.00-17.00 uur
Organisatie:
Ponyclub De Dravertjes
Locatie: manege Wieneshof

Horst
CAFÉ

✦

TERRAS

✦

Z ALENCENT RUM

)ETS TE VIEREN
s 6OOR ALLE FEESTEN
EN PARTIJEN
s !ANTREKKELIJKE
ARRANGEMENTEN
s !LLES UIT EIGEN
KEUKEN
Noordsingel 75, Horst
077-398 41 90

www.delestegeulde.nl

Breicafé
vr 10 januari 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Aprèsskiparty
vr 10 januari
19.00-22.00 uur
Organisatie: UsMa
Locatie: OJC Niks

Nieuwjaarstreffen
zo 12 januari 14.00 uur
Organisatie: Fanfare Eendracht
Locatie: de Speulplats

Melderslo
Prinsenbal
za 11 januari 18.30 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel

Klokken maken
zo 12 januari
11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Sevenum
Kampioensreceptie
meiden C1

Optreden Stunning Suzy
vr 10 januari 22.00 uur
Locatie: pretcafé De Beurs

Neonparty

Optreden The Classics
za 11 januari 22.00 uur
Locatie: muziekcafé De Buun

Optreden Afterpartees,
Sparrow Falls en
Anaesthetics

Dameszitting
zo 12 januari 10.30 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: zaal De Lange

Herenzitting

Phicoop Shopping Center BV • Horsterweg 64 • 5975 NB Sevenum • T (077) 467 24 24

Prinsenbal en liedjesavond

vr 10 januari
19.00-19.45 uur
Organisatie: VC Athos
Locatie: De Kruisweide

za 11 januari 22.00 uur
Locatie: Blok10

as. zondag 12 januari 2014
zijn wij geopend van 11.00 tot 17.00 uur!

za 11 januari 20.00 uur
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: café-zaal Harmonie

zo 12 januari 10.30 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: Parkhotel Horst

Optreden Dyzack
zo 12 januari 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

vr 10 januari 21.00 uur
Organisatie: Roots!
Locatie: OJC Walhalla

Tienray
Beerpong tournament
vr 10 januari 20.00 uur
Locatie: OJC Gaellus
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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

ncbXU[

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

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

$-"()

Broekhuizenvorst
nUhYfXU[

<Y]`][Ya]g

%-"%)

HALVE
PRIJZEN*
*tenzij anders aangegeven.

speciale
aanbiedingen
met kortingen
tot wel 75%!

Griendtsveen
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

Sevenum

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

<Y]`][Ya]g

11.00

WINTERCOLLECTIE

ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur

Huisartsenpost

ncbXU[
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La Providence (kloosterkapel)
zondag
Heilige mis
11.15
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Kronenberg
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Lottum
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Crist Coppens

Meerlo

Kalfspoulet
500 gram € 6,50

Melderslo
nUhYfXU[
kcYbgXU[

nUhYfXU[

Spoedgevallendienst
10 t/m 16 januari 2014
Spiertz, J.J.K.M.
Haammakerstraat 8, Horst
T 077 398 58 81

<Y]`][Ya]g

Horst (Lambertus)

Meterik

Tandarts

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

Hegelsom

(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

$-"()

Grubbenvorst

Venlo

Venray
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Swolgen
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KANT-EN-KLAAR

Oosterse kalkoen met rijst
samen € 5,95

geldig tot en
met zaterdag
11 januari 2014

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Sevenum
zaterdag
ncbXU[
maandag
 
dinsdag
 
donderdag
 
vrijdag
 

Tienray
zaterdag
kcYbgXU[

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

Neem nu uw

GRONDMONSTERS
VOOR AALTJES EN BEMESTING

Bemestingsadvies nodig:
raadpleeg onze

bemestingsadviseur
Breng uw ph op peil met

CALCIUMGRANULAAT

De Schuilplaats
zondag
 

kerkdienst
_Yf_X]Ybgh

10.00
%("'$

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

Parochiecluster Horst
Melderslo, Hegelsom, Meterik,
America, Broekhuizenvorst en Lottum
T $++'-,%(%*

Meerlo, Tienray en Swolgen
T $(+,*-%&%+

Sevenum
T

077 4671276

Grubbenvorst en Broekhuizen
T $++'**%&&,

Priesternooddienst
T $++')(,,,,GYbgccf

OPRUIMING
t/m 70% KORTING
+ERKSTRAAT A s (ORST s     s WWWCLEOPATRALINGERIENL
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Carnavalsonderscheiding uit Well voor Horstenaren

Kronenberg

Mosa Joertsicus voor
Theo en Marleen Theeuwen

OMG! in
2014 ook
op vrijdag

Theo en Marleen Theeuwen uit Horst kregen zaterdag 4 januari bijzonder bezoek: een feestparade, gevormd door een afvaardiging van de Ald Prinsen
Compeneej (APC) van carnavalsvereniging De Maasjoerts uit Well, kwam bij hen langs om hen te onderscheiden met de Mosa Joertsicus.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Tijdens de pronkzitting van cv De
Maasjoerts uit Well werden ze vereerd
met de hoogste orde van verdienste

van deze carnavalsvereniging: de Mosa
Joertsicus. Normaal gesproken komen
de laureaten voor deze onderschei-

 

ding uit eigen dorp, maar vanwege
de uitzonderlijke inzet van Theo en
Marleen is hier, met instemming van

 

de APC-beoordelingscommissie, van
afgeweken.
Volgens de carnavalsvereniging zet
het ondernemersechtpaar uit Horst zich
al jaren in voor het goede doel in eigen
dorp en daarbuiten. In Well stonden ze
twaalf jaar geleden aan de wieg van
stichting Vrienden van de Maasjoerts,
een stichting die goede doelen ondersteunt in regio Noord-Limburg. In Well
zette Marleen ook de Vriendenkring
Ondernemers Club (VOC) op waarbij
ondernemers door middel van netwerkbijeenkomsten geld bij elkaar brengen
voor culturele doelen, zoals de plaatselijke harmonie. Theo begon met enkele
sympathisanten Stichting Avond Wieler
4 Daagse Well.
Traditiegetrouw komen de leden
van de APC de eerste zaterdag van
het nieuwe jaar het huis van de
laureaten versieren. Daar moesten
ze in dit geval dus iets verder voor
reizen. De voorgevel van het huis van
de familie Theeuwen werd zaterdagmiddag opgeﬂeurd in de kleuren van
De Maasjoerts.
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Op zaterdag 28 juni wordt van
13.00 tot 01.00 uur naast
dancemuziek tijd ingeruimd worden
voor hits uit de jaren 90 en 00. Met
twee decennia muziek erbij wil
OMG! Festival in 2014 een
gevarieerd muziekaanbod bieden.
Waar het evenement vorig naar
nog één dag duurde, betrekt
Stichting 7VNTY7 dit jaar ook
vrijdagavond 27 juni bij het festival.
Dan wordt muzikaal nog verder
terug in de tijd gegaan, naar de
jaren 80. Van 18.00 tot 01.00 uur
draaien dj’s de platen uit die tijd.
Ook is het mogelijk om gebruik te
maken van een barbecuebuffet.
Kijk voor meer informatie op
www.omgfestival.nl
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De kaartverkoop voor de
tweede editie van OMG! Festival
op het evenemententerrein in
Kronenberg is gestart. Naast een
uitgebreider muziekprogramma
voor zaterdag is er ook een
programma voor vrijdagavond
ontwikkeld.
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