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De heersers
van Horst aan de Maas
Hier zijn ze dan: alle prinsen uit Horst aan de Maas.
Dit zijn de mannen die het komend weekend de scepter
zwaaien over de dorpen van onze gemeente. Zij gaan in
goede Limburgse traditie voorop in de carnaval om voor
iedereen een mooi feestje te zorgen.

Prins Guido I van ’t Dreumelriek
(Horst), prins Guus I van de Meulewiekers uit Meterik, prins Erwin de 1e
van De Peg uit Lottum, de prins van de
Blauwpoët uit Broekhuizenvorst: Rob I,

Invoering wietpas heeft averechts effect

Zorgen over drugsoverlast
in Horst aan de Maas
Het kabinet Rutte wil in de tweede helft van 2011 een wietpas invoeren. Hiermee kunnen Nederlandse
gebruikers van softdrugs bij coffeeshops maximaal 5 gram wiet per dag aanschaffen. Volgens PvdA-PK raadslid
Roy Bouten heeft de invoering van de pas grote gevolgen voor de leefbaarheid in Horst aan de Maas.
“In Venlo staan ongeveer 90.000
gebruikers van softdrugs geregistreerd”, vertelt Roy Bouten. “Een
cijfer waar ik zelf van schrok. Dit zijn
niet alleen Nederlanders, maar ook
Duitsers, Belgen en Fransen. En dan
laat ik de ´illegale´ gebruikers buiten
beschouwing. Ik heb geen idee
hoeveel dat er zijn.”
Coffeeshops mogen na de invoering van de wietpas slechts 2.000

leden van softdrugs voorzien. In Venlo
zijn momenteel vijf legale coffeeshops in plaats van de naar schatting
200 illegale coffeeshops dik tien jaar
geleden.
“Dat betekent dat straks maximaal
10.000 gebruikers hun wiet bij de
coffeeshops kunnen kopen. De regering
wil met deze maatregel het gebruik van
softdrugs terugdringen. Afgezien van
het feit dat ik het drugsbeleid als betut-

teling door de overheid zie, ben ik
bang dat de invoering van de wietpas
in deze vorm averechts gaat werken.

Illegaal circuit
Er zullen ongetwijfeld mensen
zijn die stoppen met het roken van
wiet. Maar een overgroot deel van
de gebruikers wordt nu het illegale
circuit in gestuurd.
Lees verder op pagina 02

prins Ger II van d’n Bok uit Swolgen,
de jongste prins van de gemeente,
prins Maurice I van de Klotbultjes uit
Griendtsveen en prins Jos I van de
Plaggenhouwers uit Grubbenvorst
kwamen samen met prins René I van
de Krey uit Broekhuizen, prins Frank I
van de Vöskes uit Meerlo, prins Marcel I
van de Vlaskop uit Melderslo en prins
Sandor I uit ’t Tuuteriek (Hegelsom).
Ook prins Henry de 1e van de Turftreiers
uit America was van de partij, net als
prins Geert III van de Evertsoordse
en Kronenbergse Kroeënekraan en
Pieëlhaas en prins Jan VIII van de Geiten
uit Tienray. Op deze foto ontbreekt de
prins van ’t Ezelsriek (Sevenum), René I.
In verband met familieomstandighe-

den kon hij niet bij het maken van de
foto aanwezig zijn. Alle prinsen van
Horst aan de Maas komen aanstaande
zondag naar De Mèrthal in Horst voor
de officiële sleuteloverdracht. Hierbij
ontvangen alle prinsen de sleutel van
hun dorp uit handen van de burgemeester. De ‘macht’ wordt tijdens
carnaval aan de prinsen overgedragen.
De prinsen gaan dan tot aswoensdag
voorop in de carnaval in hun dorp. Op
woensdagavond moeten ze de sleutel
weer inleveren en gaan velen van hen
een askruisje halen. Carnaval wordt
in de meeste dorpen afgesloten met
de traditie van het ‘haeringschelle’,
‘hieringschelle’ of ‘hieringhappe’:
het eten van verse haring.
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Singles uit Horst ontmoeten
Zorgen over drugsoverlast in Horst aan de Maas Valentijn in achtbaan
Vervolg voorpagina

Gevolg: dealen op straat en op het
schoolplein, drugsrunners en wiettaxi´s
en nog meer plantages. Kortom, de
invoering van de wietpas gaat ten
koste van de leefbaarheid in Horst aan
de Maas.”
Ruim 80.000 gebruikers zijn straks
dus aan hun lot overgelaten. Is legaliseren een oplossing? “Weet je, het
roken van een joint is minder schadelijk
dan het drinken van alcohol. Het is
natuurlijk de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. En het beeld van
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de softdrugsgebruiker is gestigmatiseerd. Het roken van een joint gebeurt
vaak in een besloten kring. Zoals de
plannen om het drugsgebruik terug
te dringen nu zijn, verwacht ik dat de
schade voor de samenleving groter is
dan bij legalisering van softdrugs. Door
de beperking tot 2.000 leden per coffeeshop, is voor de uitbaters de handel
niet meer rendabel, met het gevolg dat
steeds meer coffeeshops sluiten en nog
meer mensen de illegaliteit in worden
gedreven. Als de overheid de handel
zelf in handen zou nemen wordt de
verkoop van softdrugs beter controleerbaar en kan ook de kwaliteit van de
wiet worden verhoogd.”

“Succesvolle eerste date? Maak een ritje in de achtbaan”, kopte het Algemeen Dagblad vrijdag. Volgens Tila
Pronk, sociaal psycholoog aan de VU in Amsterdam, verhoogt zo’n frisse start namelijk de kans op een langdurige
relatie. Vijftig vrijgezellen sloegen dat advies niet in de wind en meldden zich vrijdagavond voor een letterlijke
speeddate in achtbaan Boomerang van attractiepark Toverland.

Tegen de invoering
van een wietpas
Is het openen van coffeeshops in
Horst aan de Maas een optie? “Haha,
ik wist dat die vraag zou komen. Een
lastige. Ook hier geldt weer dat de
controleerbaarheid van de handel wordt
vergroot. Toch denk ik dat de overlast
blijft. De politie krijgt er een extra taak
bij. En daar zitten ze niet op te wachten.
Er wordt al flink bezuinigd op veiligheid.
Als de politie nu ook nog moet handhaven op de handel in softdrugs in Horst
aan de Maas, zonder dat ze daar extra
middelen voor krijgen, is het eind zoek.”
De gemeenteraad van Horst is tegen de
invoering van de wietpas in de huidige
vorm. Vooral de overlast en handhaving
baren de raadsleden grote zorgen.

In verband met het slechte weer vond de speeddate
niet in Troy, maar in de Boomerang plaats. (Foto: archief Toverland)
Het was de eerste keer dat
in Nederland een speeddate in
de achtbaan werd gehouden. De
deelnemers kwamen dan ook
uit het hele land om dit ludieke
Valentijnsevenement mee te maken.
Ook uit de directe omgeving van
Toverland meldden zich veel kandidaten. Deelnemers kwamen onder andere uit Swolgen, Meerlo, Meterik en

Horst. Elke drie minuten ontmoetten
de singles een nieuwe gesprekspartner. Soms was dit een hele opluchting,
maar soms ook hadden de heren
helemaal geen zin om op te staan.
Na afloop gaven diverse deelnemers aan dat Toverland vaker zo’n
evenement zou moeten houden.
Plannen in die richting zijn er vooralsnog niet. “We hebben dit georgani-
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Om het voor u aantrekkelijk te maken geven wij vanaf nu
t/m februari op deze beurten 10% korting in de vorm
van een tegoedbon te besteden in onze winkel.
In het voorjaar hebben we te maken met grote drukte dus maak
tijdig een afspraak, ‘s morgens gebracht is ‘s avonds weer klaar!
Graag tot ziens bij
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Salon
Winkel
Boeken
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Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

seerd vanwege ons thema voor
2012 ‘een jaar vol betovering’”,
aldus woordvoerder Teun Borst. “Het
hele jaar door gaan we betoverende
activiteiten aanbieden en zo ook deze
Valentijnsactie waarbij betoverende
liefdes konden opbloeien.” Of de
speeddate-avond blijvende relaties
heeft opgeleverd, moet nog even
afgewacht worden.

De Vlies

Laatste
keer
optôch
kieke
Voor veel jongeren is het
traditie, carnaval kijken in het
voormalige gebouw De Vlies in
Horst, waarbij de optocht van ludiek commentaar
wordt voorzien. En dit jaar is het
een speciaal carnavalsjaar want
het jeugd- en jongerenwerk Horst
heeft de eer dat een van hun
vrijwilligers de hoogste man van
carnavalsvereniging D’n Dreumel
mag zijn: Guido I.
Het gebouw is er extra op
aangekleed voor de prins. “Wat er
volgend jaar gebeurt met het
pand is onbekend, maar juist dit
carnavalsjaar kunnen we niet
achterblijven en gooien we onze
deuren met liefde open om de
optocht te komen bekijken”, laat
een medewerker van jeugd- en
jongerenwerk weten. “Kom allemaal
naar de Gastendonkstraat en zorg
met ons dat de passage van zijn
clubs voor Guido het hoogtepunt
van d’n optôch wordt.” De Vlies is
open van 14.00 tot 18.00 uur. De
entree is gratis.
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Voedselbank
in Horst aan de Maas
Steeds meer gezinnen uit Horst aan de Maas vinden hun weg naar de voedselbank in Venray. Maar dat is een
grote afstand voor mensen, die niet over een auto beschikken. Daarom gaat de voedselbank een dependance in
Horst opzetten.

Worstebroodje
Het Carnavalsbroodje

HORST • GRUBBENVORST

Rode Kruis-gebouw aan de Loevestraat in Horst
Voedselbank Venray e.o. en
initiatiefneemster Antoinette Haegens
uit Horst hebben het Rode Kruis bereid
gevonden een deel van hun gebouw
aan de Loevestraat in Horst beschikbaar
te stellen voor de uitgifte van de voedselpakketten. De pakketten worden
iedere donderdag tussen 16.30 en
17.00 uur aangeleverd. De eerste keer
wordt 8 maart. De organisatie denkt
dat door deze dependance het aantal
cliënten uit Horst aan de Maas snel
toeneemt, omdat ook in Horst mensen
in ‘stille’ armoede leven en nog niet op
de hoogte zijn van de mogelijkheden
van een voedselbank. De gegevens
van de mensen die gebruik maken van

de voedselbank zijn vertrouwelijk en
niet toegankelijk. Hiermee hoopt de
voedselbank de drempel te verlagen
voor mensen die in aanmerking komen.
Op dit moment levert Voedselbank
Venray e.o. aan meer dan 110 gezinnen
wekelijks voedselpakketten. Deze
gezinnen hebben het financieel heel
moeilijk en hun aantal loopt op vanwege economische malaise. Men komt
in aanmerking voor deze pakketten
wanneer het besteedbare bedrag per
maand lager is dan 175 euro voor een
eenpersoonshuishouden, voor meer
volwassenen in een gezin 60 euro extra
per persoon en voor kinderen 25 tot 50
euro per kind. Om dit te bepalen wor-

den met de kandidaten voor de voedselbank intakegesprekken gehouden.
Deze worden later herhaald, want de
pakketten zijn bedoeld voor mensen
die het echt nodig hebben. De voedselbank wordt gerund door vrijwilligers
en is een liefdadigheidsinstelling. Zij
krijgt de levensmiddelen van bedrijven,
supermarkten en winkels. De levensmiddelen voldoen aan de eisen van
de warenwet en op de kwaliteit wordt
nauwlettend toegezien. Voor hen die
overwegen gebruik te maken van de
voedselbank, bel met 06 50 86 04 18
of mail naar voedselbank.venray.eo@
gmail.com Voor meer informatie kijk op
www.voedselbankvenray.nl

feestelijke
St. Lambertusplein 2 Horst
(077) 820 02 62
www.campsoptiek.nl

o pening

Boxmeer Horst Venray

vrijdag 2 maart

Klooster behoudt religieus tintje

Open dag Hotel Sint Joseph Tienray
In het voormalig klooster in Tienray opent Hotel Sint Joseph haar deuren. Burgemeester Kees van Rooij verricht
op vrijdag 2 maart de officiële opening. Op zondag 4 maart houdt het hotel open dag voor geïnteresseerden.
Uitbater Tineke Chitanie laat vol
trots de eerste volledig ingerichte kamer
van ´haar´ hotel zien. De ruimte straalt
vooral rust uit. “Bij het inrichten van
het hotel hebben wij bewust rekening
gehouden met het kloosterlijk verleden”, vertelt een opgetogen Tineke. “De
kleur paars komt overal terug, zonder

overheersend te zijn. Zo behoudt het
pand toch min of meer een religieus
tintje. Op diverse plekken in het hotel
kunnen gasten straks zelfs plaatsnemen
op een kloosterbank.” De kapel van het
voormalig klooster ondergaat misschien
wel de grootste metamorfose. “In de
ruimte komt een restaurant en Grand

vestiging Horst

Café. Tijdens het Europees kampioenschap voetbal kunnen gasten hier
bijvoorbeeld de wedstrijden volgen op
het scherm”, zegt Tineke terwijl ze naar
de enorme witte muur in de kapel wijst.
Vrijdag 2 maart moet Hotel Sint Joseph
in Tienray klaar zijn en vanaf 4 maart
worden de eerste gasten verwacht.

DE TWOPETJES Werrum pekske

nr. 18

Regelt alle zaken
omtrent uw autoschade!
Ook het
adres voor a
ll
ruitschades! e

Tevens het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!
Download nu onze Auto
service iPhone/iPad app
en maak zelf een afspraak
via de iPhone/iPad,
of meld een schade !

Meer dan alleen schadeherstel...
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
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Oranjecomité America
stopt na 20 jaar

Talenten op school

Het Oranjecomité America heeft besloten na 20 jaar te stoppen met
haar activiteiten.
Aanleiding is het steeds
kleiner aantal kinderen dat
Koninginnedag in het dorp viert.
Op de informatiewebsite van

America melden de leden van het
comité dat steeds meer Americanen
op vakantie gaan tijdens de
meivakantie.

Man opgepakt voor
aanranding
De politie heeft maandag een 78-jarige man uit Venray aangehouden
op verdenking van aanranding van twee jongens in Horst en Leunen in
januari. De man is aangehouden en daarna in verzekering gesteld. Op
woensdag 15 februari wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris.
Op 4 januari rond 16.00 uur werd
een 16-jarige Horstenaar slachtoffer
van aanranding. De jongen werd onzedelijk betast. Het signalement ging
toen uit van een man van ongeveer

70 jaar. Een jongen in Leunen werd op
17 januari het volgende slachtoffer.
Naar aanleiding van de twee aanrandingen stelde de politie een onderzoek
in en vroeg getuigen zich te melden.

Doorrijden
na aanrijding
Een 54-jarige man is maandagavond 13 februari rond 23.50 uur door
de politie Horst aangehouden. De man uit Tegelen was doorgereden
nadat hij tegen een woning aan de Dorpstraat in Grubbenvorst was
gereden.
De verdachte is met de achterkant van zijn auto tegen de regenpijp van de woning aangereden en
reed daarop weer weg. Bij toeval
kwamen de agenten langs het
ongeval gereden en zagen ze de
man wegrijden. De bewoners van de

woning waren naar buiten gekomen
en wezen de politie op de wegrijdende man. De politie hield de verdachte
hierop aan. Hij werd overgebracht
naar het politiebureau. Het is niet
duidelijk wat de oorzaak is van het
ongeval.

Hennepkwekerij in
centrum Lottum
In een woning aan De Lom de Berghlaan in Lottum werden door de
politie op dinsdag 14 februari 485 hennepplanten aangetroffen. Na een
anonieme melding ging de politie langs op het adres, waar zij op de zolder
van de woning de planten vonden. Voor de hennepkwekerij werd ook
illegaal stroom afgetapt.

Van 14 tot en met 17 februari vindt op het Dendron College in Horst het jaarlijkse Spektakel plaats: een
bonte voorstelling van cabaret, zang en dans geheel verzorgd door leerlingen en personeel van het Dendron
College. Een kleine 2.500 man publiek is getuige van de voorstellingen.
Tussen september en half januari
oefenden de 200 leerlingen om
een goede indruk te maken bij de
audities. De organisatoren hadden
dan ook een zware dobber aan het
selecteren van de beste artiesten uit
al het talent dat het Dendron rijk is.

verdachten.
De wijkagente betrokken bij
de ruiming van de kwekerij liet via
Twitter weten: “De meeste vrouwen
krijgen toch echt liever rozen op
Valentijnsdag…”

bewonderen zijn.
De voorstellingen beginnen elke
avond om 19.30 uur. Op vrijdag
17 februari vindt er een voorstelling
plaats voor de brugklasleerlingen
waarmee de carnavalsvakantie wordt
ingeluid.

Gezond de carnaval door!
De tijd van hossen en springen is aangebroken. Met carnaval is de sociale controle laag, de sfeer
losjes en de controle door ouders minder. Hét moment voor jeugdigen voor het eerste biertje, de eerste
sigaret of de eerste keer sex. Ook ziekten waarbij bacteriën door middel van druppels door hoesten,
niezen, spreken, zoenen, of uitademen in de lucht terechtkomen hebben vrij spel.
Carnaval en alcohol. Een gezellige
combinatie, maar niet bestemd voor
jeugdigen onder de 16 jaar! Het eerste
glas alcohol nodigt vaak uit tot meer en
vaker drinken.
Zo ook het eerste trekje aan een sigaret.
Alcohol dinken en roken is ongezond en
schadelijk voor hersenen die nog in
ontwikkeling zijn.
Ook de grenzen van je gedrag
versoepelen onder invloed van alcohol.
Met alcohol op ben je makkelijker over
te halen tot gedrag dat je normaal
gesproken niet zou laten zien. Zo zie je
dat de grens naar crimineel gedrag
sneller overschreden wordt.
Maak afspraken
Spreek van tevoren met je kind af dat
hij/zij tijdens carnaval niet drinkt en
rookt. Beter is het eerste moment van
alcohol uit te stellen. Uit onderzoek
blijkt dat door uitstellen de jongeren
ook daadwerkelijk later beginnen met
drinken en de eerste periode ook
minder drinken.
Kinderen weten ook dat ouders na hun

De politie heeft twee personen
aangehouden. Over de identiteit van
de gearresteerden kon bij het ter perse
gaan van de HALLO nog geen duidelijkheid worden verschaft omdat de politie
nog druk was met het verhoren van de

Ook achter de schermen wordt
heel hard gewerkt. Een twintigtal
leerlingen vormen de schmink- en
decorploegen en zij zorgen ervoor
dat alle deelnemers gegrimeerd
worden en dat er bij de verschillende
acts mooie decorstukken te

eerste pilsjes makkelijker te beïnvloeden
zijn. Zij proberen dan om de afspraken te
versoepelen. Laat je niet verleiden. Heeft
een jeugdige gedronken of gerookt,
bespreek dan de volgende dag waarom
het niet goed is en waarom je dit niet
wilt.
Veilige sex
Onder invloed van alcohol en mogelijk
aandringen van de ander laat een
jongere zich sneller overhalen tot sex.
Bespreek dit met je kind: sex alleen
als je er zelf aan toe bent. En gebruik
een condoom. Een SOA als carnavalscadeau is niet prettig.
Eet gezond en slaap voldoende
Als we in ruimtes met grote mensenmassa’s dicht bij elkaar verblijven,
hebben bacteriën meer kans zich te
verspreiden. Dit kun je niet voorkomen.

Ook genoeg slapen draagt bij aan een
goede weerstand.

Zo komen we gezond de carnaval door.
Alaaf.
Petra Claessens
Sociaal
verpleegkundige
Wat je wel kunt doen is zorgen voor een
Jeugdgezondheidszorg GGD
goede weerstand, zodat deze bacteriën
Limburg Noord
geen kans hebben om hun werk te doen.
en consulente Centrum voor
Een goede weerstand krijg je door goed
Jeugd en Gezin
en gezond te eten met carnaval.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is
hét centrale punt voor vragen over opvoeden en
opgroeien. Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders
kunnen er terecht voor informatie en advies.
Aarzel niet! Kijk op www.mijncjg.nl of
bel 088 330 06 00
(lokaal tarief – maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.00 uur)
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Ook politici Horst aan de
Maas reageren op PVV-site
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Politieke partij PVV opende vorige week een website waar mensen met klachten over Polen en andere OostEuropeanen hun beklag kunnen doen. De PVV richt zich hiermee op mensen die overlast ondervinden van Polen en
andere Oost-Europeanen of die hun baan aan hen zijn kwijtgeraakt. Na internationale ophef over het initiatief
reageren nu ook Horster politici op de PVV-website.
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Burgemeester Kees van Rooij laat
op www.propolen.nl, een website die
zegt een positief platform over mensen
uit Midden- en Oost-Europa te bieden
een boodschap achter. “Ik verwerp de
stigmatiserende site van de PVV”, aldus
Van Rooij.

Langer zwijgen
kan ik niet
“Helaas bereikt Wilders wel de door
hem beoogde ophef en verontwaardiging. Daarom heb ik afgewogen of ik
wel of niet zou reageren. Echter langer
zwijgen kan ik niet. In onze regio
werken al decennialang voornamelijk
Polen, aanvankelijk in de land- en tuinbouw, inmiddels in bijna alle sectoren.

Zij dragen stevig bij aan onze economie
en welvaart en veroorzaken niet meer
overlast of criminaliteit dan anderen
in onze samenleving. Wij heten de
Polen welkom. De methode van de
PVV via hun knullige site is verwerpelijk vanwege het stigmatiserende
en discriminerende karakter. Daarom
reageer ik. Vanuit onze provincie
werken vele mensen ‘over de grens’.
Hoe zouden wij het vinden als in onze
buurlanden dergelijke acties gericht op
de ‘Hollanders’ of de ‘Limburgers’ opgezet zouden worden? Daarom moeten
we reageren en andere landen en bevolkingsgroepen laten weten dat deze
actie van de PVV niet gesteund wordt
door heel veel mensen in dit land.”
Ook andere politici mengden zich
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€ 2,11
KERSE E BRUÊDJE
ZACHT BROÊD
€ 1,65
PEGGE NBIEDING:

in de discussie. Wethouder Litjens en
raadslid Leijssen reageerden beide via
Twitter door het bericht “Nooit gedacht.
Maar verlang opeens naar Balkenende.
Die was niet te laf om krachtig afstand
te nemen van discriminatie” door te
sturen.
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Raadslid Marlies Janssen: “Ik heb
mijn steun uitgebracht op het Positief
platform www.propolen.nl Contact opbouwen is belangrijk in plaats van een
hetze creëren.” Wethouder Van Rensch
twitterde: “Het PVV-standpunt met betrekking tot MOElanders laat mij soms
een beetje NederlandMOE voelen.”

Camping Centrale

gebr. janssen b.v.

Maasbreeseweg 3 Sevenum 077-4671818

w w w. j a n s s e n s e ve n u m . n l

DOLLE
PRIJZEN
RIJZENNK!
RIJZE
E
E
W
E
T
S
T
LAA
e

Carnaval is ieder jaar weer een groot feest in de gemeente Horst aan de Maas. Toch blijft niet iedereen met
carnaval in eigen dorp. Zo sprak HALLO verschillende jongeren die tijdens carnaval de gemeente verlaten.
het zonnetje, de witte pistes en de
après-ski natuurlijk.”

Nu kan ik carnaval
wel missen
Toch zijn Richelle en Fenna niet de
enigen uit de gemeente die de sneeuw
opzoeken. Gé Hoeijmakers (23) uit
Hegelsom gaat ook naar Oostenrijk.
Hij is gevraagd om naar Gerlos in
Oostenrijk te komen als après-skidj. Normaal gesproken viert hij wel
carnaval en zou hij het geen jaar willen
missen, “maar”, vertelt hij: “Nu ik
als dj naar Gerlos ga, kan ik carnaval
wel missen.” Carnaval voor hem is
lekker feest vieren zonder mensen
van buitenaf. “Met carnaval hangt er
een geweldige sfeer. Maar die zal in
Oostenrijk ook zeker niet ontbreken.”
Terwijl de wintersporters gaan

2 STUK

après-skiën, zit Ilona Draak (19) uit
Hegelsom bij een gezin in Spanje
voor haar stage. Ze zou komend jaar
carnaval in Horst aan de Maas moeten
missen, maar daar heeft ze wat op
gevonden.

€ 1,-*

Volgend jaar ben ik
er weer gewoon bij
“Komende week donderdag
vieren ze hier in Spanje in Cadiz ook
carnaval. Het is te vergelijken met de
parade in Venlo, maar dan nog veel
groter.” Samen met een lotgenoot
die dit jaar ook carnaval mist gaat ze
zaterdag 25 februari carnaval vieren
in de Spaanse plaats. “Ik had het
totaal niet verwacht, dus ik ga deze
week nog een carnavalsoutfit scoren.”
5_Cruysberg_mailkaart.indd
Maar ze verzekert: “Volgend
jaar ben
ik er weer gewoon bij hoor.”

0
- Hoofds
8a - Tel.
LOTTUML - Kasteellaan
WEL

CARNAVAL

Verlang opeens
naar Balkenende

Jongeren die
geen carnaval vieren
Richelle de Swart (17) en Fenna
Rijs (17) uit Swolgen gaan samen
naar Oostenrijk. “We gaan met een
grote groep waarvan zeven meiden
uit Horst aan de Maas komen. De rest
komt uit de buurt van Nijmegen”,
vertelt Richelle. Als ik haar vraag
of ze carnaval gaat missen vertelt
ze: “Dit is al het vierde jaar dat ik
carnaval mis en ik zeg nu wel dat ik
volgend jaar echt thuis blijf, maar dat
zei ik vorig jaar ook. Toen Fenna me
vroeg of ik mee wilde op wintersport
dacht ik dat ik wel een jaartje kon
missen. Inmiddels heb ik al vier jaar
carnaval gemist.” Fenna zelf heeft
nooit carnaval gevierd. Ze gaat al
acht jaar lang tijdens carnaval op
wintersport. “Ik vind het allemaal
wel leuk die voorpret van carnaval,
maar op wintersport gaan is veel
leuker. Denk aan de blauwe lucht,
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geldig op de
afgeprijsde prijs!

tot en met
18 februari
* tenzij anders aangegeven

1

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

WINTER

BARBECUE

gratis glühwein en
vuurkorf (incl. hout)
vanaf

12,35
p.p.

familie

16
02
Dolgelukkig zijn wij met de
geboorte van onze zoon!

“Zoë is ut good”
Met deze gedachte willen wij iedereen hartelijk danken
voor de vele blijken van medeleven bij het overlijden van
ôzze vader, schoonvader, opa en over-opa.

Piet Keijsers
* 14-11-1922

† 6-1-2012

Uw belangstelling was en is
voor ons allen een grote steun.
Horst, 16 februari 2012
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Lieve Liel,
Noëit mier saame voetballe…
Noëit mier saame wiekendjes weg…
Noëit mier saame half cola half beer drinke …
Noëit mier saame sigaretjes roëke…
Noëit mier saame frietjes eate in de kantine…
Noëit mier saame kampioen weare…
Noëit mier saame…
Bedankt veur alle moëje herinneringe.
Weej zulle ow misse, ma noëits mier vergeate!
Dikke knoevel ow voetbalmaatjes.
Weej wille Marcel, Melanie, Jennifer en alle familie
hiël veul sterkte wense met dit groëte verlees.

Met droefheid ontvingen we het bericht van het overlijden van

Lilian Hafmans
mama van Jennifer en Melanie
Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar Marcel en de kinderen
die wij veel sterkte wensen bij het verwerken van dit verlies.
Leerlingen, team, ouderraad en medezeggenschapsraad
basisschool “Onder de Linde” Hegelsom

Lieve Lilian
Zover wij konden zijn we met jou meegegaan.
Dankbaar, dat wij je bij mochten staan.
Je was een schat voor ons allen.
Je te moeten missen zal ons zwaar vallen.
Je blijft altijd bij ons, diep in ons hart.
Wij zijn blij, jou als vriendin te hebben gehad.
Marcel, Melanie, Jennifer en familie wensen wij heel veel sterkte
om dit verlies te kunnen dragen.
Wij zullen er voor jullie zijn, vrienden en vriendinnen

Bloemschik cursus
Bloem! creatief met natuurlijke
materialen. Zin in een gezellige
avond bloemschikken? Er zijn nog
enkele plaatsen vrij op vrijdagavond.
Bel voor info Marleen: 06 44 88 00 19.
Te koop tulpen,
dagelijks, in diverse kleuren. Pubben,
Helenaveenseweg 8B Sevenum.

Gratis proefpakket incl. begeleiding
voor meer energie e/o afslanken.
Meld u aan bij Team HERBALIFE Horst.
www.uwgratisproefpakket.nl
06 10 29 17 21
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

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

www.kdvpoemelke.nl

Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze snel en
betaalbaar op! Reparatie, onderhoud,
(draadloos) internet, netwerken,
overstap/begeleiding Windows 7.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.

Leunen

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

w w w. b o b n o t e n . n l
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Wij zijn beretrots en reuzeblij,
want we hebben er een dochter bij!

Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Tweedehands kinderkledingen speelgoedbeurs Mamaloe
in Sevenum. Op zondag 1 april van
10.00 tot 12.00 uur bij de Schatberg
Middenpeelweg 5 in Sevenum.
Voor meer info zie
www.mamaloesevenum.nl

Ties

geboren op
15 februari 2012
Zoon van
Paul en Angèla
van Rengs-Cox
Wilhelminaplein 15
5961 ES Horst

14 februari 2012
Dochter van
Joris en Roksana
Wijnen-Wanisz
Achter de Pastorie 27
5962 BB Melderslo

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.



Zo lief, zo klein, zo uniek,
ons mannetje

Chloé

Ondersteunende thuishulp
Bied me aan als ondersteunende
begeleiding bij mensen met P.G.B. of
particulieren. Event. ook slaapdienst.
Heb enige ervaring. 06 12 45 50 95.

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

8 februari 2012
Zoontje van
Bas Heijnen en
Anne Timmermans
Kerkveld 31
5866 BW Swolgen

Geboren op 11 februari 2012
Trotse ouders
Bram Hendrix en Bianca Faessen
Lavendelheide 2,
5975 TL Sevenum

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.

“Basisonderwijs en Kinderopvang 0 tot 13 jaar onder één dak:
Een gezamenlijk aanbod, Nieuw, maar toch heel vertrouwd”

* Dagopvang
Onze
deuren zijn geopend!

Tot ziens
één van
Totop
ziens
op
onze Kindcentra!

* Peuterspeelzaal
*Dagopvang
* Buitenschoolse
*Peuterspeelzaal
opvang
*Buitenschoolse
opvang

één van onze

kindcentra
in
Kindcentrum
DoolgaardKindcentrum
Meuleveldde regio!
Kindcentrum Weistebeek

Tegelzettersbedrijf H. Martens
voor vakkundig tegelwerk. Bel voor
advies en vrijblijvende prijsopgave:
tel. 0478 58 06 81 of 06 44 97 61 41.
Stervideotheek Horst
openingstijden carnaval:
zondag, maandag en dinsdag van
11:00 tot 13:00u.
Carnavals-actie: dagfilms huren op
carnavalszaterdag en pas inleveren op
aswoensdag voor de prijs van 1 dag.
Woonruimte gezocht in Horst
Jong stel zonder kinderen is op zoek
naar woonruimte in Horst en omgeving.
Een appartement of kleine woning.
Tel. 06 51 92 23 21.
Linders Interieur Voor al uw voorkomend interieur en fijn timmerwerk,
zoals keukens, maatwerk kasten,
meubels, binnentimmerwerk, enz.
Stationsstraat 127 5963 AA Hegelsom
Tel. 06 13 81 79 31
E-mail geertjan.linders@ziggo.nl
Te huur éénpersoonswoning,
aan de rand van Horst. Voor meer
informatie bel 06 12 87 81 30.

Dag en nacht bereikbaar

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

Geboren

Tijn

HORST
AAN DE MAAS
HORST

06

“ Intellectueel eigendom:
uw creativiteit verdient
waardering en bescherming...”
mr. Caspar Brouwers

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl

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

Uw koffietafel
onze zorg

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

www.theoarts.com

&

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl
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MAATWERK IN
NATUURSTEEN
Tel.: 0492 - 52 37 82
www.stassarbv.nl
G E B O O RT E , H U W E L I J K O F R O U W

Bloemen
zeggen
meer
dan
woorden
TEL.: (077) 467 37 77
PASTOOR VULLINGHSPLEIN 22, SEVENUM
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nieuws 07

Jongeren starten zelf een zaak
Bjorn Niessen (18) en Dennis Robben (19) uit Grubbenvorst zetten samen met hun klasgenoten van Gilde
Opleidingen een minionderneming op die ze Just Click It hebben genoemd. Voor het project houden ze zich bezig
met de verkoop van hun zelfbedachte riemclips. Hun bedrijf is op school gevestigd.

tijdens de les. Een stap in dat proces is
het genereren van media-aandacht. En
dat gaat ze voorlopig goed af.

Bjorn, Dennis en hun groepsgenootjes startten hun minionderneming
aan het begin van het schooljaar en
zullen tot zeker juni actief zijn met
betrekking tot de promotie en verkoop
van hun product. Ze staan zoals ieder
bedrijf ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel.

Loshangende riem
Uit marktonderzoek dat ze voor
hun onderneming hebben gedaan is
gebleken dat vele consumenten irritatie
ervaren door het loshangen van een
riem. Dit kan komen doordat deze
net te kort of te lang is. De leerlingen
hebben voor dit probleem een riemclip bedacht. Het groepje van Bjorn
en Dennis is het enige groepje met
een origineel product en doet meer
dan alleen kant-en-klaar-inkopen en
verkopen. Gedurende het schooljaar
zullen ze op verschillende plaatsen
staan om te verkopen.
Just Click Ot zijn fashiongadgets die
aan de riem bevestigd kunnen worden,
zodat de persoon probleemloos de
dag doorkomt, zonder enige irritatie
van een loshangende riem. Voor meer
informatie over de minionderneming,
kijk op www.justclickitcc.nl

Door economische
stroming
trapsgewijs leren

Van links naar rechts: Asli, Baran, Tolga, Dennis, Rick en Bjorn

Het bedrijf bestaat uit zes leerlingen waarvan er twee uit Horst aan
de Maas komen. Bjorn en Dennis
zijn onder meer bekend van Niro
Movies. Vanuit hun opleiding op Gilde
Opleidingen wordt van hen verwacht
dat ze door middel van hun economische stroming stapsgewijs leren hoe
het is om een bedrijf op te starten en
te runnen. Hierbij worden de theoretische aspecten van de lessen gecombineerd met de praktische aspecten

Koningin
opent Floriade

Schenking Spring Kinderopvang aan de Peelkabouters

Hare majesteit de koningin opent op woensdagmiddag 4 april de
Floriade in Venlo. Koningin Beatrix is beschermvrouwe van de Floriade die
van 5 april tot en met 7 oktober wordt georganiseerd.

Kinderen van Kindcentrum Ark, BSO Bende en BSO Tienerbende van Spring Kinderopvang in Horst hebben een
cheque ter waarde van 489,70 euro geschonken aan Stichting de Peelkabouters in Horst.

Medewerkers van Spring Kinderopvang bedachten in december 2011
samen met de kinderen van de BSO het
actiethema goede doelen. Als acties
hadden de kinderen onder meer het
ophalen van lege flessen, het verkopen
van eigengemaakte cupcakes en het
maken van producten voor de kerstmarkt bedacht. Ook de allerkleinsten
van de Ark hadden leuke producten
gemaakt en in hun kindcentrum ver-

WARSTEINER 24 X 30cl EN GROLSCH 24 X 33cl € 10,95

Hare majesteit de koningin op archiefbeeld in
februari 2008 (Foto: RVD/Royal Images – Frank van Beek)
Meer dan 100 deelnemers brengen
samen een ode aan de tuinbouw
tijdens het grootste evenement van
Nederland in 2012. Het park bestaat uit
vijf unieke werelden die door bosgebied aan elkaar zijn verbonden en waar
gedurende een half jaar ‘s werelds
mooiste tuinen en paviljoens zijn te

bewonderen. Duurzame, innovatieve
eyecatchers op het gebied van architectuur zijn als eerste te bezichtigen op
de Floriade. Er is een dagelijks cultureel
programma vol muziek, dans, theater
en beeldende kunst uit de hele wereld
en vijf restaurants met seizoensproducten en Limburgse streekgerechten.

het dagelijks geluk van zieke kinderen,
zoals Cliniclowns en Stichting Thomas.
De cheque werd op dinsdag 14 februari
in ontvangst genomen door Marleen
Theeuwen en Marleen van Deijnen,
respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter van het wijsneuzencomité.
“Wij zijn erg blij met het geld”, vertelde
Marleen Theeuwen, “De opbrengst
zal weer voor een goed doel gebruikt
worden”.

kocht. Met de opbrengst van de actie
wilde Spring Kinderopvang een goed
doel steunen. De keuze viel op Stichting
de Peelkabouters. Het doel van de
Peelkabouters is het uitdragen van de
geluksbelofte uit het sprookje:
‘Geluk zoeken heeft alleen maar zin,
als je het doet voor elkaar en niet om
het gewin.’ De stichting ziet het als
haar opdracht om gelden in te zamelen
voor goede doelen die bijdragen aan

Wijn van de maand:
De nieuwe jaarwijn 2012.

5,99
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Pe rijs het hele jaar
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Jardin de Gigales Merlot

DRANKENHANDEL

Wijn met een soepele volle smaak, een lekkere dosis
rijp fruit en een lichte kruidigheid op de achtergrond.
Beslist het proberen waard.

WEIJS

Doosp

Herstraat 58, 5961 GK Horst • Tel. 077-398 14 63 • info@slijterijweijs.nl • www.slijterijweijs.nl

€ 29,99
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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.

Theo Manders
Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen

Deze week wordt de 58-jarige Theo Manders uit Meterik geplukt.
Theo is getrouwd met Toos Manders-Alards en samen hebben ze twee
kinderen, Saskia en Jeroen. De twee kleinkinderen Dani en Tygo zijn de
oogappels van Theo.

Elke week stellen chefkok
Esli Vencent en souschefkok
Ben van der Steen van het
Parkhotel een recept samen
met goede en eerlijke producten
die onder andere uit de eigen
regio komen. Hiermee maakt u
de heerlijkste gerechten die het
beste van de ingrediënten naar
boven halen.

Overzeese vrienden

Asperges is mijn
favoriete groente

Prima wonen
in Meterik

Tiramisu
Benodigdheden:
• 250 gram mascarpone
• 1 deciliter slagroom
• 100 gram poedersuiker
• 4 eidooiers
• eiwit van 2 eieren
• 2 kopjes sterke koffie
• 1 kopje Amaretto
• 1 pakje lange vingers
Bereiding:
• klop de room op met 1/3 van
de suiker;
• klop ook de eiwitten stijf met
1/3 van de suiker;
• spatel de room en het eiwit door
elkaar;
• roer met een mixer het eigeel en
1/3 van de suiker tot een luchtige
crème;
• voeg 250 gram mascarpone bij
deze crème en meng het met de
slagroom en eiwit;
• maak twee kopjes sterke koffie en
doe hier één kopje Amaretto bij;
• bedek een vorm met de in
Amaretto en koffie gedrenkte
lange vingers;
• giet een deel van het romige
mengsel op de koekjes;
• doe dit meerdere keren tot de
vorm vol is;
• de schotel afgedekt 24 uur in
de koelkast laten rusten.

aan gereedschappen, ik koop liever een
voor iemand van boerenafkomst goed
goed mes of een keukenapparaat.”
gerechtjes samenstellen. Dat kwam
omdat zij als dienstmaat werkte bij de
notabele stand waar ze vis en voor haar
onbekend vlees moest bereiden.”
De Meterikker gaat ook graag
op vakantie naar Wales en Schotland
waar hij in het verleden een jaar
heeft gewerkt. Hij leerde er naast
muziekvrienden ook liefhebbers van
een goede keuken kennen. Uit die ontDe interesse in het bereiden van
moetingen is een hechte vriendschap
gerechten is Theo daarna nooit meer
ontstaan, een soort familieband. Als
kwijtgeraakt. Inmiddels kookt hij al
het kan, bezoeken Theo en Toos hun
tien jaar hobbymatig samen met Paul
Engelse vrienden minimaal één keer
Smits, ex-restauranthouder en kok.
per jaar. Ook gitaar spelen doet Theo
Enkele kookhobbyisten sloten zich bij
nog af en toe. Hij heeft twee zogehen aan en zo ontstond het culinair
noemde handgemaakte Django-gitaren
gezelschap De Broajers. Minimaal één
waar hij zuinig op is. De muziekinstrukeer per maand komen de hobbykoks
bij elkaar in zaal de Meulewiek waar ze menten staan dan ook veilig opgesteld
dan culinaire hoogstandjes bereiden en in de woonkamer.
uiteraard ook eten. Theo werkt graag
met kreeft, coquilles, tarbot en kalfszwezerik. De asperge is zijn favoriete
groente.
“Dat komt omdat asperges op veel
Volgens Manders is het prettig
manieren te verwerken zijn tot een
wonen in Meterik. Wel zou hij graag
heerlijk gerecht. Maar ook bijzondere,
een goede voetgangersverbinding naar
vergeten groenten komen bij ons op
Horst gerealiseerd willen zien. In de
tafel hoor”, aldus de keukenprins. Dat
zomer is het terras bij café Kleuskens
de Broajers over vakkennis beschikken
zijn favoriete plekje. Door het jaar
is ook L1-tv niet ontgaan. De Limburgse heen legt hij elke donderdagavond
zender maakte in het verleden al
een kaartje in hetzelfde café. Wanneer
opnames en bracht de kookkunsten van er tijd overblijft kijkt hij graag naar
de Broajers in beeld. Inspiratie doen de kook- en actualiteitenprogramma’s.
kookvrienden op door regelmatig uit te Dat Theo bijna dag en nacht met zijn
gaan eten.
kookhobby bezig is, wordt duidelijk
Theo: “Maar wat ik ook belangwanneer we informeren waarvoor
rijk vind, is de presentatie van een
we hem midden in de nacht wakker
gerecht, of dat nu bij de club is of thuis. mogen maken. “Dat mag voor een
Hier besteed ik altijd veel aandacht
heerlijk gebakken stukje kalfzwezerik
aan, ook aan de borden, glazen en
of een lekker bereide kreeft”, is zijn
bestek. Veel mannen geven geld uit
antwoord.

Theo is geboren in Horst maar
woont al lang in Meterik. Hij werkt voor
Flextronics Logistiek. Daar verzorgt Theo
de facturatiecontrole op de afdeling
Transport.

Koken met passie
Zijn grootste hobby en passie is het
koken en bereiden van gerechten. Ook

luistert hij graag naar muziek, fietst de
nodige kilometers samen met Toos en
gaat graag uit eten. Ook het wekelijkse
kaartavondje slaat Theo zelden of nooit
over. “Zo onderhoud ik mijn sociale
contacten in Meterik”, lacht hij.
Theo: “Vroeger, toen mijn moeder
achter het fornuis stond, keek ik al
vaak over haar schouder mee. Zij kon

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Bevroren tranen op het ijs

Zeej haj zich in ’t nij gestoake,
En mit eum de Fluessen op gedoake.
Mit “It giet oan”,
Is ’t nou gedoan,
Want beej eur waas ’t iës gebroake.

ND
VASTENAPOJVEE S
K O O

Karmenaajlepkus
Hieringslaaj
Worste bruudjes of
sausijze bruudjes

Ien pond
Per ons

€ 6,95
€ 1,45

Per stuk

€ 1,40

Limburgs zoorvleis
Gehaktballe in tomatesaus

Per ons

€ 1,45
€ 1,35

Per ons

Ge mot maar is kome kieke
noa aal daat lekker grei in ozze winkel
En daan bedoel ik ut grei waat in de teun leet,
neet waat der achter stiet
Weej zien mit vastenaovend tot en met woensdaag geslote.

Alaaf en enne schonne vastenaovend
wenst ow Joeste de slechter

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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15 VRAGEN aan Koen Linssen Mies

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Koen Linssen
14 jaar
Horst
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Dat mijn nichtje en ik bij opa en oma
in een soort van racekarretje zaten en
daarmee door de tuin gingen rijden.
Alleen lette ik niet zo goed op en reden
we met het karretje volop tegen de
muur aan. Oeps, haha.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Toen ik dacht dat ik de laptop kapot
had gemaakt heb ik snel de accu van
dat ding verstopt. Zo konden mijn
ouders er niet achter komen dat ik hem
kapot had gemaakt. Gelukkig doet de
laptop het nu weer.
Welke superkracht zou je willen

hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Ik zou heel graag willen kunnen
vliegen. Dan kan ik in de winter naar
lekker warme landen vliegen, zonder
dat ik er voor moet betalen. En dan
hoef ik ook niet elke dag met de fiets
naar school toe.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Zo’n gezellig straatje zoals ze die in
Rome hebben. Er hangt zo’n leuke sfeer
daar en de kleurtjes zijn ook vrolijk.
Dan sta ik misschien niet meer iedere
ochtend op met een ochtendhumeur.
Waarop ben je het meest trots?
Op mijn oma. Ze is 82 jaar, maar ze
doet nog van alles. Ze fietst nog steeds
van Boekend naar Blerick om daar
boodschappen te doen. En wanneer
oma erbij is, is het altijd gezellig.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Someone like you van Adele vind ik

echt een heel mooi liedje. Iedere keer
als ik het luister krijg ik kippenvel. The
A-Team van Ed Sheeran en Airplanes
van B.O.B en Hayley Williams zijn ook
heel mooi. Die nummers heb ik helemaal grijs gedraaid.
Als je de komende 24 uur vrouw
bent, wat zou je dan doen?
Poeh, ik zou denk ik met vriendinnen
ergens gaan winkelen ofzo. En hopen
dat ik niet ongesteld word, want dan zit
ik met een probleem.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Dat zijn zeker de Pokémon-kaarten.
Het was toen normaal om een stapel
van vijftig van zo’n kaarten te hebben.
Maar als ik er nu aan terugdenk is het
echt geldverspilling geweest.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,

welke zou dat dan zijn?
Ik zou voor Italië kiezen. Het is er
meestal mooi weer en de Italiaanse
keuken is superlekker. Dan ga ik, in
plaats van met de fiets, met de Vespa
naar school.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Mijn meest spontane en tegelijkertijd
ook de meest debiele actie die ik heb
gedaan was dat ik met een vriendin de
Macarena in de gang op school ging
dansen. Het sloeg nergens op, maar het
was wel heel grappig.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Ik bel meteen Hart van Horst voor een
lekkere pizza. Zo’n pizza is binnen mum
van tijd op, haha.
Welke angst zou je willen overwinnen?
Mijn angst voor grote spinnen. Kleine
spinnen zijn geen probleem, maar als
ik een plaatje van zo’n vogelspin zie
krijg ik echt de rillingen. Bah.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
De dag beginnen met lekker lang
uitslapen. Daarna met een paar vrienden de trein naar Amsterdam pakken,
vervolgens nog langs het strand gaan
en ’s avonds natuurlijk nog een pizza
eten. Wanneer ik thuis ben kijk ik
lekker op de bank een filmpje.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Een tatoeage, nee bedankt. Als ik er
een neem en ik ben later oud, denk
ik dat ik er spijt van zou hebben. Een
tatoeage is niets voor mij, dat weet ik
zeker.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Waar ik later ga wonen. Ik wil heel
graag naar verre landen om daar rond
te trekken, maar dat gaat nu nog een
beetje moeilijk. Ik vraag me dus af of
ik later nog steeds hier in Nederland
woon, of dat ik ergens anders op de
wereld ga wonen.

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

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

Elke dag open Op zaterdag vanaf 09.00 uur
Wij zijn met ingang van 1 mei op zoek naar

CHAUFFEURS
• voor de trekker/(tank)oplegger
• voor de haakarmcombinatie.

De transportwerkzaamheden bestaan o.a. uit het vervoer van agrarische
bulkproducten en reststromen, zowel nationaal als internationaal. Voor meer
informatie kun je contact opnemen met Marleen van Leendert, 077-3209700

van
huis
uit

Ied Bos
verzorgende
van huis uit

Meneer Arts
ondernemer
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst
w w w. v a n l e e n d e r t b v. n l

wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

Column

Wintergevoelens
De winter van dit jaar heeft
gemengde gevoelens bij me op
weten te roepen. Aan de ene
kant word ik er hartstikke blij
van, aan de andere kant kan ik
die winterbuien wel schieten.
Schaatsen en het vrolijke,
witte beeld wat je ziet als je de
gordijnen ‘s ochtends openmaakt:
van die dingen kan ik echt blij
worden. Dan hou ik van Nederland
met haar verschillende seizoenen.
Maar er zijn ook momenten
waarbij ik het koude winterweer
vervloek, en dan laat ik de
vervelende NS-fratsen nog buiten
beschouwing. De momenten
waarbij ik uren in de kou sta te
prutsen bij m’n dubbele slot van
mijn krakkemikkige studentenfiets bijvoorbeeld. Ik moet er wel
bij zeggen dat ik tegenwoordig
toch wel aardig om weet te gaan
met bevroren fietssloten. Ik
bedoel, dat kennen we intussen
allemaal wel. Huppakee, wat
kokend water eroverheen en we
kunnen weer. Waar ik even geen
rekening mee heb gehouden is
dat huissloten ook kunnen
bevriezen. Ik twijfel ook nog sterk
of dat dit eigenlijk wel normaal is,
of dat er toch iets mis is met het
slot van mijn studentenpaleisje.
Het kan nog niet eens winnen van
een lullige winterbui. Met geen
mogelijkheid kreeg ik het slot
omgedraaid, de ijzige kou had me
buitengesloten. Met al m’n kracht
probeerde ik het nog een keer of
tien, maar beweging kreeg ik er
niet in. Een beker kokend water
bood bij dit slot helaas geen hulp.
Ook van mijn huisgenootje en de
buren kon ik geen hulp verwachten, er was niemand thuis. Ik
voelde me erg sneaky maar ging
het toch doen, via de buren
proberen binnen te komen. Als ik
daar eenmaal binnen ben, kan ik
binnen via een tussendeur naar
mijn eigen huisje. Toevallig heb
ik, van heel lang geleden, nog
een sleutel van hun voordeur, dus
dat ging gemakkelijk. Nu de
tussendeur nog. Dat ging wat
moeizamer, wat een karwei was
dat. Voordat ik de tussendeur kon
bereiken moest ik eerst klimmen
over opgestapelde dozen,
onhandig staande tafels,
schoenentorens en weet ik veel
wat nog meer.. Maar uiteindelijk
was ik toch binnen, gelukkig.
Had ik gisteren nog flink staan
vloeken op al die kou en ellende,
stond ik de dag erna vrolijk weer
te schaatsen op de bevroren
plassen. Tja… zo heeft blijkbaar
ook de winter zijn voor- en
nadelen die gemengde gevoelens
oproepen.
Mies
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Rabobank Maashorst en Venray
naar gezamenlijke toekomst
Rabobank Maashorst en Rabobank Venray gaan samen met hun leden onderzoeken of een fusie tussen de
banken mogelijk is. Beide banken werken momenteel op diverse gebieden al nauw samen. Als het onderzoek en de
mening van de ledenraad positief zijn, gaan de banken per 1 januari 2013 samen verder.

Vijftig vrijwilligers gezocht
De Zorgondersteuner, een organisatie die gespecialiseerd is in
mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg, is op zoek naar minimaal
vijftig vrijwilligers. Dichterbij en Kleur Kinder- en Jeugdzorg zijn de twee
doelgroepen waarvoor vrijwilligers nodig zijn.
Dichterbij ondersteunt mensen
met een verstandelijke beperking,
hun ouders en verwanten. Kleur
Kinder- en Jeugdzorg biedt ondersteuning en begeleiding aan ouders in de
opvoeding en ontwikkeling van hun
kind met een verstandelijke handicap
of ontwikkelingsbeperking. De vrijwilligers die worden ingezet voor deze
twee doelgroepen bieden iemand
met een verstandelijke beperking
of een ontwikkelingsbeperking de

mogelijkheid mee te doen in de
maatschappij. De vrijwilligers bieden
verlichting aan ouders of verzorgers
van iemand met een beperking, een
chronische ziekte, adhd of autisme.
Maar klusjes in en rondom het huis
kunnen ook activiteiten zijn die een
vrijwilliger dient te doen.
Meer informatie kunt u aanvragen
via telefoonnummer 077 323 11 30
op maandag tot en met vrijdag of
mail naar info@dezorgondersteuner.nl

Noord-Limburg
Smaakhoofdstad
Op dinsdag 14 februari maakte bestuurslid René de Bruin namens
Stichting Week van de Smaak bekend dat Regio Venlo in 2013 de
landelijke week van de Smaak mag organiseren. Regio Venlo wordt
daarmee in 2013 de ‘smaakhoofdstad’ van Nederland.
Het werkgebied van Rabobank
Maashorst en Rabobank Venray is sterk
vervlochten op economisch, ruimtelijk
en maatschappelijk gebied. Sinds de
gemeentelijke herindeling in 2010
zijn beide banken sterker samengebracht. Volkshuisvesting, ouderenzorg,
welzijnswerk en werkvoorziening
worden door de gemeenten Horst aan

de Maas en Venray gemeenschappelijk
benaderd. In de toekomst kunnen de
banken ook op economische ontwikkelingen zoals recreatie, toerisme en
logistiek een sterkere bijdrage leveren
wanneer zij samengaan.
Naast de ontwikkelingen in de
regio zijn er ook op bancair gebied
ontwikkelingen die aanleiding geven

om een verdergaande samenwerking
te onderzoeken. Toenemende eisen in
de wet- en regelgeving stellen steeds
meer eisen aan de medewerkers. Ook
worden de vragen van klanten, zowel
zakelijk als particulier, steeds ingewikkelder. Als de banken gaan fuseren,
kunnen ze de klanten beter van dienst
zijn.

Voor de regio is deze uitverkiezing van groot belang want het
heeft de ambitie om uit te groeien
tot dé smaakregio van Nederland.
Evenementen als Menu 2010, de
Floriade en in 2013 hoofdstad van de
Smaak ondersteunen deze claim. Regio
Venlo is een samenwerkingsverband

van de zes Noord-Limburgse gemeenten Beesel, Gennep, Horst aan de Maas,
Peel en Maas, Venlo en Venray. Regio
Venlo werkt daarbij strategisch samen
met Provincie Limburg en zoekt voor
projecten partners in het bedrijfsleven,
onderwijs en onderzoeksveld in de
regio, euregio en daar buiten.

Rabobank Maashorst

Gelukkig hebbe weej en bank die
Nieuws
van
owe Vastenaovesdroëm begriept.
America
Hegelsom

Broekhuizen
Broekhuizenvorst
Evertsoord
Griendtsveen
Grubbenvorst
Horst Kronenberg Lottum Melderslo Meterik Sevenum Swolgen Tienray

“Weej droëme wer met z’n alle vaan enne fantastische Vastenaovend in 2012. Dá gaon weej same lache, zinge, danse en
springe. En ás de troane wer zien opgedruëgd, dá gaon weej no aswoensdág wer over tot de orde van den daag. In het
daagliks lève mog ik namelik de scepter zwaaje beej Rabobank Maashôrs.
Met de Vastenoavend kom ik overaal klante en collegaas ván de Rabobank tège. Dat is niet alliën hiël gezellig, maar ut is ok
good um te zeen dat de Rabobank ok daan aanwezig is. Want net as Vastenaovend, huurt ok de Rabobank beej iederiën.”
Alaaf! Rob I
Prins
Prins Rob I vaan de Sjaopsköp oet Horn.
vaan de
Sjaopsköp
oet Horn

Rabo Earthwalk
op Floriadepark bijna gereed
De Rabobank voelt zich betrokken bij wereldwijde ontwikkelingen in de food & agri markten.
Daarom realiseert de bank voor Floriade 2012 een paviljoen: de Rabo Earthwalk.
Dit is een halve wereldbol die de bezoekers
in staat stelt om ‘te lopen over het dak van de
wereld’. Het paviljoen is gevestigd in het
parkdeel Environment, waar het draait om de
invloed van de tuinbouw op leven, wonen en
werken. De laatste hand wordt momenteel
gelegd aan de afwerking van dit paviljoen.

Rob Knoops
Rob Knoops
Directievoorzitter
Directievoorzitter
Rabobank Maashorst
Rabobank
Maashorst

Weej wènse ow
enne schonne Vastenaovend!

“Van ’t prinsoetroope toet ’t kruutske van as,
is eure vastelaovesdruim mien kompas!”

Rabobank. Een bank met ideeën.

Ook wij vieren carnaval
op maandag 20 en dinsdag 21 februari
Onze kantoren zijn dan gesloten. Op woensdag 22 februari bent u weer van harte welkom
www.rabobank.nl/maashorst
tijdens
de reguliere openingstijden. Natuurlijk kunt u 24 uur per dag gebruikmaken van de
geldautomaat.

www.twitter.com/rabomaashorst

Meubilair van Flip Herraets
Op dinsdag 14 februari 2012 leverde Flip
Herraets uit Horst het meubilair voor dit
paviljoen. De stijl is strak, praktisch en
modern. Flip Herraets legt uit: “De ruimte kan
mede daardoor worden gebruikt als loungeruimte, filmzaal of vergaderruimte en is dus
multifunctioneel inzetbaar. Mijn inspanningen werden beloond, doordat ik mocht
meedingen voor de inrichting van deze
Earthwalk. En daar ben ik trots op.”
Flip Herraets Meubelen is gespecialiseerd in
het ontwikkelen en realiseren van complete
interieurs voor zorginstellingen, scholen,
overheidsgebouwen en kantoren. “Maar ik
adviseer ook particulieren thuis op gebied
van meubelen, vloerbedekking of gordijnen.

www.rabobank.nl/maashorst

Flip Herraets: inspanningen beloond.
Met een eigen interieurarchitect in dienst en
een nauwe samenwerking met ergotherapeuten en interieurbouwers kan ik inspelen
op de laatste trends en een goede kwaliteit.”
Bezoek zelf de Floriade tussen 5 april en
7 oktober 2012.

Rabobank. Een bank met ideeën.
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Starters
in de regio
CompleetVeilig
Bedrijf
CompleetVeilig
Eigenaar Frits Severens Frits Severens Beheer
BV/Mike Wijnands
- EyeSecurity
Adres
p/a Blaktweg 87
Plaats
Melderslo
Telefoon 088 888 76 00
info@compleetveilig.nl
E-mail
Website www.compleetveilig.nl
Sector
beveiliging
Start
oktober 2011

winkel&bedrijf
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Opening eerste vulstation in Horst

Gerbert gaat voor groen gas
Steeds meer bedrijven in Horst aan de Maas maken zich sterk voor duurzaamheid en innovatie. Eén van de
ondernemers die duurzaamheid werkelijk tastbaar maakt voor de inwoners van onze gemeente is Gerbert Vissers.
Afgelopen donderdag opende hij het twee groen gasvulpunten in Limburg, één in Sittard en één in Horst.

Activiteiten
Advisering, inbraakbeveiliging, camerabewaking,
brandbeveiliging, meldkamerdiensten, woonwijkpreventie,
hang-en sluitwerk volgens
PKVW (Politie Keurmerk Veilig
Wonen), kortom alle activiteiten die nodig zijn om een
woning of bedrijf compleet
veilig te maken.

Kak uit Amsterdam

Doelgroep
Particulieren, MKB- en
(klein) zakelijke bedrijven.
Onderscheidend vermogen
Sterk door samenwerk,
flexibel, lokaal en regionaal,
professionele uitstraling
passend bij onze passie:
beveiliging. CompleetVeilig
doet een gratis safetycheck van
woningen. CompleetVeilig is lid
van de VEB (Vereniging
Europese Beveiligingsbedrijven)
en in het bezit van Keurmerk
Beveiliging. CompleetVeilig is
een initiatief en samenwerkingsverband van lokale
beveiligingsbedrijven. De opzet
van CompleetVeilig is dusdanig
dat zij als doel hebben om juist
voor de kleinere erkende
beveiligingsinstallateurs op
lokaal niveau sterk aanwezig te
zijn en door de onderlinge
samenwerking ook grotere
projecten of aanbestedingen
moeiteloos kunnen aannemen.
Door deze aanpak kunnen de
aangesloten partners voordeel
genieten van scherpere
inkoopprijzen, een professionele marketingaanpak en
onderlinge kennisdeling. Het
voordeel voor de klant is
uiteindelijk dat zij maar één
aanspreekpunt heeft en door
de lokale samenwerkingen er
kortere communicatielijnen zijn
met een zeer flexibele aanpak.
Binnen het concept garandeert
Compleet Veilig géén voorrijkosten en een juiste prijs/
kwaliteitverhouding wat direct
voordeel voor de eindgebruiker
oplevert. CompleetVeilig levert
en installeert nieuwe beveiligingssystemen maar kan ook
de meeste bestaande systemen
kosteloos overnemen omdat dit
voor de klant meteen voordeel
oplevert.

fiscale bijtelling. Consumenten kunnen
uiteraard ook profiteren van de lage
prijs van groen gas en het lage verbruik
van ´groene´ auto´s. Mensen kunnen de
besparing ten opzichte van de huidige
situatie op www.iktankgroen.nl zelf
uitrekenen.”
Pelle Schlichting, directeur van
Orangegas, exploitant van groen gas
vulpunten, is blij met de twee nieuwe
groene stations in Limburg. “Na het
westen en noorden van het land heeft
Limburg nu ook vulpunten. Wij zoeken
altijd naar strategische plekken om
het groen gas aan de man te brengen.
Vooral industriegebieden genieten de
voorkeur. De zakelijke markt vervult
een voortrekkersrol en zodra er meer
aardgasauto´s op de markt verschijnen,
breekt vanzelf de consumentenmarkt
open. Momenteel hebben wij dertig
distributiepunten in Nederland en dat
worden er in de nabije toekomst nog
veel meer.”

Met het symbolisch voltanken
van een auto die op groen gas rijdt,
stelden gedeputeerde Mark Verheijen
en wethouder Leon Litjens het eerste
´groene´ tankstation in Noord-Limburg
in werking. Gerbert Vissers licht toe:
“Wij zijn er bij Vissers Olie erg trots op
dat wij groen gas gaan leveren. Rijden
op groen gas is stukken goedkoper
én schoner dan op de bestaande
brandstofsoorten. Het gas wordt nu
nog gewonnen uit rioolslib, maar kan
bijvoorbeeld ook uit GFT-afval gehaald
worden. Het zal nog wel een jaar

of tien duren voordat het voor ons
rendabel wordt, maar het begin is er.”
Momenteel biedt een beperkt aantal
autofabrikanten modellen aan die op
aardgas rijden. “Dat worden er in de
nabije toekomst veel meer”, vervolgt
Vissers. “Vooral Duitse merken zijn
bijzonder actief met de ontwikkeling
van auto´s op aardgas. Duitsland telt
inmiddels liefst duizend groen gasvulpunten.”

Raceauto op aardgas
”Kijk, zelfs deze raceauto rijdt op

aardgas.” Hij wijst op de knaloranje
Volkswagen Scirocco van Sebastian
Vettel, die de openingsceremonie bij
Vissers Olie opleukt. De doelgroep die
Vissers voor ogen heeft is de zakelijke
markt, maar de particuliere autorijder
wordt zeker niet vergeten. “Op dit moment zijn er veel ´groene´ bedrijfsauto´s
op de markt. Dat is voor bedrijven die
duurzaam willen ondernemen niet alleen milieutechnisch interessant, maar
levert ook een behoorlijke besparing
op de brandstofkosten op. De zakelijke rijder heeft bovendien de laagste

“Ik zie grote kansen voor Horst aan
de Maas”, vertelt een opgetogen Leon
Litjens. “Als gemeente zijn wij intensief
bezig met het stimuleren van duurzaam
en innovatief ondernemen en daar
laat Vissers een prachtig voorbeeld van
zien. Gerbert Vissers toont lef en dat
siert hem als Horster ondernemer. Hij
verandert van oliehandelaar in afvalverwerker. Bovendien opent hij dit vulstation zonder overheidssteun.” Volgens
Vissers is de winning van gas op dit
moment het probleem. Gedeputeerde
Verheijen haakt hier op in. “Nu profiteren wij van de Amsterdamse kak”, zegt
hij met een grote glimlach. “Maar in de
nabije toekomst moeten de grondstoffen voor dit gas uit afval uit de regio te
halen zijn.”

Carnaval bij
Ukken Bal en Kinder Bal
met Kinder Karaoke!

Ruim 20 jaar kwaliteit en service!

14:30 – 18:30 uur

Kinder Bal

Maandag 10:30 – 13:00 uur

Ukken Bal

14:30 – 18:30 uur

Kinder Bal

14:00 – 17:00 uur

Kinder Bal

Zondag

(voor alle families)

(voor families met kinderen tot 6 jaar)
(voor alle families)

Dinsdag

Zwembaden - Sauna’s - Spa’s
Infraroodcabines - Stoombaden
Chemicaliën - Onderhoud en renovatie
Groesweg 43, 5993 NN Maasbree | T: (077) 465 26 78
info@aquafun-zwembaden.nl | www.aquafun-zwembaden.nl

(met Kinder Karaoke)

Luchtkussen, carnaval dansen,
speeltoestellen en veel meer!

tis!

Entree gra

Feesterij en Danserij Froxx Venrayseweg 116, 5961 AJ Horst
tel: (077) 4770111 . www.froxx.nl . A73 afrit 10

12

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

U kunt bij ons terecht voor:
• Nieuw kunstgebit en klikgebit
• Aanpassen en reparatie van uw kunstgebit
• Vrijblijvend advies en controle van uw
huidige kunstgebit
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Zeven renners uit Horst aan de Maas

Fietsen voor het leven
Negen fietsers, acht dagen, zes landen en 1.300 kilometer. Dat zijn de ingrediënten voor de spectaculaire
Bike4Life-rit, die van 26 augustus tot en met 2 september wordt verreden. De opbrengst van Bike4Life gaat naar
Artsen zonder Grenzen.

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

Denk aan het
onderhoud van
de CV ketel voor
het te koud is!

Storing vaak
dezelfde dag
verholpen.
Plan zelf
online een
afspraak.

José en Ruud Klaassen
077 467 87 88 | Horst
www.tommas.nl
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Mijn Spar.
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Peter Janssen uit Horst is fanatiek
wielrenner. Als lid van Toer- en wielerclub Horst stapt hij elke zondag met
een aantal kompanen op de racefiets
om eens flink op de pedalen te gaan
staan. “Op een gegeven moment
merkten wij dat wij klaar waren voor
een grotere uitdaging”, vertelt Peter.
“Meest voor de hand liggen was inschrijven voor de Alpe d´Hu(z)es. Helaas
werd ik uitgeloot. Toen kwam de Tour
for Life in beeld, een wedstrijd waar
alleen Nederlandse ploegen aan deelnemen. We besloten om met een ploeg
van negen fietsers en twee begeleiders
in te schrijven. Zeven ploegleden rijden
bij TWC en twee coureurs zijn vrienden
van ons.”

15.000 euro voor
Artsen zonder Grenzen
Peter en zijn ´ploeggenoten´ zitten

midden in de voorbereidingen voor
de grote wedstrijd. “Het is de bedoeling dat wij ten minste 15.000 euro
bij elkaar krijgen voor Artsen zonder
Grenzen. Zij zijn de drijvende kracht
achter de Tour for Life. Via allerlei
ludieke acties hopen wij mensen te
bewegen een bijdrage te leveren aan
onze actie. Zo is er op zaterdag 3 maart
een spinningmarathon bij Anco in
Horst. Verder staat er een wielerdictee
met onder anderen prominenten uit de
wielerwereld op de planning.”

Tour for Life vergt veel
van lichaam en geest
Voor de mentale en fysieke
voorbereiding op de wedstrijd gaat
de ploeg trainen in Duitsland en
België. “De Tour for Life vergt veel van
lichaam en geest. Langs het parcours
staan om de 80 kilometer verzorgers

die de benodigde voedingssupplementen aanreiken. Verder worden
masseurs en leerlingmasseurs ingezet
om de spieren van de renners soepel
te houden. Kortom, alles is tot de
puntjes verzorgd tegen zo laag mogelijke kosten. We overnachten bijvoorbeeld op campings. Onze begeleiders
zorgen er voor dat wij ´s avonds
´comfortabel´ kunnen neerploffen
in onze tent. Verder begeleidt een
colonne van ruim vijftig motorrijders
op basis van vrijwilligheid de karavaan
van ruim 800 renners. Overigens
verwacht ik dat maar 500 renners de
eindstreep in Maastricht daadwerkelijk gaan halen. Kortom: een enorme
uitdaging waar wij als ploeg heel veel
zin in hebben.”
Om kennis te maken met de
renners en voor meer informatie over
de Tour for Life 2012, kijk op
www.bike4life.eu

Ook resultaten brainstormsessie online
BRAND BIER 24 x 30cl
Nu met GRATIS tap traot

€ 6.99

CROISSANTS 4 voor

€
€
€
€

KOPHAAS 500 gram
BLOEMKOOL
SPAR SOEP 800 ml
Geldig t/m 21 februari

alaaf

0.99
6.99
1.49
1.19

schonne carnaval gewenst!
Spar van den Beuken
Nusseleinstraat 2
5966 NJ America
Tel. 077 464 16 82

Spar Janssen
Vlasvenstraat 4b
5962 AD Melderslo
Tel. 077 397 19 99

Stichting Gewoën Grubbevors lanceert website
De nieuwe site van Stichting Gewoën Grubbevors staat vanaf nu online op www.gewoengrubbevors.nl Op de
site staat alle informatie over Grubbenvorst, zoals een up-to-date activiteitenkalender, verenigingsnieuws,
toeristische mogelijkheden, info over asperges en het aspergepad, maar ook algemene info over de stichting, de
samenstelling en haar werkwijze. Binnenkort zal hier ook een schat aan historische informatie over Grubbenvorst
te vinden zijn. Deze wordt in samenwerking met de Historische Kring onderhouden.
De stichting is druk bezig met het
voorbereiden van tal van activiteiten in en rondom Grubbenvorst.
Diverse activiteiten komen voort uit
de brainstormsessie die in juni 2011
is gehouden. De resultaten daarvan
en een actuele stand van zaken zijn
op de site terug te lezen. Het betreft
vooral activiteiten en projecten die
aansluiten op de doelstellingen van
de stichting om activiteiten in, met

en voor Grubbenvorst te organiseren,
die de gemeenschap versterken, die
Grubbenvorst een nog sterkere plaats in
de regio en daarbuiten bezorgen en die
een bijdrage leveren aan de sociaaleconomische ontwikkeling. Activiteiten
voor jong en oud, maar zeker ook
gericht op de vele duizenden bezoekers
aan de komende Floriade in de regio
Venlo.
Het bestuur van de stichting doet

dit samen met vrijwilligers die zich
geheel belangeloos inzetten om
Grubbenvorst ‘gewoën’ gezellig en
leefbaar te maken en te houden.
Ook wordt intensief samengewerkt
met andere verenigingen, stichtingen
en organisaties én de plaatselijke
horeca en middenstand. Tips, ideeën,
suggesties en opmerkingen kunnen
in de online ideeënbus achtergelaten
worden.
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Rennen voor eten
Op 25 maart start de jaarlijkse Venloop. Zo’n 6.000 lopers hebben zich dit jaar al ingeschreven voor de halve
marathon. Cécile Peeters uit Blerick en Piet van den Munckhof uit Horst rennen samen voor kindertehuizen in
Indonesië en Stichting Nativitas.
Elke deelnemer heeft zijn eigen motieven om de sportieve prestatie tot een
goed einde te brengen. Cécile Peeters
en Piet van den Munckhof hebben het
idee opgevat om de halve marathon te
rennen met een missie. Zij willen 100
kinderen een maand te eten geven.
Hiervoor is minstens 1.000 euro nodig. Zij
vragen daarvoor een sponsorbedrag van
bijvoorbeeld 10 eurocent per kilometer of

een vast bedrag van bijvoorbeeld 5 euro.
Om hun doel te bereiken hebben Cécile
en Piet een Facebook-pagina opgericht:
Cécile-Piet Voor Flores. Ze proberen
ook nog op een andere manier sponsorgelden bij elkaar te krijgen. Ze hebben
bijvoorbeeld aparte collectebusjes
ontwikkeld, voor in de sportkantine, het
stamcafé en de huiskamer. Het goede
doel van Cécile en Piet ligt op Flores,

een klein eilandje op Indonesië. Daar
liggen zes kindertehuizen die opgericht
zijn en geleid worden door de Belgische
ontwikkelingshelpster Marie Jeanne
Colson, hier mama België genaamd.
In Horst en omstreken is mama België
bekend door de jaarlijkse speculaasactie
van Stichting Nativitas en het Citaverde
College. Om Piet en Cécile te steunen,
mail naar piet-ciel@hotmail.nl

Hobbymanifestatie in
De Wingerd Sevenum
Hobbyshop Nellie Snellen vof organiseert zondag 26 februari een grote Creatieve Hobbymanifestatie. De
hobbymanifestatie wordt gehouden in cultureel centrum De Wingerd in Sevenum. De manifestatie begint om
10.00 uur en duurt tot 16.30 uur. De entree is vrij.
Aan de creatieve show van Nellie
Snellen werken ruim 35 landelijk
bekende auteurs en demonstratrices
mee. Zij laten het publiek kennismaken
met diverse hobbytechnieken en trends
voor het komende najaar.
Nellie zal haar nieuwste producten laten zien en ook de nieuwste
series stempels komen uitgebreid
aan bod met presentatie van verschillende inkleurtechnieken. Nieuw zijn de

alcoholmarker- en softcolourpencil-sets.
Bezoekers kunnen gratis meedoen aan
een workshop inkleuren met softcolourpencils en terpentine.
Pergamano houdt tijdens de hobbymanifestatie haar regionale clubdag,
met workshops en demonstraties van
de nieuwe Pergamano-producten.
Ook hier kunnen bezoekers meedoen.
Daarnaast presenteren vele hobbyspecialisten hun nieuwste producten en

technieken. Zo presenteert Joy Crafts de
nieuwe garens in combinatie met mallen en laten Anjo Jacobs, Petra van Dam
en Jannie van Woekens van Marianne
Design de mogelijkheden zien met de
nieuwste creatables, designables, craftables en stempels. Verder zijn ondere
andere demonstraties met Magic dots,
ABC-clipponsen, Embossing folders, de
Scrolpol, de rilboy, pitriet op kaarten,
hobbydots en hotfix te zien.

verenigingen 13
Aanmelden
Truckrun Horst
Horst aan de Maas kijkt alvast uit naar de 13e Truckrun op zondag
15 april. De Truckrun is bedoeld om mensen met een beperking in de
gemeente Horst aan de Maas en wijde omgeving een fantastische dag te
bezorgen. Zij mogen dan als bijrijder met één van de 300 chauffeurs een
rit maken van zo’n 60 kilometer.
De Truckrun trekt op zondag
15 april door de gemeentes Horst
aan de Maas en Venray. De deelnemers (mensen met een beperking)
kunnen zich telefonisch aanmelden

bij Annie van Rengs 077 398 28 82
van maandag 27 februari tot en met
vrijdag 1 maart tussen 19.00 en 22.00
uur. Kijk voor meer informatie op
www.truckrun.nl

Raad van Kerken
aanwezig op Floriade
De Raad van Kerken is op zoek naar vrijwilligers die tijdens de
Floriade, die van april tot oktober plaatsvindt, een paviljoentje willen
bemannen. Met het paviljoentje wil de Raad van Kerken inspelen op de
nieuwsgierigheid van het publiek door hun belangstelling te prikkelen
met de beleving It’s a gift… from God.
Beleving is een belangrijk thema
van de Floriade. Dit is ook het doel
dat de kerken met hun aanwezigheid op deze tentoonstelling voor
ogen hebben. Om de aandacht van
het publiek te trekken heeft de Raad
van Kerken een paviljoentje aangelegd. Voor dit paviljoentje zoeken
ze vrijwilligers. De vrijwilligers dienen
drie uur aaneengesloten aanwezig

te zijn als gastdame of -heer op
de tijden die zelf ingeroosterd zijn.
Voor de vrijwilligers is op de werkdagen vrije toegang tot de tentoonstellingen en na het vrijwilligerswerk
zijn ze vrij om het Floriadeterrein te
bezichtigen.
Meer informatie aanvragen
kan op 077 351 16 73 of mail naar
g.pingen@ziggo.nl

Synthese zoekt
netwerkcoaches
Om kwetsbare mensen te helpen weer zelfstandig in de samenleving
te staan, biedt Synthese de netwerkcoach aan. Synthese zet getrainde
vrijwilligers in om mensen thuis te helpen hun sociale netwerk weer op
te bouwen, want contacten leggen is niet voor iedereen even makkelijk.
Bij de netwerkcoach wordt een
vrijwilliger van Synthese gekoppeld aan een hulpvrager. Dit houdt
in dat mensen, die een steuntje in
de rug nodig hebben, ondersteund
worden bij het opbouwen van hun
sociale netwerk. Het opstellen als
vertrouwensfiguur en proberen de
hulpvrager te verbinden met mensen
uit de omgeving zijn enkele taken
van een netwerkcoach. Ook wordt
er samen met de hulpvrager vanuit
een werkmap met overzichtelijke
stappen en werkbladen gewerkt.

Synthese biedt iedere vrijwilliger, die
netwerkcoach wil worden, training en
begeleiding door een beroepskracht
aan.
Synthese is op zoek naar vrijwilligers die zich minimaal een dagdeel
per week willen inzetten voor iemand
anders en die het leuk vinden om
andere mensen te helpen om sociale
contacten op te bouwen.
Meer informatie aanvragen
kan bij Anja Damhuis van Synthese
op 0478 51 73 51 of mail naar
a.damhuis@synthese.nl

Kinderkledingbeurs
Op zondag 1 april organiseert Mamaloe haar tiende tweedehandskinderkleding- en speelgoedbeurs bij partycentrum De Schatberg in
Sevenum.

Ons kantoor is op maandag 20 februari
gesloten voor bezoek.
Op dinsdag 21 februari bent u vanaf 8.30 uur weer van harte welkom.
U kunt ons op 20 februari wel telefonisch bereiken
op telefoonnummer (077) 397 42 00.

Jacob Merlostraat 11
5961 AA Horst

tel (077) 397 42 00
www.wonenlimburg.nl

Op de beurs verkoopt de organisatie kinderkleding in de maten 74-164,
speelgoed, spellen en kinderboeken.

De deuren zijn geopend van 10.00 tot
12.00 uur. Kijk voor meer informatie
op www.mamaloesevenum.nl

HALLO stelt
dorpsraden voor
Begin maart start HALLO een
serie portretten van de dorpsraden in
Horst aan de Maas. Gedurende vijftien
weken komen de dorpsraadsleden

aan het woord om hun dorp in
de kijker te zetten. Het ´elftal´ van
Sevenum bijt op donderdag 1 maart
de spits af.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Keuzes
De gemeenteraad van Horst aan de Maas besloot dinsdag 7 februari om
53.000 euro per jaar toe te kennen aan een innovatiecentrum voor de
zogenaamde agribusiness. De SP ging hier niet mee akkoord: niet nog
meer geld naar een project rondom Greenport, Regio Venlo, Floriade,
Klavertje Vier, enzovoorts.
Dit heeft te maken met keuzes.
Al vele miljoenen zijn geïnvesteerd in
projecten als voornoemd. En nu dus
weer duizenden euro’s. Dit geld was
weliswaar al gelabeld voor de Regio

Venlo NV, maar toch. We hebben te
maken met ernstige bezuinigingen. Op
de WMO, op de bijstand, op subsidies.
Maar wel steeds maar geld stoppen in
voornoemde projecten.

Als verenigingen, het cement van
onze samenleving, geld nodig hebben
voor noodzakelijke aanpassingen, dan
hebben we daar geen of niet genoeg
geld voor. Tja, je kunt de euro maar één
keer uitgeven. Dat snappen wij als SP
ook. Maar het is een kwestie van waar
geven we het geld van de belastingbetalers aan uit binnen onze gemeente.
Blijkbaar veelal in deze prestigieuze
regionale projecten. Nu dus weer in

een innovatiecentrum. Wij zouden
liever zien dat we jaarlijks 53.000 euro
uit de NV Regio Venlo zouden halen
om onze kernen en verenigingen te
ondersteunen. Roep dan ook niet meer
tegen verenigingen dat er geen geld
meer is. Zeg gewoon eerlijk dat je het
geld liever aan zulke projecten uitgeeft.
Want er is wel geld, maar er worden
andere keuzes gemaakt.
De SP hoopt dat bij de volgende

afwijzing van financiële hulp aan
verenigingen, dan ook eerlijk gezegd
gaat worden: we hebben geld, maar
geven dat liever uit aan prestigieuze
projecten zoals Klavertje Vier, NV
Regio Venlo of zoals nu aan een innovatiecentrum. Dan maak je wat de
SP betreft nog steeds de foute keuze,
maar dan spreek je wel de waarheid.
Anthony van Baal,
gemeenteraadslid voor de SP

Burgerinitiatief duurzaam landbouwbeleid afgewezen
“Een gemiste kans van de gemeente Horst aan de Maas door het
onderzoek naar duurzaam landbouwbeleid naast zich neer te leggen.” Dat
is de mening van Paul Geurts, voorzitter van de Werkgroep Land- en
Tuinbouw Noord-Limburg van de SP. Hij reageert op de afwijzing van het
burgerinitiatief van de werkgroep in de gemeenteraad van Horst aan de
Maas.
De meerderheid van de raad is
van mening dat alleen agrarische
ondernemers zelf met een initiatief
kunnen komen voor een andere landbouw. “Daarbij vergeten ze dat in de
werkgroep ook agrarische ondernemers vertegenwoordigd zijn en dat de
mensen die het burgerinitiatief onder-

tekenden, ook met voedselproductie te
maken hebben als boer of als consument”, aldus Riky Schut, secretaris van
de werkgroep.
Riky Schut sprak de gemeenteraad
voorafgaande aan de beraadslagingen
toe: “Het burgerinitiatief met ruim
voldoende handtekeningen streeft naar

een alternatief lokaal landbouwbeleid.
Een duurzame, regionale, milieuvriendelijke gezinslandbouw. Dat zou bij uitstek een mooi project zijn geweest voor
de gemeente Horst. In het collegeprogramma van 2011-2014 presenteert de
gemeente immers het thema: Samen
bouwen aan een duurzame toekomst.”
Riky concludeert nu, na afloop van het
debat: “Mooie kreten van het college,
maar het mag geen inhoud hebben.”
Paul Geurts: “De gemeenteraad laat
opnieuw zien hoe men met inspraak
van de basis om denkt te kunnen gaan.
Het is niet de eerste keer in korte tijd

dat een burgerinitiatief terzijde wordt
gelegd. Tegenargumenten van raadsleden over markt, ondernemers en breed
draagvlak tonen van weinig kennis en
betrokkenheid bij de boeren- en tuindersgezinnen die hard moeten knokken
voor hun bestaanszekerheid. Het is juist
de kracht van de samenleving, van
bedrijfsleven, boeren en burgers om de
verantwoordelijkheid op zich te nemen
over wat haalbaar is voor een duurzame agrarische sector en een leefbaar
platteland in onze regio.”
Riky Schut: “Onderzoek en studie,
waarvoor in het burgerinitiatief gepleit

werd, zouden wellicht meer inzicht
kunnen geven in een voorwaardenscheppend en verantwoord landbouwbeleid in onze regio, aansluitend
op de plannen van het Europees
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
Een duurzame toekomst, zowel in
ecologisch als sociaal opzicht, een
gezonde omgeving waarin voedsel
wordt verbouwd en garanties voor
een gezond eindproduct, daar zouden
de inwoners van Horst flink mee
geholpen zijn.”
Namens de werkgroep,
R. Schut-Hakvoort, Lottum

bij elkaar komt om een avond te
stappen. Het centrum heeft de laatste
jaren een geweldige impuls gehad en
het is te hopen dat het een bloeiend
centrum blijft met een aantrekkingskracht voor ondernemers. Want een
centrum blijft alleen aantrekkelijk
als er sprake is van een afwisselend
aanbod van winkels en horecagelegenheden en daar zijn ondernemers
voor nodig.
Het onderzoek van de rekenkamer
toont aan dat de plannen voortvarend
zijn opgepakt door de gemeente. Durf

en daadkracht zijn nodig geweest
om dit allemaal te realiseren en van
onze kant uit willen we een groot
compliment maken naar het college
en de verantwoordelijk wethouder
Leon Litjens voor de wijze waarop dit
project is uitgevoerd. Het rekenkameronderzoek bevestigt dat de handelswijze van de gemeente doeltreffend
is geweest en dat de gemeente
rechtmatig heeft gehandeld. Wij gaan
ervan uit dat ook het centrumplan
Grubbenvorst op eenzelfde wijze
gerealiseerd wordt, daar hebben we

alle vertrouwen in.
Het CDA is bijzonder verheugd
met de conclusies van het onderzoek die bevestigen dat we als
gemeente juist hebben gehandeld.
Dit onderzoek maakt het bijzonder
positieve gevoel bij het centrumplan Horst alleen maar groter. Wij
horen dat het Wilhelminaplein in
de volksmond al het ‘Klein Vrijthof’
wordt genoemd en daar sluiten wij
ons graag bij aan.
Rudy Tegels, fractievoorzitter CDA
Horst aan de Maas

Klein Vrijthof
In Horst aan de Maas is de afgelopen maanden een onderzoek
uitgevoerd naar het realiseren van het centrumplan van Horst en het
centrumplan van Grubbenvorst. Het onderzoek is uitgevoerd door de rekenkamer van de gemeenteraad. Vanaf 2006 is het voor gemeentes verplicht
om onderzoeken door de rekenkamer uit te laten voeren. Bij zo’n onderzoek wordt gekeken naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. De gemeenteraad bepaalt het onderwerp waar de rekenkamer onderzoek naar doet.
Kijken we naar het onderwerp
dat we bij dit onderzoek gekozen
hebben, dan is het centrumplan
Horst iets waar we met zijn allen
trots op mogen zijn. Het CDA is van

mening dat we in Horst een prachtig
centrum hebben gekregen, waar in
de zomer vele mensen vertoeven op
de prachtige terrassen en waar in de
weekenden uit de hele regio jeugd
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Ingezonden brieven De redactie van HALLO Horst aan de Maas behoudt het recht om ingezonden brieven in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of
grievende inhoud hebben. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als
rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Enquête over het afvalbeleid
Zowel in Dagblad de Limburger als in HALLO Horst aan de Maas heeft
een artikel gestaan over een enquête onder de bevolking van Horst aan de
Maas in mei. Deze enquête zou representatief moeten zijn onder de hele
bevolking.
Dit woordje representatief kan
volgens mijn idee zo breed uitgevoerd
worden, dat het niet de werkelijkheid
weergeeft. Waarom niet aan de gehele bevolking een enquêteformulier

gestuurd, zodat iedereen kan reageren?
Doet men dat niet, dan mag men niet
klagen, doet men het wel, dan komt
de werkelijkheid boven tafel. Is men
op de gemeente soms bang, dat alleen

klagers over het systeem de enquête
zullen invullen? Er zijn nog meer vragen
over het ophalen van afval zoals het nu
gebeurt. Hoe zit het met de Arbowet,
dat de loper achter de auto alleen is en
elke keer moet bukken om het afval
uit de emmer te halen? Waarom lopen
ze niet meer met twee man achter de
auto, zodat de emmers weer fatsoenlijk
op zijn plaats gezet worden en niet

zomaar her en der door de straat?
Er wordt geschreven dat er wagens
komen met dubbele compartimenten, dan is het zeker een must dat ze
weer met twee man achter de wagen
lopen. De wethouder heeft tot op heden er een ratjetoe van gemaakt. Laat
ze het nu maar eens tot tevredenheid
van de meerderheid oplossen.
Kees v.d. Ouweland, Horst

Ingezonden brief

Reactie op artikel Waak voor Inbraak d.d. 2 februari 2012
In dit artikel wordt beschreven dat er de laatste tijd erg veel inbraken zijn
en dat er op 30 en 31 januari ingebroken is in de Zilverschoon en Zonnedauw
in Sevenum. Er wordt hier gesproken van ‘dezelfde werkwijze’. Er wordt ook
gesproken over babbeltrucs aan de deur. Mensen die aan de deur komen van
zogenaamde niet-bestaande beveiligingsbedrijven. Ik wil hierop bezwaar
maken daar ik de eigenaar ben van zo’n niet-bestaand beveiligingsbedrijf.
De Nederlandse Huisbeveiliging
is een nieuw bedrijf en is gevestigd
in Venray. Door middel van deur
aan deur willen wij de particulier in

staat stellen om van onze promotie
gebruik te kunnen maken. Wij maken
enkel en alleen afspraken aan de deur
en komen terug wanneer het voor

man en vrouw uitkomt om op die
manier onze promotie toe te lichten.
Onze medewerkers kunnen zich altijd
legitimeren met een legitimatiepasje
van de Nederlandse Huisbeveiliging
en Securitas. Ook staan alle namen
van onze adviseurs op onze site
Nederlandsehuisbeveiliging.nl
Wij hebben inmiddels aangifte
gedaan bij de politie Venray omdat er
inderdaad mensen langs de deur gaan

die zich uitgeven als medewerkers
van de Nederlandse Huisbeveiliging
en dit dan ook niet zijn. Graag komen
wij dan ook in contact met mensen
die dit hebben meegemaakt zodat
we heel snel een signalement en een
naam hebben van deze criminelen.
U mag ons altijd bellen voor informatie op 0478 51 35 28.
Roel Folkerts, Nederlandse
Huisbeveiliging Venray

Ingezonden brief

Aan de Poolse ambassade in Den Haag
Het recente initiatief van de PVV vertoont discriminatoire trekjes. Toch
ben ik van mening dat er inderdaad meer professionele aandacht nodig is
voor de sociale aspecten voor zulke grote aantallen Polen hier.
Ik denk dat te mogen zeggen omdat ik al als huisvester en initiatiefnemer van een vrijwillige opvang nauw
betrokken ben geweest bij allerlei
ontwikkelingen vanaf de val van de
Berlijnse Muur, toen de eerste golf uit
het Oostblok deze kant opkwam en er
met name op gebied van huisvesting
helemaal niets geregeld was.
Wat daarbij duidelijk is gewor-

en degenen die zich inderdaad schuldig
maken aan criminele activiteiten.
Daarvoor hoef je natuurlijk geen Pool te
zijn maar het is ook niet zinvol om dan
maar te doen of zoiets niet bestaat.
den, is wel dat het hier aanwezige
Wat ik heel discriminerend vind, en
contingent Poolse staatsburgers niet
waarvoor ik me diep schaam is het hefuitsluitend bestaat uit ijverige arbeidsfen van toeristenbelasting voor Poolse
krachten die, met name in de agrariarbeiders door de gemeente Horst aan
sche sector, net iets minder verdienen
dan hun Nederlandse collega’s met een de Maas. Terwijl onomstotelijk vaststaat dat zij hebben gezorgd voor een
minimumloon en dat gewoon maar
accepteren. Het bestaat ook uit mensen opleving van de regionale economie en
met een zware alcohol- of drugsversla- ook als consument een aanzienlijke bijving, ernstige psychische problemen
drage leveren, vindt onze overheid het

blijkbaar nodig om ongeveer één euro
per dag af te troggelen. Ik vind het
zo’n stuitend voorbeeld van Hollandse
kruideniersgeest dat ik er gewoon
van walg. Men is blijkbaar allang
weer vergeten dat het vreedzame
einde van de Koude Oorlog met zijn
atomaire dreiging op de werven van
Danzig in gang is gezet.
Met hoogachting en in de hoop
een zinvolle bijdrage te leveren aan
een actuele discussie verblijf ik,
Floor Hermans
Meerlo

Bespreking Poll week 05

Jongeren met schulden moeten zelf hun probleem oplossen
Jongeren met schulden moeten zelf hun probleem oplossen, was de stelling
van week 5. Iets meer dan de helft, 53%, van de stemmers was het eens met
de stelling. Een kleine minderheid van 47% was het niet eens met de stelling.
Een educatieve theatervoorstelling op het Dendron College en Citaverde College
was aanleiding voor de stelling: zijn leerlingen bewust genoeg van het belang
van geld en hun bestedingspatroon?
Veel jongeren tussen 13 en 17 jaar hebben een bijbaantje. Het wordt echter
steeds moeilijker om aan werk te komen. Sommige jongeren komen daardoor

in de problemen. In het ergste geval lopen de schulden zo hoog op dat jongeren
al vroegtijdig in de schuldsanering terecht komen. Stemmers lijken de oorzaak
van het probleem vooral te zoeken in een gebrek aan banen. Werkgevers
nemen volgens hen liever vrijwilligers aan dan jongeren die ze moeten betalen.
Een stemmer uit Horst reageert: “Die 65-plussers die zo nodig moeten werken
naast hun mooi pensioen en AOW maken deel uit van de club die het de jongeren juist moeilijk maakt om aan werk te komen. Zij moeten de jongeren meer
steunen.”

Coffeeshops in Horst zetten geen zoden aan de dijk
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Het kabinet heeft plannen om in de tweede helft van 2012 een wietpas in te
voeren. Een coffeeshop mag straks aan maximaal 2.000 Nederlandse pashouders
5 gram wiet per dag verkopen. In de regio Venlo staan ruim 90.000 wietgebruikers geregistreerd. Straks kunnen daar slechts 10.000 gebruikers van op legale
wijze aan wiet komen. Ruim 80.000 wietgebruikers moeten naar elders uitwijken
om aan de softdrug te komen. De PvdA-PK vreest voor overlast in Horst aan de
Maas. Drugrunners en dealers zien hun kans schoon. De gemeenteraad deelt de

zorgen van PvdA-PK en steunde een motie tegen de kabinetsplannen voor de
wietpas.
Een middel om de handel in wiet enigszins onder controle te houden is het
openen van coffeeshops in Horst. Dat neemt niet weg dat er nog steeds tienduizenden Duitse, Belgische en Franse gebruikers in onze regio moeten uitwijken
naar de illegale drugshandel met grote gevolgen voor de leefbaarheid in Horst
aan de Maas. Coffeeshops in Horst zetten geen zoden aan de dijk. Wat vindt u?

Krachtman
Eind april is het zo ver.
Powerman komt weer naar
Horst. En voordat u straks bij het
raam gaat staan kijken wanneer
hij landt: het is geen superheld,
die zich als een komeet op onze
gemeente stort. Nee, Powerman
is een sportevenement. Een
duathlon wedstrijd om precies te
zijn. Een heel weekend lang
rennen en fietsen mannen en
vrouwen met hun strak afgetrainde lijven in kek gekleurde
pakjes door Horst aan de Maas.
Prachtig. Mooi. Dit jaar wil de
organisatie grootser uitpakken
dan tijdens eerdere edities. En
da´s maar goed ook, want menig
Horstenaar keek in het verleden
vreemd op, toen tijdens de
zondagochtendwandeling opeens
een karavaan hardlopers en
wielrenners door het met
dranghekken afgezette dorpscentrum vloog. Meest opvallend was
het ontbreken van toeschouwers.
Er was geen sprake van dringen
bij de dranghekken. Bovendien
was niet iedere omwonende blij
met het evenement. Daar schijnt
nu dus verandering in te komen.
Verwacht men. Over ´men ´
gesproken: tijdens hetzelfde
weekend dat Powerman plaats
vindt, is Kasteelpark ter Horst,
okay, de Moelbaerenbos en
omgeving het decor van de
internationale menwedstrijden.
De meeste Horstenaren zullen
zich afvragen of dat wel goed
gaat. Terechte bezorgdheid, want
een aantal jaren terug vonden in
één weekend de Truckrun,
Powerman en de menwedstrijden plaats. Ik weet nog goed dat
ik op die bewuste zaterdagmiddag van Grubbenvorst naar Horst
wilde rijden. Niet op een
racefiets, niet op een rijtuigje en
ook niet met een vrachtauto.
Nee, gewoon per auto. De rit,
waar normaal een kwartier voor
staat, duurde liefst twee en een
half uur! Omrijden hielp niet.
Telkens weer kruiste een groep
hardlopers of hardfietsers of een
stoet luid toeterende vrachtwagens of een rijtuig mijn weg.
Overleg met de verkeersregelaars bood geen soelaas. Ik
moest wachten. Een paar
krachttermen die gepaard gingen
met flink getoeter brachten ook
niet het gewenste resultaat.
Berusten dan maar. En dat ga ik
dit jaar ook weer doen. Met de
hoop dat de organisatoren dit
jaar man en paard noemen en
geen loopje met de Horstenaar
nemen.
D!rk
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 06) > Ik schaats alleen op natuurijs dat goedgekeurd is > eens 62% oneens 38%

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
16 februari 2012
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Gemeentehuis gesloten
tijdens Carnaval
I.v.m. Carnaval zijn het gemeentehuis en
gemeentewerken gesloten op maandag 20
februari en dinsdag 21 februari 2012.
Team Burgerzaken is beide dagen tussen
10.00 en 11.00 uur bereikbaar onder tel. nr.
06 - 53 35 59 73, uitsluitend voor het maken
van afspraken voor het doen van geboorteen/of overlijdensaangiften.

Voor dringende meldingen m.b.t.
gemeentewerken die geen uitstel dulden
kunt u het storingsnummer 06 - 23 49 82 49
bellen.
Let op: het gaat hier dus uitsluitend om
dringende meldingen, waarbij direct gevaar
voor de omgeving dreigt.

Balgooien op eerste zondag
na carnaval
Volgens een oude traditie trekken de kinderen op de eerste zondag na carnaval (26 februari
2012) naar de huizen van pasgehuwde paren. Ze roepen ‘bal, bal’ en vanuit een raam wordt hen
snoepgoed, fruit en andere lekkernijen toegeworpen.
Het balgooien vindt plaats in de kernen America,
Hegelsom, Horst en Meterik. In America,
Hegelsom en Meterik wordt het balgooien georganiseerd door de dorpsraad.
Voor de kern Horst geldt dat paren die in 2011
gehuwd zijn (ook het boerenbruidspaar) en die

deel willen nemen aan het balgooien worden
verzocht dit uiterlijk vrijdag 17 februari 11.00
uur te melden bij de gemeente. Op de gemeentepagina van volgende week wordt een lijst
met deelnemers en adressen gepubliceerd.
Aanmelden kan telefonisch (077 – 477 97 77)
of via mail gemeente@horstaandemaas.nl.

Themabijeenkomst Regionale Samenwerkingsverbanden

Vergadering niet op 16 februari,
maar op 28 februari
Regelmatig vinden er themabijeenkomsten
voor de gemeenteraad plaats. Doel daarvan
is dat de gemeenteraad achtergrondinformatie ontvangt over diverse uiteenlopende
onderwerpen.
Dinsdag 28 februari 2012 om 20.00 uur is er
een themabijeenkomst in de raadzaal over
regionale samenwerkingsverbanden.
Programma
• Presentatie over economische samenwerkingsverbanden in de regio (doelstellingen,
ﬁnanciering en onderlinge verbanden).
• Venlo Green Park (VGP)
VGP is gastheer voor de Floriade. De
Floriade moet het vliegwiel zijn voor de verdere ontwikkeling van VGP. Toelichting op de
relatie tussen VGP en Floriade en de ontwikkeling van het terrein na de Floriade.
• NV Klavertje 4 (Development Company
Greenport Venlo)
De DCVG gaat de gebiedsontwikkeling
Klavertje 4 vormgeven. De uitgangspunten
daarvoor heeft de raad eerder aangegeven, namelijk in het in 2009 door de raad
vastgestelde Masterplan en het Strategisch
Businessplan.

De raad krijgt een toelichting wat sinds de
oprichting van de NV is bereikt en wat de
toekomstvisie op het gebied is.
Welkom
Wilt u weten en zien hoe raadsleden zich een
beeld vormen? Kom dan luisteren op dinsdag
28 februari 2012 om 20.00 uur. U bent van
harte welkom! Overigens kunt u deze themabijeenkomst ook beluisteren via internet.
Meer informatie:
De agenda van deze themabijeenkomst kunt u
inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk op
www.horstaandemaas.nl.

Informatie over de

AFVALINZAMELING
van Horst aan de Maas in 2012
Geen afvalinzameling op carnavalsdagen
Op carnavalsmaandag 20 februari en carnavalsdinsdag 21 februari wordt in de gemeente Horst
aan de Maas geen afval opgehaald.
De keukenafvalroutes vervallen. Op de routes
waar op carnavalsmaandag en -dinsdag geen
keukenafval wordt opgehaald, vindt enkele
dagen later (donderdag dan wel vrijdag)
de volgende, reguliere, ophaalronde voor
keukenafval plaats.
Daar waar de andere afvalstromen (plastic,

restafval en blik- en drankverpakkingen)
normaal op carnavalsmaandag of -dinsdag
zouden worden opgehaald, gelden nu andere
inzameldata. De routes van carnavalsmaandag
worden verplaatst naar zaterdag 18 februari.
De routes van carnavalsdinsdag worden
opgehaald op zaterdag 25 februari.

Minder vrachtwagens met afval door straten
Afvalinzamelaar SITA zet vanaf deze week een combiwagen in voor het ophalen van restafval
en blik- en drankverpakkingen. Het afval gaat in gescheiden compartimenten en wordt ook
apart verwerkt.
De inzamelresultaten van de maand januari
laten zien dat de inwoners van Horst aan de
Maas het afval goed gescheiden aanbieden. Zo
werd in januari al op 90% van de adressen keukenafval aangeboden. Daaruit mag de conclusie
worden getrokken dat het aantal huishoudens
dat keukenafval apart houdt hoog is.
De verwerker van het keukenafval en de blik- en
drankverpakkingen heeft laten weten dat de
kwaliteit van het aangeleverde afval goed is. De
beide stromen blijken nauwelijks vervuild met
ander afval.

Het gevolg is dat er nu al veel minder restafval
wordt aangeboden. Om die reden kan afvalinzamelaar SITA vanaf deze week het inzamelen
van het keukenafval combineren met het ophalen van blik- en drankverpakkingen. Daarvoor
wordt nu één combiwagen ingezet.
Waar begin januari nog vier verschillende
vrachtwagens werden ingezet voor het inzamelen van het afval, kan SITA dus een maand later
al toe met drie vrachtwagens. Onderzocht wordt
of de inzet van inzamelwagens nu verder kan
worden teruggebracht.

Evaluatie inzamelsysteem
vindt in voorjaar plaats
In het voorjaar van 2012 vindt een eerste evaluatie van het nieuwe systeem van afvalinzameling
plaats. De evaluatie bestaat uit twee onderzoeken: een feitenonderzoek én een belevingsonderzoek.
Het feitenonderzoek moet duidelijk maken
of het nieuwe afvalsysteem voldoet aan
de verwachtingen van de gemeenteraad.
De gemeenteraad heeft eerder aangegeven
dat het nieuwe systeem moet leiden
tot a) minder kosten, b) meer service
voor de burgers en c) een duurzamere
leefomgeving.
Tijdens de vergadering van de commissie
Ruimte op 27 maart aanstaande wordt
een opiniërende discussie gevoerd over
de opzet van de evaluatie, maar vooral
ook de toetsingscriteria die daarbij worden
gehanteerd.
Daarnaast wordt de tevredenheid van
de burgers gemeten. Het is een bekend
gegeven dat burgers ongeveer vier
maanden nodig hebben om te wennen
aan een wijziging in de afvalinzameling.

Meer weten? Kijk op

Daarom is gepland om in mei 2012 een
bewonersonderzoek te doen via een
schriftelijke enquête onder een
representatief deel van de bevolking.
In 2004 is in het kader van de
tuinkorvenpilot ook tweemaal op deze
manier de tevredenheid van de burgers
over de afvalinzameling gemeten.
De respons was beide keren hoog
(49% en 59%). De doorlooptijd van
een dergelijk onderzoek (uitvoering en
rapportage) bedraagt minimaal anderhalve
maand. Dat betekent dat de resultaten
daarvan toegelicht kunnen worden aan de
commissie Ruimte op de eerste bijenkomst
na het zomerreces, op 28 augustus 2012.
De toegezegde evaluatie volgt dan in de
eerste of tweede raadsvergadering na
het zomerreces, op 11 september of op
9 oktober 2012.

www.afval2012.nl

Bekendmakingen
De ofﬁciële bekendmakingen van de
gemeente Horst aan de Maas worden
gepubliceerd in het elektronisch
gemeenteblad dat te raadplagen is op
www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het
elektronisch gemeenteblad van deze week
hebben betrekking op het volgende.
America
Laagheideweg 20
Jacob Poelsweg 8a

Kronenberg
Peelstraat ong.
Lottum
Hombergerweg 15
Horsterdijk 103
Meerlo
Dorpbroekstraat 39
Melderslo
Koppertweg 5
Boomsweg 2A

Evertsoord
Maasduinenweg 1
Slenkenweg 10

Meterik
Crommentuynstraat ong.

Hegelsom
Heijnenstraat 46
Horst
Hof te Berkel
Schengweg 5a-7
Kasteelpark Ter Horst en omgeving
Kasteelruïne “Huys ter Horst”
Wilhelminaplein
Vinkenstraat 41
Meterikseweg 118
Groenewoudstraat 1
Paulus Potterstraat 14
Gastendonkstraat 1
Molenveldweg 11 (verzonden 10 feb. 2012)
Schoolstraat ongenummerd
Stuksbeemden 9

Sevenum
Molenveldweg 80
Van Vlattenstraat 106
Ulfterhoek 25a en 25b
Van Vlattenstraat 104
Raadhuisplein 1a
Sevenum, Grubbenvorst, Hegelsom
Grubbenvorsterweg ongenummerd
Tienray
Bernadettelaan 10a
Horst aan de Maas
Truckrun
Raadsbesluit tijdelijke regels aanscherping
Wet Werk en Bijstand

Fiëstelike ontvangst vân de
Prinse door ‘t Gemaentebesteur
Program

Organisasie vaan ‘t hiële programma is dit joar in hande vaan CV Dun Ezelskop oet Sèrum.
Zeej zulle oow verrasse…

Presentatie namens de gemaent
Theo Hermans

Oêtnuëdiging

Vasteloaveszoondâg um 10.45 oor in de Mérthal in Horst, Gasthoesstraot 30

Citaat van de
week: Wethouder Leon Litjens
‘Als gemeente willen wij onze vergunningenen ruimtelijke ordeningsprocessen sterk gaan
dereguleren. Dit willen we gaan doen door naar
de totale keten te kijken en de principes van
‘Supply Chain Management’ toe te gaan passen.
Uitvoering moet samen met de keten gebeuren’.
Check ook de andere bestuurders op hun weblogs en twitter!
Kijk op www.horstaandemaas.nl (‘Collegeleden op sociale media’)

Um Eure Hoëghede te iëre, waere op vasteloavendszoondâg 19 ﬁbberware um 10.45 oor in en
oapenbare plechtigheid de Prinse Karneval in de Mérthal in Horst ontvange. D’n burgemeister
zal doa mit goodvinge vân ‘t gemaentebesteur zien gezag oaver de Hiërlikheid Hôrs wies
Aswoensdâg oaverdrage aan de Prinse der Dreumels, Turftreiers, Tuuteköp, Vlasköp,
Meulewiekers, Klotbultjes, Blauwpoët, Kreye, Pegge, Plaggehouwers, Ezelsköp, Kroeënekrane
& Pieëlhaze, Vöskes, Bök en Geite.
Mit gepast vertoën aanvaarde Eure Hoëghede doamei de hiërschappeej oaver eur
Prinsdomme. En illuster gezelschap vân magistroate, oaverhede, karnevaleske
hoëgwaardigheidsbekliëders, boorebroedspare, ald prinse, muzikante en vastelaovendvierders
zulle door eur presentie beej dees belangwekkende gebeurtenis oêting gaeve aan eur geveules
vân respekt vur en verbondenheid mit ‘t prinselik beweend.
‘t College vân burgemeister en wethalders,
De sikkretaris
Alwin ter Voert

Rooster Recreatief
Zwemmen

Vergaderkalender

Tijdens de carnavalsvakantie
van 18 februari t/m 26 februari 2012

Dag
Zaterdag 18 feb

Tijd
14.00-18.00

Baden
Beide baden

3 t/m 12 jaar
€ 3.30

13 jaar en ouder
€ 4.35

Tijdens de carnaval (van zondag 19 t/m dinsdag 21 februari 2012) zijn we gesloten!
Woensdag 22 feb
Donderdag 23 feb
Vrijdag 24 feb
Zaterdag 25 feb
Zondag 26 feb

10.00-17.00
10.00-17.00
18.30-20.00
10.00-17.00
14.00-18.00
11.00-15.00

Beide baden
Beide baden
Beide baden
Beide baden
Beide baden
Beide baden

D’n burgemeister
Kees van Rooij

€ 3.30
€ 3.30
€ 3.30
€ 3.30
€ 3.30
€ 3.30

€ 4.35
€ 4.35
€ 4.35
€ 4.35
€ 4.35
€ 4.35

Op vrijdag 17 februari is er carnavals discozwemmen, kom lekker verkleed en geschminkt
met je vriendjes en vriendinnetjes discozwemmen van 18.30-21.00 uur
Iedereen fantastische carnavalsdagen toegewenst.
Voor verdere informatie tel: 077 477 97 25

Dinsdag 21 februari 2012 vergadert de
gemeenteraad niet in verband met carnaval. Vanaf dinsdag 28 februari bent u weer
van harte welkom in de raadzaal van ons
gemeentehuis.
Vergaderkalender
• Dinsdag 28 februari 2012:
De commissie Ruimte gaat NIET door.
Op deze dinsdagavond vindt de
Themabijeenkomst regionale
samenwerkingsverbanden plaats.
• Dinsdag 6 maart 2012:
commissie Samenleving
• Dinsdag 13 maart 2012:
raadsvergadering

Meer informatie:
De agenda en voorstellen van deze vergaderingen kunt u te zijner tijd inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis en in de bibliotheek.
En natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.
De gemeenteraad wenst u gezellige carnavalsdagen toe: ALAAF!

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

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

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een ‘Afspraak op maat’ te
maken voor producten van burgerzaken tijdens
de normale openingstijden, dit kunt u doen via
tel. 077 - 477 97 77. Als u een ‘afspraak op maat’
heeft gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.
Wilt u er s.v.p. rekening mee houden dat u bij de
afdeling Burgerzaken een geldig legitimatiebewijs (paspoort/id-kaart of rijbewijs) nodig hebt.
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RAADSFEITEN
EDITIE 16 FEBRUARI 2012

Schuif aan als
Gast van de raad

De raadsvergadering van 7 februari 2012

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat personen uit onze gemeente hun meningen, ervaringen en ideeën op allerlei gebied kwijt kunnen. En natuurlijk horen daar ook (kritische) opmerkingen over haar eigen functioneren bij. Daarom nodigen wij u uit om een keer Gast van de
raad te zijn.
Wat is Gast van de raad?
Gast van de raad is een vaste rubriek van het
TV-magazine Raad en Daad. Na iedere raadsvergadering wordt dit programma uitgezonden
via de lokale omroep TV Reindonk.
De gemeenteraad nodigt u uit als Gast van de
raad om de raadsvergadering vanaf de publieke
tribune te volgen. Na aﬂoop van deze vergadering geeft u in een interview voor Raad en
Daad uw mening en ervaring over de gevolgde
raadsvergadering. Wat vond u ervan? Wat viel u
op? Wat kan beter?
Ook krijgt u als Gast van de raad de gelegenheid om uzelf voor te stellen aan de kijkers: Wat

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

zijn uw dagelijkse bezigheden of werk?
Bent u lid van een vereniging of dorpsraad?
In de studio van Raad en Daad mag u als
Gast van de raad ook aanschuiven bij interviews
met raadsleden. En natuurlijk mag u meedoen
door zelf vragen te stellen of opmerkingen te
maken.
Aanmelden
Wilt u een keer aanschuiven als Gast van de
raad? Meldt u dan aan via
raadendaad@horstaandemaas.nl of telefonisch
via 077 - 477 97 71 (grifﬁe gemeenteraad).
Wij heten u graag van harte welkom in onze
studio!

Onze Gast
van de raad
op 7 februari,
de heer
Wiel Lemmen,
aan het woord
in de studio
van Raad en
Daad

Op dinsdag 7 februari 2012 vond een openbare vergadering van de gemeenteraad plaats. In deze
vergadering werd er over een aantal onderwerpen ﬂink gedebatteerd. De raad vergaderde door tot
een kwartier na middernacht. Daarom werden drie agendapunten - Regionale Uitvoerings Dienst,
Handhavingsbeleidsplan HadM – Venray en Accountantscontrole – doorgeschoven naar de raad van
dinsdag 13 maart 2012. Deze keer geen verslag van alle behandelde punten, maar een overzicht van
de belangrijkste onderwerpen tijdens deze raadsvergadering.
Afvalbeleid
Het CDA had een vraag gesteld over de komende
evaluatie van het afvalbeleid. En D66 deed een
voorstel om afvalcoaches aan te stellen, om
mensen aan huis te begeleiden. Als één van de
initiatiefnemers van de petitie tegen het nieuwe
afvalbeleid, maakte mevrouw V.d. Berg de bezwaren hierover duidelijk tijdens het burgerpodium. De
initiatiefnemers boden de petitie aan wethouder
Op de Laak aan met ruim 4.000 handtekeningen
en reacties. De initiatiefnemers spraken de hoop
uit dat deze petitie leidt tot aanpassing van het
afvalsysteem. Vervolgens gaf wethouder Op de
Laak een uitgebreide toelichting over het nieuwe
afvalsysteem tot nu toe. Ze zei toe ook de signalen
uit de aangeboden petities absoluut serieus te
nemen. Volgens haar is in onze uitgestrekte plattelandsgemeente bewust niet gekozen voor een
brengvoorziening. Over het nieuwe afvalbeleid
werd vanaf medio december 2011 intensief gecommuniceerd. Verder gaf de wethouder aan dat een
zorgvuldige evaluatie pas na vier maanden zinvol
is. De fracties brachten hun standpunten over dit
onderwerp naar voren. Afgesproken werd om eerst
de criteria vast te stellen op basis waarvan het
afvalbeleid (milieu, kosten, burgervriendelijk)
geëvalueerd moet worden. Dit gebeurt in de
commissie Ruimte van 27 maart 2012. Na vier
maanden werken met het nieuwe systeem wordt
een evaluatie gestart op twee onderdelen:
1. Gebaseerd op feiten (wat hebben we gemeten) en
2. Een bewonersonderzoek (ervaringen van
inwoners na 4 maanden).

Terug naar het afvalbeleid. Als fractie zijn we
200% voor een systeem dat goedkoper en
duurzamer is, mits binnen deze kaders een zo
hoog mogelijke gebruiksvriendelijkheid. En juist
daar is de inbreng van burgers cruciaal. Want
de ervaringen van ons allemaal bepalen het
gebruikersgemak.

Met deze punten, en al die andere opmerkingen
in het achterhoofd, blijven wij als fractie de
afvaldiscussie voeren. Maar dan wel binnen
de kaders waar wij als PvdA-PK voor staan,
namelijk een goedkoper en duurzamer afvalbeleid! Kijk voor een uitgebreidere versie en
reacties op http://www.roybouten.nl en
www.pvdapk.nl

Ingekomen stukken
Over ingekomen stukken werden vragen gesteld.
Een beknopt overzicht van vragen en antwoorden.
• SP: brief Burgerinitiatief van werkgroep Land
en tuinbouw. Tijdens het burgerpodium nodigde
mevrouw Schut de raad uit om in gesprek te
gaan met de werkgroep Land- en Tuinbouw van
de SP. Het door deze werkgroep ingediende
burgerinitiatief “Naar een echt duurzame landbouw” werd in de raad van 22 november 2011
niet aangenomen. De werkgroep hoopt dat een
goed gesprek kan leiden tot een breed draagvlak
voor een duurzame agrarische sector en leefbaar
platteland in onze regio.
Antwoord: de raad bleef – net als in de raad van
november 2011 – van mening dat het initiatief
vooral vanuit de betrokken ondernemers zelf
moet komen. De PvdA-PK-fractie was bereid het
gesprek op fractieniveau aan te gaan.
• CDA: brief Antwoord B&W op brief dorpsraad
Lottum over aanleg glasvezel in buitengebied.
Antwoord B&W: HadM blijft constructief in overleg met de exploitant. Verder riep B&W buurtschappen en bedrijven in het buitengebied op om
samen een aanvraag in te dienen. Mogelijk leidt
dat tot lagere aansluitkosten.
• SP: RIB (raadsinformatiebrief) over Evaluatie
koopzondagen. Antwoord: in presidium bespreken
om dit onderwerp in de commissie Ruimte te
behandelen of als apart agendapunt op te nemen
in een raadsvergadering.
• D66: RIB over verbouwing voorzijde gemeentehuis Sevenum tot kindcentrum. Antwoord B&W:
kinderopvang hoort bij de instellingen, die door
de overheid zijn vrijgesteld van BTW-plicht.

Met dat in het achterhoofd hebben wij ons de
laatste maanden op de verschillende digitale

Namens de PvdA-PK
Roy Bouten

Onderzoek rekenkamercommissie
Het onderzoek van de rekenkamercommissie

Column

De raadsfracties laten om de beurt in Raadsfeiten hun licht schijnen over een eventuele
gebeurtenis door middel van een column. Deze keer is aan het woord: PvdA-PK.

Afval en burgerparticipatie
Vorige week dinsdag werd tijdens het burgerpodium een petitie aangeboden aan raad en
college. Een petitie over het nieuwe afvalbeleid
met ruim 4.000 handtekeningen en reacties.
Ik hoop alleen dat we weinig nieuws vinden in
de 4.000 reacties, want dat zou zeggen dat we
als fractie ons werk niet goed hebben gedaan.
Burgerparticipatie is namelijk meer dan wachten
op informatie die ons tijdens het burgerpodium
wordt aangereikt… burgerparticipatie is op zoek
durven gaan naar de verschillende meningen,
waar die ook maar te vinden zijn. Je mag het
met die informatie en meningen oneens zijn,
maar dat geeft je als raadslid wel de plicht
verantwoording af te leggen voor de gemaakte
keuzes.

en face-to-face discussieplekken gevoegd en
op basis van wat we daar allemaal gelezen
en gehoord hebben, hebben we als fractie
gekozen om ons vooral in te zetten voor een
drietal punten:
1. Zorg voor een goed, representatief, en zo
uitgebreid mogelijk onderzoek naar de
beleving van onze inwoners;
2. Zorg ervoor dat er met extra nadruk wordt
gekeken naar doelgroepen, zoals mensen
op leeftijd;
3. Zet alles in het werk om de vervoersbewegingen zoveel mogelijk terug te dringen, dat
is beter voor het milieu, de portemonnee en
zeker ook voor de veiligheid.

richtte zich op de ‘Uitvoering centrumplannen
gemeente Horst aan de Maas’. De voorzitter van
deze commissie – de heer J. van Hout – informeerde de raad over het uitgevoerde onderzoek,
de conclusies en aanbevelingen. De raad stemde
unaniem in met deze conclusies. HadM heeft de
centrumplannen efﬁciënt en adequaat uitgevoerd.
Wet Werk en Bijstand (WWB)
De Eerste Kamer heeft 20 december 2011 ingestemd met het voorstel om de WWB per 1 januari
2012 aan te scherpen. Dit heeft gevolgen voor
de bestaande verordeningen van HadM. De SP
diende een amendement/initiatiefvoorstel in om
tegen de beslissing van de landelijke overheid
in te gaan en de 120% van de bijstandsnorm als
uitgangspunt te nemen. Dit voorstel werd niet
aangenomen. De raad stelde met meerderheid
van stemmen het voorstel vast om de bestaande
verordeningen WWB aan te passen.
BP buitengebied
Tijdens het burgerpodium schetste de heer Cuenen
zijn persoonlijke situatie in Hegelsom over het
bestemmingsplan (BP) buitengebied. Hij riep de
raad op om de door de gemeente gemaakte fout
recht te zetten. Dat gebeurde ook. Het CDA diende
hiervoor een amendement (wijzigingsvoorstel) in
voor het adres Stationsstraat 142 in Hegelsom. En
kreeg daarvoor raadsbrede steun. Unaniem stelde
de raad de wijzigingen van het BP buitengebied:
deel 1, 2 en 3 gewijzigd vast.
Greenport Venlo Innovation Center
Regio Venlo, Provincie Limburg en Ondernemend
Limburg zijn verenigd in de Stichting Greenport
Venlo. De gezamenlijke ambitie is Greenport Venlo
uit te laten groeien tot een duurzaam en innovatief
economisch cluster van nationale en internationale
betekenis. Innovatiebevordering vormt met de
gebiedsontwikkeling (Klavertje 4) én het bewerkstelligen van een aantrekkelijke woon-, werk- en
leefomgeving (Quality of life) de pijlers van
Greenport Venlo. Daarvoor wordt de NV Greenport
Venlo Innovation Center gerealiseerd. Alle fracties
lieten zich zeer kritisch uit over weer een nieuw
regionaal samenwerkingsverband. Mede ook
omdat de resultaten van de NV Regio Venlo tot nu
toe onzichtbaar blijven. Na een uitgebreid debat
gaf de raad aan de NV Greenport Venlo Innovation
Center kritisch te blijven volgen. Diezelfde houding
verwacht de raad ook van B&W.
Motie wietpas
De heer Bouten hield namens de PvdA-PK een
betoog over de invoering van de wietpas en diende
daarover een motie (voorstel) in. Deze motie kreeg
raadsbrede steun. Daarmee riep de raad het
college van burgemeester en wethouders (B&W)
op om in regionaal verband op te trekken in het
dossier rondom de wietpas en de raad van HadM
over de voortgang hiervan te informeren.
Informatie
Wilt u meer weten over wat besproken is tijdens
de raadsvergadering: op www.horstaandemaas.nl
kunt u de videobeelden van de raadsvergadering
bekijken. Dat kan al daags na de betreffende
vergadering. Nadat het verslag van de vergadering
is vastgesteld (in de volgende vergadering), kunt
u de vergadering in het digitale archief raadplegen
als videobestand en ook als schriftelijk verslag.
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Genomineerd sporter voor Sportgala 2012

Mandy Cornelissen zit
stevig in het zadel

Dressuuramazone Mandy Cornelissen uit Horst is genomineerd in de categorie individuele sporter. Zij neemt het
op tegen springamazone Aniek Poels en Joey Hanssen die met zijn kart over de internationale circuits rijdt. Mandy
zat al in het zadel toen ze 7 jaar was. Ze stond voor de keuze paardrijden of voetballen. Het werd paardrijden.
“De keuze werd een stuk gemakkelijker toen mijn ouders mij een eigen
pony beloofden”, vertelt Mandy. “Toen
ik 11 werd, kreeg ik de pony en ben
ik regionaal wedstrijden gaan rijden.
Dat ging heel goed. Ik werd Limburgs
kampioen op diverse niveaus en uiteindelijk zelfs twee keer achter elkaar
Nederlands kampioen.“
Op haar zeventiende verruilde
Mandy de pony voor een paard. “Ik
volgde de paardensportopleiding in
Weert. Toen ik pony reed, ben ik een
keer gevallen en had mezelf beloofd
nooit meer te springen. Uiteindelijk heb
ik voor dressuur gekozen. Paardensport
is niet zonder gevaar. Ik heb in de
afgelopen jaren best wel wat blessures opgelopen.” Na haar opleiding is
Mandy bij Dressuurstal Inge Coenen in
Grubbenvorst gaan werken. “Het is lekker dicht bij huis en het is een heerlijk
gevoel om van je hobby je werk te
kunnen maken.”
Volgens Mandy is haar persoonlijke
ambitie om op een zo hoog mogelijk niveau te komen in de dressuur.
“Zonder mijn ouders zou dat nooit
lukken. Daarom ben ik hen ontzettend
dankbaar voor wat ze allemaal voor mij
doen. En mocht ik op het Sportgala als
winnaar uit de bus komen, dan vieren
we thuis uiteraard een feestje.”

Genomineerd sporttalent voor Sportgala 2012

Floris weet ze te raken

Floris Boers stond op zijn zesde al op de tennisbaan. Als jeugdige speler van Tennisclub Grubbenvorst won hij
tijdens diverse toernooien vrijwel alle wedstrijden. Toen hij zestien was, behoorde hij tot de top 12 van de tennisjeugd van Nederland en op zijn zeventiende stond hij op plek 84 van de top 100 van Nederlandse spelers.
Inmiddels speelt Floris in de
zomermaanden wekelijks competities
in Nederland en Duitsland. In een competitieweekend staat hij gemiddeld vijf
keer op de baan. Nu, een flink aantal
titels verder, is Floris op weg om door
te stoten naar de hoogste regionen van
de Nederlandse tenniswereld. “Ik hoef
nog niet tegen Haase of De Bakker
te spelen”, zegt Floris. “Maar ik hoop
dat het wel een keer gaat gebeuren.
Momenteel train ik bij ELTV in Geldrop
onder de hoede van Freddy Hemmes
junior. Mijn sterke kanten zijn de
service en de return, maar ik werk ook
zeker aan mijn zwakkere kanten. Mijn
rally’s kunnen bijvoorbeeld echt beter.
Ik ben nu 17, maar ik hoop op mijn 22e
bij de top van Nederland te horen. En
uiteindelijk wil ik doorstoten tot de top
100 van de wereld.”
Na zijn middelbare schoolopleiding
wil Floris fulltime tennisser worden.
“Maar ja, mocht ik tussentijds geblesseerd raken dan ga ik mij toeleggen
op management en organisatie. Daar
ga ik echter niet van uit.” Floris was
aangenaam verrast toen hij hoorde dat
hij was genomineerd als sporttalent
voor het Sportgala 2012. Hij moet het
opnemen tegen dorpsgenoot en motorcoureur Koen Zeelen en de Sevenumse
springruiter Teun Vestjens.

WIJ ZIJN GESLOTEN VAN 16 TOT EN MET 25 FEBRUARI
TOT ZIENS BIJ LICO FASHION

OM SNEL OP DE HOOGTE TE ZIJN VAN ALLE NIEUWTJES EN
AANBIEDINGEN, GA NAAR ONZE WEBSITE EN MELD JE AAN
OP ONZE NIEUWSBRIEF. WWW.LICOFASHION.NL
Pastoor Vullinghsstraat 21 5975 AP Sevenum Tel. 077-4670520

Verhuur en transport van containers van 5 tot 38 m3 voor
Steenpuin • Bouw- en sloopafval • Bedrijfsafval
Levering van zand en grind
Nationale en internationale transporten
Van der Sterren Transport & Containerverhuur Bremweg 4a, 5961 NE Horst, 077-398 15 69

CARNAVAL
Camping Centrale

gebr. janssen b.v.

Maasbreeseweg 3 Sevenum 077-4671818

w w w. j a n s s e n s e ve n u m . n l

TIMMERBEDRIJF

FDK

V.O.F.

Gezocht
ter versterking
van ons team:

RepaRatie en veRkoop
alle merken
naai- en lockmachines
o.a. Singer,
Pfaff, Brother,
Bernina

DE TEXTIELBEURS

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

machinaal
houtbewerker
part-full time
Wij zoeken iemand:
- met ruime ervaring
in het vervaardigen
van kozijnen ramen
en deuren
- die zelfstandig,
maar ook in een team
kan werken
- die flexibel is
en van aanpakken weet
Past dit bij jou,
neem dan contact op met:

Timmerbedrijf
FDK v.o.f.
Frank en Sylwia de Klein
Lollebeekweg 54B
5811 AL Castenray
06-51 44 40 19
tifa-fdk@kpnmail.nl

Carnavalsprogramma
Zaterdagavond
artiestenavond
presentatie Hay Vissers
aanvang 21.00 uur
Zondag na de optocht
groot carnavalsbal
met dj Hans Litjens
Maandag en dinsdag
draaien we onze eigen
carnavalsmuziek
open om 16.30 uur
Woensdag gesloten
Donderdagavond
hiering schelle
open 19.30 uur

Wij wensen iedereen
een geweldige
carnaval toe
Herstraat 37 - Horst
Tel. 077-3983305
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Powerman 2012 pakt uit in Horst aan de Maas
De organisatie van Powerman heeft grootse plannen voor de editie
2012. Het tweedaagse sportevenement dat op 28 en 29 april in Horst
plaatsvindt, moet de inwoners van Horst aan de Maas in beweging brengen.
Volgens John Raadschelders van de organisatie wordt Powerman 2012 een
feest waarbij sporten voorop staat.

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

Audi A4 3.0TDI Quattro Pro line Avant
2006
Audi A6 2.5 TDI Exclusive Multitronic Avant
2004
BMW 3-SERIE 335d Coupe High Executive Automaat
2007
BMW X5 4.6IS automaat NAVI Leder
2002
Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD SE Luxe Automaat
2006
Fiat Doblo Cargo 1.9 D
2004
Fiat Seicento 1.1
1999
Fiat Seicento 1.1
2000
Honda Civic 1.3 DSi i-VTEC Hybrid
2009
Hyundai Tucson 2.7I V6 Style Version 4wd autom.
2005
Jaguar S-Type 2.5 V6 Executive
2003
MINI Cooper 1.6 16V 115 PK Automaat
2005
Mercedes-Benz 200 200 D
1981
Mercedes-Benz A-klasse 180 CDI CLASSIC
2008
Mercedes-Benz A-klasse 200 Avantgarde
2004
Mercedes-Benz C-klasse 220 CDI Avantgarde Combi Automaat 2006
Mercedes-Benz E-klasse 290 Turbo Diesel Elegance Automaat 1997
Mercedes-Benz M-klasse 270 CDI Inspiration Automaat
2002
Mercedes-Benz S-klasse 350 SE Automaat W116
1978
Nissan X-Trail 2.5 Elegance Automaat
2004
Opel Zafira 1.8i-16V Elegance 7-persoons
2000
Porsche 911 Carrera 4
1990
Renault Espace 2.0 Turbo 16v Privilege
2003
Renault Laguna Grand Tour
2.2 dCi 150pk Tech. Road Limitee autom.
2005
SAAB 9-3 Sport Sedan 1.9 TiD Arc
2005
SAAB 9-5 Sedan 2.3t Vector
2001
Smart Fortwo Pulse
2004
Smart Fortwo pure 45kW
2004
Suzuki Alto 1.0
1998
Toyota Avensis 2.0 D4-D Dynamic Wagon
2010
Toyota LandCruiser 100 4.2 TDi Executive Autm.5 Luchtvering 2004
Volkswagen Kever 1303 Karmann Cabriolet
1978
Volkswagen Passat 2.0 TDI Comfortline 60 edition
2008
Volkswagen Polo 1.4 Comfortline
2009

139109 Km.
210815 Km.
129500 Km.
165967 Km.
213860 Km.
103094 Km.
167340 Km.
140527 Km.
144459 Km.
68993 Km.
199400 Km.
67424 Km.
259197 Km.
83662 Km.
62226 Km.
155954 Km.
393149 Km.
273000 Km.
151723 Km.
92729 Km.
221105 Km.
180279 Km.
184722 Km.

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

€ 24.950
€ 8.000
€ 32.500
€ 16.950
€ 11.950
€ 4.000
€ 1.250
€ 1.950
€ 10.950
€ 11.950
€ 8.500
€ 11.750
€ 2.000
€ 17.750
€ 12.950
€ 15.950
€ 2.500
€ 9.950
€ 12.500
€ 12.950
€ 2.950
€ 22.500
€ 7.950

210000 Km.
206861 Km.
240272 Km.
111794 Km.
79823 Km.
108734 Km.
48510 Km.
172206 Km.
79179 Km.
164404 Km.
32945 Km.

Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
Diesel
Diesel
Benzine
Diesel
Benzine

€ 5.900
€ 6.750
€ 4.250
€ 4.950
€ 4.950
€ .950
€ 29.500
€ 35.000
€ 9.500
€ 16.950
€ 10.950

Aixam Scouty Scouty SL Cabriolet
Ligier X-TOO R
Ligier X-TOO X-TOO Max Excellence Brommobiel

70000 Km.
51263 Km.
3343 Km.

Diesel
Diesel
Diesel

€ 5.950
€ 8.250
€ 7.950

2005
2008
2007

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

John Raadschelders heeft er zin.
Samen met tientallen vrijwilligers
werkt hij momenteel aan de voorbereidingen voor Powerman 2012. “Het
wordt een wedstrijd met een feestelijk
tintje”, zegt John. “Dit jaar willen wij
de toeschouwers en de omwonenden
aan het parcours veel meer bij het
evenement betrekken. Verder hebben
wij een aantal scholen benaderd want
wij denken dat ieder kind kan fietsen
en rennen. We willen het sporten bij de
leerlingen stimuleren door schoolteams
te laten deelnemen aan Powerkids
en een wedstrijd voor scholieren. We
vragen hiervoor symbolisch inschrijfgeld, waarvan de opbrengst naar
de Peelkabouters gaat. Zij steunen
met het geld twee goede doelen: de
BoemBoxBand en disco Het Trefpunt.
Maar dat is niet het enige goede doel
dat wij dit jaar steunen. Ook voor Kika
wordt geld ingezameld.”
Wethouder Paul Driessen is ook
enthousiast over de plannen rond het
sportevenement. “Powerman heeft dit
jaar de EK-status verworven. Als ge-

meente zijn wij er trots op dat dit evenement voor de achtste keer op rij in
Horst aan de Maas plaatsvindt. Dit jaar
verwachten wij veel meer deelnemers
uit tenminste vijftien landen. Wij gaan
ons veel sterker dan voorgaande jaren
richten op de randactiviteiten. Denk
daarbij aan een prijs voor de leukste en
gezelligste straat langs het parcours. Als
gemeente hebben wij verenigingen en
scholen benaderd om actief deel te nemen aan de organisatie van Powerman.
Wij leggen hiermee een verbinding.
Ons uiteindelijke doel is om meer
mensen aan het sporten te krijgen en
dat zij zich aansluiten bij een sportvereniging. Door deel te nemen aan Kika
Powerman en Powerman beleef je
de emotie van een wedstrijd sterker.”
John Raadschelders vult de wethouder
aan: “Powerman 2012 wordt een feest
waarbij sporten voorop staat.”
Dit jaar valt Powerman samen
met de internationale menwedstrijden
in Kasteelpark ter Horst. Volgens de
organisatoren van Powerman levert dit
geen problemen op.

Regiokampioenschappen dressuur pony’s
In Susteren werden afgelopen weekend de regiokampioenschappen
dressuur voor pony’s verreden. Er werden in totaal twintig Limburgse
dressuurkampioenen gehuldigd. Acht amazones en een ruiter uit Horst
aan de Maas eindigden ook in de prijzen.
Tijdens de wedstrijden kwamen
pony’s aan de start van de klasse A
tot en met E. Bij de klasse EB ging
de kampioenstitel naar Inge Thijssen
(14) uit Sevenum. Inge reed de
proef met Greenland’s Vivaldi, een
13-jarige vosruin. Haar percentage
was hoger dan dat van Robbin van
Lit uit Meterik. Hij werd reservekampioen met de pony Asalesto. Amber
Billekens uit Horst en haar pony
Roxanne werden derde.
In de klasse DEM2 werden Lizan
Verbong uit Meterik en haar pony

Brillant reservekampioen. Maud
Hoeijmakers uit Sevenum en Tapas
werden kampioen in het CL1. Met een
percentage van 64,50 won ook Floor
Janssen uit Sevenum in de klasse BL1.
Reservekampioen werden Jamie
Schroembges uit Meerlo op pony Lorel
in het DB en Meike van der Heyden
uit Lottum met Silvi’s Boy in het CB.
In het DEM1 won Liset Jenneskens
met Passion uit Horst de vijfde prijs.
Met drie kampioenen, vier reservekampioenen en een derde en vijfde
prijs scoren ze dus goed.

Eén dag professioneel
mennen
De Nationale Menwedstrijden Horst wordt jaarlijks georganiseerd op
het evenemententerrein rondom de Kasteelsepark ter Horst. Dit jaar is dit
van 28 tot en met 30 april.
Nationale en internationale
menners strijden tegen elkaar in drie
disciplines: dressuur, vaardigheid en
de marathon. Dit jaar wil de organisatie ook de recreatieve menners de
mogelijkheid bieden om onder meer
de vaardigheidsproef en marathonhindernissen te gebruiken voor training.
Dinsdag 1 mei wordt het terrein de gehele dag beschikbaar gesteld voor training. Wedstrijdrijders en recreatiemenners kunnen met paard en rijtuig naar
het terrein komen en daar trainen. De
dressuurbanen blijven liggen, net als

het vaardigheidsparcours. Ook kunnen
de menners de afzonderlijke hindernissen van de marathon oefenen, waaronder de spectaculaire waterhindernis.
Dit biedt de menners een unieke kans
om te trainen op hindernissen van
het hoogste niveau. Menners die als
vrijwilliger geholpen hebben bij het
evenement mogen gratis oefenen.
Opgave voor deze training is verplicht
en kan via de secretaris van het evenement, Peter Lebens via peterlebens@
home.nl Kijk voor meer informatie op
www.menwedstrijdenhorst.nl
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Ut ge dur: mini-Elfsteden- Moeizame
overwinning Seta
tocht in Griendtsveen
Kindervakantiewerk en basisschool De Driehoek uit Griendtsveen hebben op creatieve wijze invulling gegeven
aan de gymles door op de ijsvloer van de kanalen in Griendtsveen een toertocht, tijdrit en allerlei spelletjes te
organiseren. Fotografen en filmploegen uit de hele regio waren aanwezig om dit ijsfestijn te vereeuwigen. “Ut ge
dur”, klonk het in Griendtsveen.

De middag begon meteen met
een kansloze nederlaag van Steffie
van de Riet. Tegen de sterke Anisa
Heijdenrijk kwam Steffie geen
moment in haar spel. “Anisa was
voor iedereen een niet te nemen
horde, ondanks haar rugblessure”,
aldus coach Ying-Fu Li. “Zeker als je
niet meteen vanaf het begin gefocust
bent.” Jody Brouwers won haar eerste
enkelpartij eenvoudig van Jorien
Janssen, waarna Lisa Smets aantrad
tegen Elselieke van Happen. “Lisa
speelde voor het eerst met haar korte
noppen en won zowaar de eerste
twee games. Daarna bleek ze dat ze
nog niet helemaal gewend was aan
de noppen en verloor ze uiteindelijk
in vijf games.” Het dubbelspel van
Steffie en Jody leek na twee games
een formaliteit, maar de spanning
zorgde voor blokkering. Een vijfde
game moest uitsluitsel geven.
“De meiden kwamen daarin zelfs
met 6-1 achter. Toen zetten Jody en

Spanning voor de start van de tijdrit: groep 3/4
Donderdag 9 februari werd de extra
activiteit georganiseerd. De leerlingen hebben onder schooltijd kunnen
spelen, glijden en schaatsen op het
ijs. De school wilde de leerlingen laten
profiteren van het mooie ijs op de
Helenavaart in Griendtsveen. Voor de
schaatsmiddag heette het kanaal voor
twee uurtjes de Bonkevaart.
Met plaatsbordjes als Sneek,
Bartlehiem, Franeker en Stavoren
werden de kanalen omgedoopt voor de
mini-Elfstedentocht. Eerst schaatsten
ze een toertocht om de stempelkaart
vol te krijgen, want er moest wel op de

Door: Ying-Fu Li
De dames van tafeltennisvereniging Seta uit Horst aan de Maas
hebben zaterdag een moeizame maar nuttige overwinning geboekt. In
Eindhoven wonnen de Horster tafeltennissters met 6-4 van Flash 1. Met
dit resultaat nestelen de dames zich aan kop in de derde divisie poule C.

posten gestempeld worden natuurlijk. Per stempelpost zaten vrijwillige
rayonhoofden die hun vrije tijd graag
met de basisschoolleerlingen deelden.
Bij de bruggen moest er gebukt worden, bij de dam werd gekluund. “Dit
willen we iedere week wel”, liet de
jeugd enthousiast weten.

Dit willen we iedere
week wel
De allerkleinsten speelden met
de slee en ook daartussen waren
al kleine schaatstalenten te vinden.

Voor de fanatieke kinderen werd nog
een tijdrit geschaatst om de middag
compleet te maken. Warme chocolademelk en cake als koek en zopie en
een gezellig muziekje maakten de
middag af. Basisschooldirecteur Ruud
Leurs kwam er eerder voor terug uit
een vergadering: “Wat een schitterend
weertje en ambiance, wat fijn dat het
programma zo wordt opgepakt.”
KVW-voorzitster Helga van
Mullekom liep over van enthousiasme:
“Zoveel genietende kinderen en blije
gezichtjes, daar krijg je het toch warm
van.”

Reservekampioenen
springen pony’s
obiliteite! te
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e
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Het adrae rkbeheer!
wagenp

In het weekend van 5 en 6 februari werden in Hingen de regiokampioenschappen springen voor pony’s gehouden.
Ank van de Goor van Ponyclub Die
Sevenrijders uit Sevenum werd met
Paola reservekampioen in de klasse
CM. In de klasse DEZZ werd Fleur van

Euroveen BV is een vooraanstaande producent van potgronden,
teelt-substraten en champignon-afdekaarde. Om een optimale
kwaliteit van onze producten te kunnen garanderen beschikken
wij over de modernste productiefaciliteiten, een eigen
laboratorium, een eigen wagenpark en een team van
gemotiveerde medewerkers met ruime kennis en ervaring
in de tuinbouw.
Jarenlange ervaring, moderne
productiefaciliteiten en drang
naar perfectionisme zorgen
ervoor dat BVB Substrates
voorop loopt in het vak.
Een betrouwbare partner
met specialisaties in uiteenlopende markten zoals
professionele glastuinbouw,
natuurlijk en stedelijk groen,
hobbysector, champignonen fruitteelt.
Bij BVB Substrates wordt
alleen het beste substraat
geproduceerd. Geleverd
volgens afspraak op de juiste
plaats en tijd.

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

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

t! www.brugeind.nl
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Wegens uitbreiding van onze activiteiten in zowel binnenals buitenland zijn wij per direct op zoek naar enthousiaste,
flexibele mensen voor de functie van:

Tel. 0478 69 12 83

Lier, ook uit Sevenum reservekampioen met E.T. Anne Verstegen uit
Swolgen
kwam
uit in
deWitklasse CB. Zij
Vakgarage
Gommans
& de
Gezellenbaan
8 | 5813 EA
Ysselsteyn
haalde
met Mister
een
vierde(L)prijs.
T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

VOcHT
wering

Het waterdicht maken
van kelders en muren
Ook voor al uw betonrot

Tel. 06 53 29 94 57

m/v

Wij zijn op zoek naar chauffeurs die op oproepbasis, of als
zelfstandig ondernemer, in de avonduren inzetbaar zijn als
chauffeur op onze vrachtauto’s. In deze functie lever je onze
producten bij onze afnemers in Nederland, België en Duitsland.
Als je jezelf in bovenstaande omschrijving herkent, dan biedt
Euroveen B.V. een uitstekende basis om jezelf verder te
ontplooien in een prima werksfeer met enthousiaste collega’s.

Graag ontvangen wij binnen 2 weken een korte sollicitatiebrief
met een overzicht vanVakgarage
je opleiding(en)Gommans
en je werkervaring.
& de Wit
Je sollicitatie kun je richten aan de heer L. Jeucken.
| 5813
EA90.Ysselsteyn (L)
Voor meer informatie Gezellenbaan
kun je ook bellen: 8
(077)
366 93

T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl

succesvolle basis voor groei.

BVB Substrates | Euroveen
B.V.,
www.gommansendewit.nl
Postbus 8551, 5970 AB Grubbenvorst.
Email: LJeuken@bvb-substrates.nl.
Website: www.bvb-substrates.nl

www.bvb-substrates.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Dat is wat wij noemen een

Steffie een geweldige inhaalrace
in om de wedstrijd alsnog nipt te
winnen. Ze toonden een geweldige
veerkracht”, aldus hun coach. Na het
dubbel bleken ook Jody en Lisa niet
opgewassen tegen Anisa, hoewel
Lisa wel een game wist te winnen.
Tegen Jorien wist Lisa echter wel te
winnen in een goede wedstrijd. “Lisa
was nog wel wisselvallig, maar bleek
op de beslissende momenten vast
genoeg om de partij naar zich toe te
trekken.” Steffie speelde voornamelijk
tegen zichzelf. Tegen zowel Jorien als
Elselieke wisselde ze sterke games
af met dramatisch slechte reeksen.
“Beide tegenstandsters spelen een op
tempo gebaseerd spelletje en Steffie
liet zich daarin teveel meeslepen.
Op de momenten dat ze met spin en
diepte speelde, was er niets aan de
hand. Beide vijfde games won ze dan
ook heel overtuigend.” Met Jody’s
tweede overwinning werd de stand
uiteindelijk bepaald op 6-4.

At the Foundation of Growth

er
Uw paritlinteit!
in mobres voor
Het ad plete
uw comparkbeheer!
wagen
Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8
5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945
E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl
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wenst iedereen een fijne carnaval!
Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

Voor een
‘werelds’ cadeau
Banden - Accu’s - Carwash

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Het adres voor alle
banden en accu’s.
www.bartseuren.nl
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Door: Désiré Hagens
Afgelopen weekend werden in Susteren de Limburgse kampioenschappen dressuur voor pony’s gehouden.
Voor paardensportvereniging St. Joris uit Meterik kwam op zaterdagavond Lizan Verbong met haar pony
Brillant in de klasse DM2 aan de start. Lizan liet een hele mooie proef zien. Met maar een klein verschil werd
Lizan net geen kampioen, maar reservekampioen, wat natuurlijk een zeer mooi resultaat is voor deze
combinatie.

Sporters staan centraal
tijdens feestelijke avond
Op vrijdagavond 2 maart vindt in ‘t Gasthoes het Sportgala Horst aan de Maas 2012 plaats. Tijdens de feestelijke
avond worden sporters en sportploegen uit de gemeente in het zonnetje gezet, die vorig jaar een unieke, bijzondere of aansprekende prestatie hebben geleverd. Het is de eerste keer dat het Sportgala in de nieuwe gemeente
wordt gehouden. “We willen uiteraard, dat het Sportgala weer een traditie wordt. Deze nieuwe editie wordt dan
ook een feestelijk evenement, waarbij de sporters centraal staan”, aldus Paul Driessen, wethouder van sport.

Carnavalskoopjes
vanaf € 7,50

Nergens goedkoper!
Een greep uit
onze enorme collectie

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

Het Sportgala ‘nieuwe stijl’ richt
zich op de hele gemeente Horst aan de
Maas. Paul Driessen: “Het belangrijkste
doel is om de sport in de schijnwerper
te zetten. Daarbij gaat het niet per se
om kampioenen maar om unieke
sportprestaties. En die kunnen ook
lokaal of regionaal geleverd worden.”

Ook het maatschappelijk belang
van sport is een belangrijk doel van het
Sportgala. Driessen: “Met het Sportgala
beogen we een platform te realiseren,
waar sporters, verenigingen, bedrijven
en de politiek elkaar ontmoeten. Een
platform waar de diversiteit van sport
en beleving binnen onze gemeente

zichtbaar en gekoppeld wordt. Ik hoop
dat het Sportgala een terugkerend
sportief hoogtepunt wordt en dat het
een vaste plaats gaat innemen op de
agenda’s van sportief Horst aan de
Maas.”
Voor meer informatie zie
www.horstaandemaas.nl

Hovoc moet meerdere
erkennen in Helmond
Door: Volleybalvereniging Hovoc
Zowel de vrouwen- als de mannenhoofdmacht van Hovoc hebben afgelopen zaterdag tegen de teams van VC
Polaris uit Helmond niet kunnen overtuigen. Vooral voor de Horster volleybaldames was het een belangrijk duel,
omdat tegen een mededegradatiekandidaat gestreden werd.
Met een 1-3 nederlaag (25-20, 2426, 17-25 en 8-25) tegen de Helmondse
dames wordt het een lastige klus om
het debuut in de tweede divisie te
verlengen, zo denkt ook coach Henk
Berkhout: “We zullen drie plaatsen
moeten stijgen op de ranglijst. Daar
heb ik een hard hoofd in. Maar ik weet
dat we leuke dingen kunnen laten zien
als we compleet zijn. Dus maar hopen
dat Lindy Nabben en Mirte Bosch weer
snel terug zullen keren van hun enkelblessures.”
Hovoc D1 ging in haar eigen
Dendron-sporthal fel van start en met
flinke servicedruk werden de gasten
onder druk gezet. Bij 17-17 zorgde een

serviceserie van Bernie van Hegelsom
voor het beslissende verschil. In de
tweede set wist Hovoc een 0-4 achterstand goed te maken, maar ging
de set, mede door een foute service
op een belangrijk moment (24-24),
alsnog nipt verloren. Aan het begin van
de derde set wisselde coach Berkhout
zijn opstelling door de passer/lopers
van positie te laten veranderen, maar
dat pakte niet zoals gewenst uit. De
snel opgelopen achterstand deed het
geloof in een zege verdampen en na
de verloren derde ronde was de vierde
set nog slechts een formaliteit voor VC
Polaris D1.
Het eerste herenteam van Hovoc

was afgereisd naar regiodivisie
Helmond. De eerste set kenmerkte
zich aan Horster zijde door een te hoge
foutenlast, waardoor het spel aan VC
Polaris H1 werd overgelaten. Ondanks
een korte opleving in het begin van
de tweede set konden de Brabanders
doordrukken en zagen de Horstenaren
de wedstrijd aan zich voorbij trekken.
Een roemloze 4-0 (25-18, 25-15, 25-15,
25-13) aftocht viel Hovoc H1 ten deel.
De dames en heren van Hovoc
zullen de twee weken durende
competitievrije periode aangrijpen om
de strijdlust terug te vinden en er op
3 maart weer vol tegenaan te gaan.
Voor meer uitslagen zie www.hovoc.nl
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Hegelsomse band verovert Limburg

Phoenixbal

Carnavalsband.nl,
dacht het wel

Vrijdag 17 februari wordt in Hegelsom afgetrapt voor de carnaval met
het Phoenixbal. Soosprins Roel heeft er al ontzettend veel zin in om hier
net zo’n grandioos feest van te maken als de paprikaparty.

De mannen van Carnavalsband.nl komen één voor één binnendruppelen. Carnavalsjassen, sjaals en bretels worden
erbij gepakt. “Motte es ruuke, doa zit ut beer nag ì.” De mannen veranderen in jongens zodra het over hun gedeelde
passie gaat: carnavalsmuziek. In 2009 begonnen ze, maar dit seizoen bleek al snel: dit is het jaar van Carnavalsband.nl.

Tot de blauwe mutsen en prins
Sandor binnenkomen is het happy
hour in de soos. Daarna is het alleen
nog maar happy. Om het podium een
beetje te vullen mag iedereen zelf

aan de slag. Het is namelijk een open
podium en iedereen die denkt een
bijdrage te kunnen leveren mag zijn
gang gaan. Entree is gratis, aanvang
20.30 uur.

Passieconcert in
Lambertuskerk Horst
Op zondag 26 februari vindt een bijzonder concert plaats in de
dekenale kerk van St. Lambertus in Horst. Het concert begint om
14.30 uur. Een aantal muzikale hoogtepunten uit de Passiemuziek
worden uitgevoerd door twee grote namen in de muziekwereld: altmezzo
Lisinka de Vries-Schuring en organist Jan van de Laar.
Het orgel van de Horster
Lambertuskerk is een van de meest
veelzijdige en grootste muziekinstrumenten van Noord-Limburg en verre
omstreken en vertegenwoordigt een
stuk kostbaar cultureel erfgoed in eigendom van de gemeenschap. Tijdens
het concert zal blijken hoe uniek de
klanken en de mogelijkheden van dit
orgel zijn. De kerk hoopt hiermee dat
Zes carnavalisten uit Hegelsom
vormden een carnavalsband. “Gewoën,
umdaat ut kaan”, aldus drummer Niek
Geurts. “Samen hebben we meer dan
100 jaar ervaring in de carnavalsmuziek”, vertelt bassist Joep Hoebers. De
bandleden kenden elkaar vanuit eerdere
muzikale projecten en bands. “We zijn
heel verschillend maar op het podium
vormen we echt een geheel.” “Dat is
ook het leuke met optredens of repetities. Ieder heeft zijn eigen muziekkennis
en ideeën en daar vullen we elkaar mee
aan”, vertelt Jeroen Kuijpers, trompettist
en manager van de band.
Samen met Jeroen Verberkt, Jos
Hoebers en Geert Josten reizen ze de
provincie rond met hun covers van de
meest uiteenlopende carnavalsmuziek.
“Er zijn plannen voor eigen werk”,
verklapt Geert. “Maar dat wordt volgend
jaar.” Het succes van Carnavalsband.nl
zit ‘m volgens de mannen in hun plezier.
“We houden allemaal ontzettend van
carnaval”, lacht Geert. Hun oprechte
enthousiasme wordt volgens Joep

snel opgepikt. “We zijn echt niet altijd
foutloos, maar wel echt en we hebben
heel veel lol. Die vibe neemt het publiek
over. En het is natuurlijk een dankbaar
genre: met carnaval komt iedereen om
lol te hebben.”
Opvallend is de meerstemmige zang
van de band. Maar liefst vijf van de zes
bandleden nemen geregeld een zangpartij voor hun rekening. “En ons improviserend vermogen. Wij spelen niet vanuit noten, maar vanuit muziekbeleving”,
vertelt Jeroen. “En je krijgt ook energie
van het publiek. Het is supervet als er
1.200 man meedoen met onze muziek”,
vult de andere Jeroen aan.
Dit jaar hebben de mannen al een
druk programma achter de rug. Waar ze
in 2009 maar twee optredens hadden,
staat de teller dit seizoen al op twintig.
En niet op de minste podia, de mannen
gaan voor groot. Zo waren ze huisband
tijdens de TVL Vasteloavesmarathon
en staan ze op de Boètegewoeëne
Boètezitting in Venlo op carnavalszaterdag. Ze pakken het dan ook profes-

sioneel aan: “Grote optredens passen
bij deze band. We hebben bijvoorbeeld
altijd onze eigen geluidsman mee en op
de kwaliteit van onze apparatuur wordt
niet ‘bezuinigd’. Maar ook kleine podia
hebben z’n charme”, zijn ze het eens.
Wat ze liever doen, spelen of zelf vieren,
daar zijn de bandleden het nog niet
helemaal over eens. Voor dit seizoen
hebben ze op zaterdag en zondag optredens staan en hebben ze maandag en
dinsdag bewust vrijgehouden.
Hoewel ze elkaar het hele jaar zien
en blijven spelen, begint elk jaar na de
zomervakantie carnaval te kriebelen
en wordt de eerste repetitie gepland.
“Dan gaat ‘t vanzelf. Als Niek aftikt voor
het eerste nummer, klinkt het na twee
noten weer als vanouds”, vindt Joep. Het
repertoire weerspiegelt hun ambities:
naast Horster en Noord-Limburgse carnavalskrakers komen ook steeds meer
Zuid-Limburgse liedjes op hun playlist
voor. “Maar geen Nederlandstalig, dat
nooit”, klinkt het van verschillende
kanten.

dit instrument meer bekendheid krijgt
en ook meer buiten de eredienst in
gebruik zal gaan zijn.
Mogelijkheden om het orgel meer
buiten de kerkdiensten te gebruiken,
worden in toenemende mate geboden door de parochie. Zij juicht een
breder cultureel gebruik van kerkgebouw en orgel sinds een paar jaar van
harte toe.

BiblioNu:
meer bibliotheek
BiblioNu wil de komende weken laten zien dat een bibliotheek méér
doet dan alleen boeken uitlenen. De dienstverlening is in de loop der tijd
uitgebreid. Een greep uit het aanbod is de dienstverlening voor slechtzienden en dyslectici, zoals de grote letterboeken en luisterboeken.
De luisterboeken zijn te
beluisteren via een gewone cd-speler
en een daisy-speler. Een daisy-rom is
een speciaal soort luisterboek
waarbij de snelheid kan worden
bepaald en waarin gebladerd kan
worden. Daisy-spelers zijn speciaal
gemaakt voor mensen met een
leeshandicap, dus met grote knoppen
voor het afspelen. Een daisy-speler is
ook te leen bij BiblioNu, om uit te
proberen.
Voor mensen met een leeshandicap heeft BiblioNu hulpmiddelen om

het lezen en beluisteren gemakkelijker te maken. Voorbeelden hiervan
zijn leeslinealen, leesloepen, vergrotingsapparatuur en de daisy-speler.
Voor kinderen die moeite hebben
met lezen, zoals kinderen met
dyslexie, concentratieproblemen of
ADHD is er het Makkelijk Lezen Plein.
Hier zijn de leukste, spannendste en
makkelijk te lezen boeken samen
met andere materialen bijeengebracht. Voor meer informatie kan
men terecht bij de medewerkers van
BiblioNu.

Een slimme koper kiest voor de beste SERVICE
WINTEROPRUIMING!

AEG CONDENSDROGER

AEG WASMACHINE

LAVATHERM T55840

L54870

SAMSUNG LCD TV
LE40D550

1400 TOEREN
UITGESTELDE START

ENERGIEKLASSE A+

ENERGIEKLASSE B

GEERT REPAREERT

FULL HD BEELDSCHERM

- GEEN VOORRIJKOSTEN

TROMMELINHOUD 7KG

- GRATIS INMETEN
INBOUWAPPARATUUR

102 CM BEELDSCHERM
RVS TROMMEL

TROMMELINHOUD 6KG

- REPARATIES ALLE MERKEN
WITGOED

ZIGGO GECERTIFICEERD

- SERVICE À LA CARTE

077-3988000
Laagste prijs kieskeurig.nl € 394,95

Bij ons voor

Horst,

Hoofdstraat 30

395,/ Venlo,

Laagste prijs kieskeurig.nl € 417,92

Bij ons voor

399,-

Sloterbeekstraat 10A

Laagste prijs kieskeurig.nl € 446,97

Bij ons voor

399,-

www.wittehal.com

24

cultuur

16
02

Tandartsen op
bedevaart

Carnaval bij cv De Vöskes Meerlo

Op 9 februari is de feestdag van de heilige Apollonia, de beschermheilige van tandartsen en mensen die pijn hebben aan kiezen of tanden.
Traditioneel gedenken de collega’s en partners van weekenddienstkring
Horst Sevenum en Maasdorpen deze dag met een bedevaart naar het
kapelletje ter ere van heilige Apollonia in Kronenberg.

Op vrijdag 17 februari vertrekt de
stoet om 12.00 uur bij het gemeentehuis. Deze trekt naar zaal ’t Brugeind.
Op zaterdag is er om 19.11 uur een
carnavalsmis in de kerk. Deze wordt
aangekleed door de Rutbachkapel
en het Vossekoer. In café Oud-Meerlo
wordt de carnaval ‘angetapt’. In OJC
Merlin is vanaf 22.30 uur een optreden
van Lolita.
Op zondag begint na de sleuteloverdracht in Horst de optocht met
daarna de prijsuitreiking en een

Ook carnavalsvereniging De Vöskes uit Meerlo heeft een gevarieerd programma voor tijdens de carnavalsdagen.
Zij beginnen op vrijdag met een bezoek aan de basisschool en eindigen woensdag traditioneel met het
haeringschelle.
carnavalsbal, vanaf 15.11 uur in zaal
’t Brugeind. Het carnavalbal duurt tot
00.00 uur met dj Jelle. Op maandag
mogen de allerkleinsten naar het
Drubelkesbal in zaal ’t Brugeind, vanaf
10.30 tot 12.30 uur is daar disco door
de carnavalsvereniging. Om 14.30 uur
start Mieëldere got Talent en een
verrassingsact met discotheek van de
Gompies. De verloving van het boerenbruidspaar vindt in café Oud-Meerlo
plaats, om 20.30 uur.
Zij trouwen op dinsdag om

15.30 uur ook in ’t Brugeind. Om
14.45 uur wordt het paar opgehaald
door de fanfare. De trouwerij is bij
het gemeentehuis. Aansluitend
is er een Boerenmoesbuffet in
‘t Brugeind, en meteen daarna is het
Boerenmoesbal met Thijsen & Co en
artiesten van eigen bodem. Op woensdag wordt de sleutel weer ingeleverd
op het gemeentehuis en gaat de raad
een askruisje halen in de kerk. Daarna
kan er haring gegeten worden in de
soos, vanaf 21.00 uur.

Gekke Maondigoptocht Lottum
Dit jaar ging de belangrijkste intentie uit naar een ernstige zieke collega,
voor haar werd een extra grote kaars
ontstoken om de heilige Appolonia
steun te vragen voor haar en haar
gezin. Grote en kleine waxinelichtjes
werden met deze kaars aangestoken

om Apollonia te bewegen het komende
jaar zowel de tandartsen van de kring
alsook hun patiënten bescherming te
bieden. Na afloop van deze bedevaartgang genoten de aanwezige collega’s
en hun partners van het goede dat herberg De Hemelse wijn te bieden had.

Maandag 13 februari stond Lottum in het teken van hun Gekke Maondig en de bijbehorende optocht.
Verschillende onderwerpen kwamen meerdere malen voor. Zo “boeide” het afvalsysteem een groep “geen
zak” en waren de groene bakjes een dankbaar voorwerp. Een andere groep was klaar met het “gezeik met
gescheid”. Ook het “gat in de markt” in Lottum kwam meermaals langs. Het waterbassin veranderde in een
onderwaterwereld en het fiets- voetveer werd op ludieke wijze nagebootst. Ook het 50-jarig jubileum van de
pastoor en het verdwijnen van de buurtwinkel gingen niet zonder vermelding voorbij.
Voor meer foto’s van de optocht in Lottum, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Verrassend lage prijzen, xl kwaliteit!

Al
ruim410 jaar T: 0493 670910
Industrielaan
5721 BC
Asten
info@wiegersxl.nl
uw
specialist
inE:teakmeubelen.

2

Meubels en Tuinmeubelen

mzier
00ple
20woon

Meubels en Tuinmeubelen

Voor al uw op maat gemaakte
meubelen. Geen aanbetalingen.

www.wiegersxl.nl

Vakantie van 20 februari t/m 1 maart
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233

Cijfer
Meester
Eigen import teakmeubelen.
Daarom voor u de laagste prijs.

Eetkamerstoel
Roxanne

Elders €189,-

€149,-

Kom kijk en vergelijk de prijs en kwaliteit! Industrielaan 4 Asten T 0493 67 09 10 www.wiegersxl.nl

Administratiekantoor
CijferMeester Koster
T 06 -15379092
E a.koster@cijfermeester.nl

SOLIDE
PROFESSIONEEL
PERSOONLIJK

Meer dan alleen cijfers

Particuliere aangifte IB 2011

€ 45,00

0)

ner € 60,0

(incl. part
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Dreumelonderscheiding
voor vicepremier Verhagen

CARNAVAL
CA
Camping Centrale

gebr. janssen b.v.

Minister Gerd Leers van immigratie en asielbeleid en vicepremier Maxime Verhagen zijn vrijdagavond door prins
Guido I uit Horst onderscheiden in de Orde van de Kûnstemaeker. Ook minister Marja van Bijsterveld van onderwijs,
cultuur en wetenschap en staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner kregen het ereteken overhandigd.

Maasbreeseweg 3 Sevenum 077-4671818

w w w. j a n sse n s e ve n u m .n l

ALAAF!

Voor knotsgekke Nagels
tijdens de Carnaval kom naar TINAILS!

Tinails & Beauty
Venrayseweg 89 Horst T. 077-7503602 www.tinails.nl

Leden van de CDA-fractie van
de Tweede Kamer waren afgelopen
weekend op bezoek in het Parkhotel
in Horst. Tijdens het zogenoemde
fractieweekend werd gesproken over
de visie en de ontwikkelingen van

de partij. Tweede Kamerlid Raymond
Knops uit Horst had het weekend georganiseerd.
Prins Guido I besloot samen met
zijn adjudanten Frank Cox en William
Nefkens het gezelschap met een

bezoek te vereren. Meisterklosjaar Ger
Gubbels verzorgde een lezing waarmee hij de lachers op zijn hand kreeg,
waarna Guido I de onderscheidingen
uitreikte. De CDA-prominenten waren
erg vereerd met de onderscheiding.

D’n Dreumel organiseert
50e carnavalsoptocht
Carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst organiseert op zondag 19 februari hun 50e optocht door het
Horster centrum. De optocht start om 13.49 uur in de Gasthuisstraat. Vanuit daar trekt de optocht via de
Hoofdstraat, Loevestraat, Jacob Merlostraat en Herstraat terug naar de Mèrthal.
Deelnemers kunnen zich
aanmelden op de website van de
carnavalsvereniging. De lijst van
deelnemers met startnummers wordt
in de week voor carnaval op de
website geplaatst. Voor de losse
gekken en duo’s zullen de onderwerpen niet vermeld worden, om
geheimhouding van het onderwerp te
waarborgen. De optochtcommissie
reikt dit jaar namelijk weer de Piet
Keijsers-wisselbeker uit voor de
deelnemers die het meest actuele

Horster onderwerp in de optocht
uitbeelden..
Om de optocht goed voorbereid
te starten wordt verwacht dat de
grote wagens zich om 12.15 uur
opstellen in de daarvoor bestemde
straten: Gasthuisstraat, Kranestraat en
Nieuwstraat. De overige deelnemers
worden om 13.15 uur op de startplaats
verwacht.
De bewoners langs de optochtroute
worden opgeroepen om tijdens de
optocht geen auto’s te parkeren op de

wegen waar de optocht voorbij trekt
en waar de optocht start. Ook worden
zij gevraagd carnavalsmuziek te
draaien die op straat te horen is om
de sfeer te verhogen en de voorgevel
van hun huis te versieren. Degene
die op de meest originele wijze heeft
versierd krijgt op dinsdagochtend 21
februari bezoek van prins Guido en
zijn gezelschap om de prijs in ontvangst te nemen.
Voor meer informatie kijk op
www.dreumel-horst.nl

Carnaval in ut Tuuteriek
In Hegelsom zijn vrijdag al de eerste carnavalsfeesten voor de basisschool, de sportverenigingen en bij OJC
Phoenix. Prins Sandor en zijn gevolg zijn dus al warmgedraaid als op zaterdag om 19.00 uur de carnavalsdienst
in de Sint Hubertuskerk van start gaat.
Behalve Piet Linders is ook Jan
Kurver, die dit jaar de Vergulde orde
van Verdiensten heeft ontvangen,
voorganger bij de carnavalsmis. Vanaf
20.30 uur is het Bal Masqué in de
Tuutetempel. Dj Geert zorgt voor de
muziek. De Oenoemoeloeke 5 geven
hun laatste optreden.
Carnavalszondag vindt de jeugdboerenbruiloft plaats. Louke en Teun
zullen om 14.11 uur in zaal Debije
in de onecht verbonden worden.
Maandagochtend mogen de allerkleinsten op het Kuukesbal in de
sportkantine hun eigen feestje vieren.

Het boerenbruiloftsgezelschap zit dan al
in de schmink, want het is de grote dag
voor Tinus en Grada. Rond 15.11 uur
trekken zij met een boerenstoet door
het dorp.
Aansluitend zal in het thuis van de
Hegelsomse carnaval een toneelstuk
opgevoerd worden, waarna Tinus en
Grada het voorbeeld van Teun en Louke
volgen. Van 16.11 tot 17.11 uur is de
receptie van het boerenbruidspaar met
aansluitend het boerenbal.
Op carnavalsdinsdag 21 februari
trekt een bontgekleurde optocht door
de straten van Hegelsom. Wie zich

nog op wil geven kan het inschrijfformulier vinden op www.tuutekop.nl
Deelnemers worden verzocht tussen
11.00 en 12.00 uur de nummerbordjes op te halen in de kantine van de
voetbalclub en zich voor 13.45 uur
op te stellen aan de Hagelkruisweg.
Van hieruit vertrekt de optocht
om 14.11 uur. Daarna is iedereen
welkom in de Tuutetempel waar
omstreeks 17.30 uur de prijsuitreiking is. Op woensdag wordt dan echt
afgesloten middels het halen van het
askruisje en het hieringschelle in de
hoeskamer.

GROTE CARNAVALSSTICH
12,50
ALLE ZELF AFBAKBROODJES 5 HALEN 4 BETALEN
CARNAVALSKRAKER Kersen of abrikozenvlaai
Stich gevuld met abrikozen of kersen €

op harderwenerbodem afgewerkt
met slagroom en Progresstukken
pakje

van € 14,95 voor €

13,95

CANDY of KRENTEN (of gemengd) € 2,25
TIJDENS de CARNAVAL zijn wij gesloten
DONDERDAG 23 febr. staan we weer voor u klaar
IEDEREEN HELE PRETTIGE CARNAVALSDAGEN,
ARD, MAY en MEDEWERKERS
Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

www.bakkerijgerards.nl
www.bakkerijgerards.nl www.artvlaai.nl
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Receptie Joske en Jori
De winnaars van het Tiener Vastenaovesleedjes Konkoers 2012, Joske
en Jori uit Horst, krijgen van de carnavalsvereniging een receptie
aangeboden vanwege hun overwinning.
Op vrijdag 17 februari is er van
18.00 tot 20.00 uur gelegenheid om
het duo in Liesbeth’s Grand Café te

feliciteren. De avond wordt opgeluisterd door de Horster liedjeszengers
van 2012 en Thijssen en Co.

Zilvervos Meerlo
voor Ger Thiesen
De hoogste burgeronderscheiding van carnavalsvereniging De Vöskes uit Meerlo is afgelopen weekend uitgereikt aan Ger Thiesen. De 66-jarige Thiesen is een geboren en getogen Meerlonaar en een dorpsmens in hart en
nieren. Hij kreeg deze hoge dorpsonderscheiding uitgereikt aan het slot van Meerlose revue door prins Frank I, vorst
Reynaert VI en voorzitter Mauk Wagemans.

De Locht toont
kinderspeelgoed
Museum De Locht staat op zondag 19 februari in het teken van
kinderspeelgoed. Iedereen kan komen kijken naar de tentoonstelling
van- en over kinderspeelgoed.
Het kinderspeelgoed is te
bewonderen in het daglonershuisje.
Daarnaast is de vaste expositie te
bewonderen. Verder is er tot en met 1
november een expositie ‘Een boekje
open’ over de inhaalslag van Noord-

Limburg tussen 1800 en 1950 te zien.
Het museum is op woensdag, zaterdag en zondag geopend van 11.00
tot 17.00 uur.
Voor meer informatie kijk op
www.museumdelocht.nl

Heideroosjes
wel op Funpop
De Horster band Heideroosjes dacht een hoogtepunt aan haar
afscheidstour toegevoegd te hebben met een optreden op festival
Pinkpop in Landgraaf. Maar de berichten die via internet en Twitter
verspreidt werden over een mogelijk optreden op het festival bleken niet
te kloppen. De band treedt wel op een ander festival op: op zaterdag 2
juni staan ze tijdens het festival Funpop op het podium voor mensen met
een verstandelijke beperking.
De Heideroosjes zijn niet de enigen die tijdens Funpop optreden. Zo
neemt Gers Pardoel het publiek mee
op reis en wordt duidelijk waarom
Charly Luske in de finale stond van
het programma The Voice of Holland.
Verder treden onder andere Nick en
Simon, Vinzzent en rapper Ali B op.
Funpop is een openluchtfestival

voor mensen met een verstandelijke
beperking. Het festival vindt plaats
op zaterdag 2 en zondag 3 juni op
Kasteelpark Ter Horst. Het festival is
niet alleen toegankelijk voor mensen
met een verstandelijke beperking,
maar ook voor hun familie, vrienden
en bekenden. Voor meer informatie
kijk op www.funpop.nl

Ger te midden van de spelersgroep
Thiesen was door de Zilvervoscommissie voorgedragen voor de
onderscheiding vanwege zijn grote
verdiensten voor de Meerlose gemeenschap en het feit dat hij al meer
dan twintig jaar een van de steunpilaren en regisseur is van de Meerlose
revue. Hij is de 25e inwoner die deze
onderscheiding mag dragen sinds de
Zilvervos in 1982 werd ingesteld. Ger
Thiesen was vroeger acoliet in de kerk,
voetbalde bij SV Meerlo en werd op
jonge leeftijd prins en lid van CV De
Voskes. Daarnaast is hij al vele jaren

CARNAVAL

DONDERDAG 16-2 EN VRIJDAG 17-2
25 tot 75% KORTING OP
ALLE CARNAVALSKLEDING
Camping Centrale

gebr. janssen b.v.
Maasbreeseweg 3 Sevenum Tel. 077-4671818 www.janssensevenum.nl

600M² kleding, accessoires en versieringen

Bezoek ook onze webshop: www.sevenum.partylook.nl

een van de grote inspirators en kartrekkers van de jaarlijkse potgrondactie van
volleybalclub Set Up. Bovendien heeft
hij computerlessen gegeven aan KBOleden en helpt hij individuele Meerlose
ouderen om de eerste beginselen van
het werken met een computer onder
de knie te krijgen. Ger is al meer dan
twintig jaar een grote inspirator is
achter de jaarlijkse Meerlose Revue.
Ger Thiesen heeft zich de laatste jaren
nadrukkelijk gepresenteerd als de regisseur van de revue. Achter de schermen
organiseerde en regelde Ger vele zaken

GeslAAGD
aan de Academie voor

Deeltijd van Avans
Hogeschool in Breda

Riek Gommans-Jenniskens
Bachelor of Business
Administration
Richting Bedrijfskunde MER
(Management, Economie & Recht)

en hij leverde de afgelopen jaren de
meeste teksten voor de revue. Vele,
vele uren is hij vanaf het voorjaar tot
aan de revue bezig met het bedenken
van voordrachten, teksten en liedjes.
“Ger Thiesen is de Mieëlderse Revue.
Bij gelegenheid van zijn afscheid als
regisseur van de Revue is het een
mooi moment om deze dorpsmens
met zijn vele activiteiten in het dorp in
het zonnetje te zetten met de toekenning van De Zilvervos”, motiveerden
het bestuur van cv De Vöskes en de
Zilvervoscommissie.
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Jeugdboorebrullef Horst
Op zaterdag 18 februari vindt in De Leste Geulde in Horst de onechte huwelijksvoltrekking plaats van de
jeugdboorebrullef van Jeugdcarnaval D’n Dreumel.

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

www.rijschoolfrankvanmaris.nl

Uw erkend installateur in de regio!

www.elektrokusters.nl

Hoofdstraat 39, 5864 BC Meerlo
T 0478 69 14 73 F 0478 69 26 45 E info@elektrokusters.nl

Participatie Platform
Horst aan de Maas
De jeugdboorebrullef wordt door
de commissie jeugdboorebrullef van
Jeugdcarnaval D’n Dreumel in elkaar
gezet. De spelers worden ieder jaar
geleverd door de organiserende vereniging, dit jaar de Koninklijke Harmonie
van Horst. Het programma start rond
14.11 uur.
In de loop van de middag wordt

door een toneelstuk, geheel in stijl van
het Wilde Westen, het onechte huwelijk
voltrokken, waarna het gezelschap
plaatsneemt achter de receptietafel.
Uiteraard wordt deze middag met groot
feest afgesloten.
Het boorebroêdspaar is Bente
Schriever en Joos Direks. De overige
spelers van het gezelschap zijn David

Het Participatie Platform Horst aan de Maas (PPH) is een
adviesorgaan met het doel mee te denken over de beleidsvorming
over een aantal onderwerpen. Zo horen de verbetering van de
leefbaarheid rond Wonen, Welzijn en Zorg en de beleidsvoering,
uitvoering en evaluatie met betrekking tot de WWB (Wet Werk en
Bijstand), de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), de WSW
(Wet Sociale Werkvoorziening) en het Gemeentelijk Minimabeleid
tot het takenpakket. Het PPH kan gevraagd of ongevraagd adviezen
geven aan o.a. de gemeentelijke overheid. Daarnaast fungeert zij als
coördinatiepunt en overlegorgaan voor de diverse doelgroepen.

Wilms als vader van de broêd, Karlijn
Cox als mooder van de broêd, Roy
Gubbels als vader van de broêdegom, Ilse Driessen als mooder van de
broêdegom, Bas Vloet als pastoër, Ilse
Bogaert als getuuge van de broêd, Jorn
Hermsen als getuuge van de broêdegom en Sofie van Hoek als barvrouw.

Wij zijn op zoek naar een

voorzitter en een secretaris
De voorzitter coördineert de initiatieven van het platform.
De secretaris onderhoudt intensieve contacten met de gemeente
Horst aan de Maas. De voorzitter en secretaris zijn intensief
betrokken bij beleid en uitvoering.

Jeugdcarnaval D’n Dreumel
viert carnaval in kerk

Voor meer informatie over de inhoud van deze vrijwilligersfuncties
kunt u contact opnemen met dhr. W. Lemmen, tel. 077 398 23 34
of via e-mail w.lemmen2@home.nl

Stichting Jeugdcarnaval D’n Dreumel organiseert op zaterdag 18 februari in samenwerking met het
gezinsmissencomité van de St. Lambertuskerk in Horst een carnavalsmis. De mis begint om 19.00 uur en
iedereen is welkom.
In veel parochiekerken in het
zuiden des lands is de carnavalsmis al
jaren een traditie. Tijdens de carnavalsmis worden de drie dolle
carnavalsdagen ingeluid. Muziek, zang
en humor worden afgewisseld met

een serieus tintje en geven de mis vorm
en inhoud. De muziek wordt verzorgd
door joekskapel Kleffe Zök en het
Meuleveld kinderkoor onder leiding van
Jaqueline Fijnaut. De carnavalsmis
ontstond vanuit de jeugdcarnaval.

De mis is een paar jaar weggeweest
maar dit voelde bij veel Dreumels en
Dreumelinnekes niet goed. Een paar
jaar geleden werd de draad weer
opgepakt.

Carnavalsprogramma D’n Bok
Carnavalsvereniging D’n Bok uit Swolgen heeft een druk programma voor de carnaval. Al op donderdagavond
zijn de prinsen, prinsessen en hun aanhang op pad om alle inwoners van Swolgen een onvergetelijke carnaval te
bieden.
Op donderdag 16 februari vanaf
18.15 uur bezoeken jeugdprins Sem,
jeugdprinses Lisa, jeugdvorstin Kim,
jeugdnarrin Tamara, de jeugdraad en
prins Ger II en zijn adjudanten Arlo
en John een bezoek brengen aan de
Jeugd Instuif Swolgen (JIS).
Op vrijdag 17 februari 2012 gaan
Prins Ger II en zijn adjudanten naar de
peuterspeelzaal, rond 10.45 uur. In de
middag, vanaf 13.15 uur, bezoeken zij
basisschool De Klimboom om samen
met alle kinderen op school carnaval
te vieren.
Op de eerste dag van carnaval,
zaterdag 18 februari begint om
20.30 uur in de Bokkestal de carnaval
met een echte Tiroleravond met
verschillende spellen waarmee prijzen
zijn te winnen. De organisatie is in
handen van familie Van Mierlo en
vrijwilligers.

Pastoor Verheggen verzorgt op
zondag 19 februari om 09.30 uur een
carnavalsmis. De muzikale toon wordt
gezet door joekskapel Hoege Noe(d)t.
Daarna vindt de sleuteloverdracht
plaats in de Mèrthal in Horst. Vanaf
10.45 uur zijn prins Ger II en zijn adjudanten aanwezig. Iedereen is welkom
om deze eerste sleuteloverdracht in
gemeente Horst aan de Maas bij te
wonen.
Vanaf 16.00 uur is het jeugdbal, dit
jaar in het teken van après-ski. Omdat
de jeugdcarnaval 33 jaar bestaat zijn
er speciale activiteiten georganiseerd.
Voor alle jongste Bokken en Bokkinnen
wordt er op maandag 20 februari het
Kruumelkesbal georganiseerd vanaf
10.00 uur in de Bokkestal. Daarna
trekt de optocht door het centrum.
Deze vertrekt om 14.30 uur bij boomkwekerij Mart van Dijk. Er zijn dit jaar

weer fantastische prijzen te winnen,
waaronder de publieksprijs, ‘unne
krintenmik’ van ruim 2,5 meter.
Aansluitend is een optochtenbal met
dans en showorkest Hurrecane en
disco Tropical.
Voor alle jonge carnavalsvierders
wordt op dinsdag 21 februari vanaf
10.00 uur het Poffertjesbal georganiseerd. Om 14.11 uur vertrekt
de bruiloftstoet vanaf de Bokkenstal
en trekt door het dorp om boerenbruidspaar Roy en Linda op te halen.
Daarna worden zij in de onecht
verbonden. Om 18.00 uur begint de
receptie.
Woensdag 22 februari is de dag
om bij te komen. Prins Ger II en adjudanten gaan het askruisje halen bij de
pastoor om daarna na te praten in de
Bokkenstal onder het genot van een
heerlijke haring om 19.00 uur.

www.pphorstaandemaas.nl
Secretariaat: Wilhelminaplein 3C, 5961 ES Horst
Tel: 077 398 23 34 E-mailadres: info@pphorstaandemaas.nl

Prijs:

2
€22p,2
.
p.

Carnavalsmenu
Kom gezellig en lekker dineren met Carnaval bij AC Sevenum / Tulip Inn
Sevenum op zondag 19 februari en maandag 20 februari 2012.
Het menu bestaat uit:
• Tomatensoep of erwtensoep
• Schnitzel met champignonroomsaus of halve haan
Het hoofgerecht wordt geserveerd met Vlaamse friet, salade en warme groente.
• Chocolademousse
• Kop kofﬁe
Het carnavalsmenu wordt geserveerd tussen 17.00 uur en 20.00 uur
in het Flavours restaurant. Reserveren gewenst!

Tulip Inn Sevenum & AC Sevenum | Kleefsedijk 29 | 5975 NV Sevenum
T: 077 - 467 20 02 | E: sevenum@autogrill.net | www.tulipinnsevenum.nl
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Prins Guido I en
30 jaar Budoclub Horst
Tijdens de receptie van carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst werd prins Guido I verblijd met bezoek van
een afvaardiging van Budoclub Horst. Dit werd een speciaal bezoek omdat prins Guido I de eretitel ‘Humorus Causa’
kreeg uitgereikt door de Budoclub. Dit is een titel die in de carnavalswereld wordt uitgereikt als iemand een
bijzondere prestatie heeft geleverd.

Deze titel kreeg prins Guido I voor
zijn jarenlange verbondenheid en inzet
voor de Budoclub. Een verbondenheid

van 30 jaar waarin de prins zelf als kind
is begonnen en daarna altijd met
kinderen bezig is geweest. Mede

daarom heeft Budoclub Horst naast de
eretitel symbolisch de tweede dan judo
aan prins Guido I uitgereikt.

!

Het boerenbruidspaar van Horst is dit jaar Hanneke van den
Beuken, ofwel Hanneke ván Willem Tailleur ván de Sonneheerdt en
ván Grada Maers ván de Zandstraol, en René Kerstjens, ofwel René
ván Kerstjens Kuüb ziene Sjaak en ván Riny ván Tilmans Sjeng. De
trouwerij wordt georganiseerd door de Koninklijke Harmonie Horst.
Zij trouwen in de onecht op dinsdag 21 februari in de Mèrthal in
Horst.

Modecentrum Frans Theelen is jarig en wie jarig is trakteert!

HAPPY ‘BeURS’ DAY

week 7 en 8

OPRUIMINGSFINALE!

2e afgeprijsde artikel halve prijs!*

Door ‘nieuwe’ restpartijen is de keuze weer reuze.
* Het duurste artikel wordt tegen 100% afgerekend.

1a3a5r

jappy Beurs
H

Day!

HORST

St. Lambertusplein 12
T 077-3968464
Voor koopzondagen zie onze website.
Modecentrum Frans Theelen te Roggel is elke
zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

Carnavalsmaandag
en dinsdag
gesloten!
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Wereldfestival Meerlo
naar nieuwe locatie
Het zesde multiculturele Wereldfestival van SOS Meerlo-Wanssum wordt gehouden op een nieuwe locatie:
zalencomplex Brugeind, sporthal Meerlo en de buitenterreinen. Het festival vindt plaats op zondag 2 september van
11.00 tot 18.00 uur en staat in het teken van het Indiaproject van SOS Meerlo-Wanssum.

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

AL
SINDS
1990

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

STANDAARD OF MAATWERK:
PROFESSIONELE KWALITEIT, OOK VOOR U!

Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

donderdag vrijdag zaterdag

★ Witte bollen
5 stuks voor E1,11
★ Dreumelvlaai E11,11
Impressie van het laatste Wereldfestival in 2008 (Foto: Angy Wanssum)
Het is voor de eerste keer dat SOS
Meerlo-Wanssum afwijkt van de traditionele locatie, evenementencentrum
Megelsprong in Meerlo. De reden van
de locatiewijziging is dat voor de oude
locatie diverse vergunningen nodig zijn
en zaal ‘t Brugeind deze vergunningen
allemaal in huis heeft. Bovendien hoeven bij de nieuwe locatie geen speciale

toiletwagens en kantoorruimtes te
worden geplaatst.
“We denken met plezier terug aan
de locatie van de ruiterclub. Dankzij de
spontane medewerking van Twan en
Gertie Kleeven van ‘t Brugeind en de
medewerking van de gemeente Horst
aan de Maas beschikken we nu weer
over een geweldige locatie”, aldus

maandag dinsdag woensdag
voorzitter René Poels van SOS MeerloWanssum.
De formule van het festival blijft
gehandhaafd. Naast veel informatie over de millenniumdoelen en de
projecten van SOS is die dag weer veel
multicultureel muziek en dans te zien,
is er een grote mondiale markt en worden talrijke activiteiten georganiseerd.

Kleffe Zök houden Groët Afvalbal
“Vur iederien die zich te voël, te vet en te vatsig vult. Mar ok vur iederiën die d’r vanweage ’t scheie
hiëlemoal doorhin zit”, organiseert joekskapel de Kleffe Zök op zaterdaag 18 februari vanaf 21.11 uur een
speciaal Groët Afvalbal in café Kling in Horst.
Dj’s Wiel en Mart zorgen voor
muziek, er zijn prijzen te winnen
in de afvalquiz en er zijn liveoptredens van de liedjeszangers uit

Horst. Ook de Kleffe Zök en rapper
Ankie komen optreden. De Kleffe Zök
zorgen ook voor afvalhapjes, zoals
komkommers en frikadellen. Toegang is

gratis. Degene die nog een optreden
wil aanmelden, kan contact opnemen
met Wim via doef72@planet.nl

Prins Miel en prinses
Lovely van Meuleveld
Maandagmorgen 13 februari werd bekend dat prins Miel en prinses Lovely samen met hun adjudanten de kinderen van basisschool Meuleveld uit Horst door de vastelaovesviering zullen leiden.

★ Waldkornbollen
4+1 GRATIS
★ Chocolade roombroodje
voor E0,80
Wij wensen iedereen een fijne carnaval

Crist Coppens
1 kilo varkenspoulet € 7.95
Bij 200 gram gekookte achterham
10 eieren GRATIS
3 kogelbiefstuk € 6.95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Carnaval in ut klenste
kefee vá Hôrs

Vriedág oape um iën oor.
vur iederiën deen d’r al zin een heat.
Zaoterdág um 5 oor Carnavals Parade
op ut vriëthóf va Hórs.
Café oape um zeuve oor.
Zondág oape um halluf elluf.
noa d’n optoch en lekker binne brandje,
mit aliën limburgse muziek.
Maondág oape um halluf elluf.
Kiender optoch en kroege toch daag.
Deensdág oape um halluf elluf.
Vur d’n twelfde kiër op ut kisje.

Tijdens de viering op vrijdag 17
februari gaan de leerlingen ’s morgens
naar De Leste Geulde in Horst om daar
naar verschillende optredens te kijken
van eigen vastelaovesartiesten. Daar
kunnen ze hossen en in polonaise rondtrekken. ‘s Middags sluiten de oudere

leerlingen aan bij de optocht van de
Peelhorst. Het motto van deze optocht
is: Weej zette de bleumkes boëte. De
stoet trekt vanaf 13.15 uur door de
Gebr. Van Doornelaan, Meterikseweg,
Venrayseweg, Jacob Merlostraat, over het
Wilhelminaplein, door de Steenstraat,

Kerkstraat en de Gasthuisstraat. Hier
keert de optocht zich en gaat weer
terug via dezelfde route. Het maakt het
natuurlijk veel leuker voor de kinderen
als er een enthousiast publiek langs de
route staat. Zij nodigen dan ook iedereen
uit om te komen kijken.

woensdág oape um ách oor.
zon toet beer vur én dubbeltje en
hiering eate.
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cultuur

AGENDA
(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )
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Optocht en
Blauwpoëtebal
zo 19 februari
Organisatie: CV De Blauwpoët
Locatie: Van Leendert

Carnavalsavond
vr 17 februari 19.00–22.00 uur
Organisatie: Jong Nederland
Locatie: Blokhut ‘Os Thoes’

Carnavalsmis
za 18 februari 18.30 uur
Organisatie: Erica-kapel
Locatie: kerk

Optreden Kiek now us
za 18 februari 20.00–02.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Carnavalsbal
za 18 februari 21.30 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: Bondszaal

Boerenbruiloft
en receptie
zo 19 februari 15.15 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: café Boëms Jeu,
de kiosk en de Bondszaal

Phoenixbal

vr 17 februari 20.30 uur
Locatie: OJC Phoenix

Carnavalsdienst
Receptie jeugd en
Kruumelkesbal

America

Hegelsom

ma 20 februari
Organisatie: CV De Blauwpoët
en CV de Krey
Locatie: Maaspaviljoen

za 18 februari 19.00 uur
Locatie: St. Hubertuskerk

Bal Masqué
za 18 februari 20.30 uur
Organisatie: CV D’n Tuutekop
Locatie: zaal Debije

Piratenfeest
di 21 februari
Organisatie: CV De Blauwpoët
Locatie: café-zaal ’t Dörp

ma 20 februari 14.00 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: Bondszaal

Optreden De Hoegies
ma 20 februari 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Carnavalsbal
di 21 februari 15.00 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: Bondszaal

Buurtenbal

za 18 februari
Organisatie: CV De Krey
Locatie: Maaspaviljoen

wo 22 februari
Organisatie: CV De Blauwpoët
Locatie: café-zaal ‘t Dörp

Griendtsveen
Snotneuzenbal

za 18 februari
Organisatie: CS De Klotbultjes
Locatie: De zaal

ma 20 februari
Organisatie: CV De Krey en
CV Blauwpoët
Locatie: Maaspaviljoen

Toer de Brokeze
di 21 februari 14.30 uur
Organisatie: CV De Krey
Locatie: Maaspaviljoen

Hieringschelle
wo 22 februari
Organisatie: CV De Krey
Locatie: Maaspaviljoen

Broekhuizenvorst

Schoolcarnaval

vr 17 februari
Organisatie: de Schakel,
CV de Blauwpoët en CV de Krey
Locatie: start bij de Schakel

Carnavalsmis
za 18 februari
Locatie: kerk

Girafjesbal

Antappen carnaval

ma 20 februari 13.00 uur
Locatie: café De Lange

za 18 februari aansluitend
Locatie: café Oud-Meerlo

Jeugdoptocht

Optreden Lolita

ma 20 februari 14.30 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: Centrum

za 18 februari 22.30 uur
Locatie: OJC Merlin

Carnavalsbal

Jeugdboerenbruiloft
zo 19 februari 14.11 uur
Organisatie: JC Hegelsom
Locatie: zaal Debije

di 21 februari 14.11 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: De Mèrthal

Boerenbruiloft
en receptie
ma 20 februari 15.11 uur
Organisatie: CV D’n Tuutekop
Locatie: zaal Debije

Optocht
en carnavalsbal
di 21 februari 14.11 uur
Organisatie: CV D’n Tuutekop
Locatie: zaal Debije

za 18 februari
Locatie: Herberg de
Morgenstond

Hieringschelle
wo 22 februari
Organisatie: CV D’n Tuutekop
Locatie: zaal Debije

zo 19 februari 19.30 -22.30 uur
Locatie: jeugdgebouw

Horst

Kronenberg

ma 20 februari
Organisatie: CS De Klotbultjes
Locatie: De zaal

vr 17 februari 13.15 uur
Org: Peelhorst en Meuleveld
Locatie: centrum

Quiltcafé
Optocht
en afsluiting

vr 17 februari 14.00–17.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

di 21 februari
Organisatie: CS De Klotbultjes
Locatie: De zaal

Receptie Joske en Jori

Scholenbezoek
en carnavalsbal

vr 17 februari 13.00 uur
Org: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: café ‘t Stammineke

za 18 februari 08.30 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: ‘t Haeren

Receptie Kinderprins
en Jeugddisco

vr 17 februari 18.30 uur
Locatie: kerk

Prinsenreceptie
vr 17 februari 20.11 uur
Organisatie: CV Kroeënekraan
en Pieëlhaas
Locatie: De Torrekoel

Optocht en
boerenbruiloft
en receptie
zo 19 februari 14.11 uur
Organisatie: CV Kroeënekraan
en Pieëlhaas
Locatie: de Torrekoel

vr 17 februari 18.00 – 20.00 uur
Locatie: Liesbeth’s Grand café

Demonstratie printen
op blik
za 18 februari
Locatie: Museum de Kantfabriek

Jeugdboerenbruiloft
za 18 februari 14.11 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: De Leste Geulde

Horster Carnavalsparade
za 18 februari 16.11-20.11 uur
Locatie: Wilhelminaplein

Verlovingsbal
ma 20 februari 20.30 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: café Oud-Meerlo

Boerenbruiloft
di 21 februari 15.30 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: gemeentehuis

Boerenmoesbuffet
en -bal
di 21 februari
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: zaal ‘t Brugeind

Aswoensdagviering
wo 22 februari 19.30 uur
Locatie: kerk

di 21 februari 21.30 uur
Locatie: Café Ummenthun

Haeringschelle

Lottum

Melderslo

za 18 februari
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: Lottumse horeca

vr 17 februari
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: centrum

Chipsbal

Tentoonstelling
kinderspeelgoed

Prins bezoekt
Lottumse horeca

zo 19 februari
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: café-zaal Harmonie

wo 22 februari 21.00
Locatie: OJC Merlin

Kinderoptocht
en schoolbal

zo 19 februari 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Chipsbal

ma 20 februari
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: centrum

zo 19 februari 16.00 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: café-zaal ‘t Paradijs

Merktspektakel

Optocht

za 18 februari 20.00 uur
Locatie: M@xx

di 21 februari
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: Markt

ma 20 februari 14.11 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: centrum

Afvalbal

Hiering schelle

za 18 februari 21.11 uur
Org: Joekskapel Kleffe Zök
Locatie: café Kling

wo 22 februari
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: café-zaal Harmonie

Megaboerenbruiloft
en receptie

Maondigmorge

Carnaval @ the M@xx

ma 20 februari 11.11 uur
Organisatie: GMV
De Plaggenhouwers
Locatie: De Vonkel

za 18 februari 19.00 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: St. Lambertuskerk

di 21 februari 15.11 uur
Locatie: MFC De Zwingel

Sleuteloverdracht
zo 19 februari 11.11 uur
Locatie: de Mèrthal

Receptie Aldere prins
di 21 februari 14.11 uur
Organisatie: GMV
De Plaggenhouwers
Locatie: De Vonkel

di 21 februari 10.33 uur
Organisatie: KJEM en
Jong Nederland
Locatie: de Torrekoel

ma 20 februari 14.30 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: zaal ‘t Brugeind

Kinderoptocht
Carnavalsmis

ma 20 februari 20.11 uur
Organisatie: GMV
De Plaggenhouwers
Locatie: De Vonkel

Chipsbal
en miniboerenbruiloft

Mieëldere got Talent

Slotavond

zo 19 februari 16.11 uur
Organisatie: GMV
De Plaggenhouwers
Locatie: café ‘t Stammineke

Verkeskopbal

ma 20 februari 10.30-12.30 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: zaal ‘t Brugeind

Carnavalsmis

Optocht basisscholen
Knapzakmaandag

zo 19 februari 15.11-0.00 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: zaal ‘t Brugeind

Drubelkesbal

Liedjesavond

Watervogeltelling
Kienderboorebrullof
en receptie jeugdprins

za 18 februari 19.11 uur
Locatie: kerk

Aswoensdag

Grubbenvorst
Broekhuizen

Carnavalsmis

zo 19 februari 20.00 uur
Locatie: café Babouche

Boorebrullef

Lamballebal
Optocht
en carnavalsbal

Optreden Bas Vermeer

Grote optocht
zo 19 februari 13.49 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: Centrum

Meerlo

Basisschoolcarnaval
vr 17 februari 12.00 uur
Organisatie: CV De Voskes
Locatie: zaal ‘t Brugeind

Meterik

Kindermiddag
za 18 februari 14.00 uur
Organisatie: CV
De Meulewiekers
Locatie: MFC De Meulewiek
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Carnavalavond

Tiroleravond

za 18 februari 20.30 uur
Organisatie: CV
De Meulewiekers
Locatie: MFC De Meulewiek

za 18 februari 20.30 uur
Locatie: zaal Wilhelmina

Optocht en prijsuitreiking

Carnavalsmis
zo 19 februari 09.30 uur
Locatie: kerk

ma 20 februari 13.49 uur
Organisatie: CV
De Meulewiekers
Locatie: centrum

Jeugdbal

Boerenbruiloft

Optocht

di 21 februari 13.41 uur
Organisatie: CV
De Meulewiekers
Locatie: MFC De Meulewiek

ma 20 februari 14.30 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: Swolgen

zo 19 februari 16.00 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina

Optochtbal
Scholenoptocht

ma 20 februari aansluitend
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina

vr 17 februari 13.30 uur
Locatie: centrum

Jeugdbal

Sevenum

Proclamatiebezegeling
za 18 februari 15.11 uur
Organisatie: CV Dun Ezelskop
Locatie: De Gaper

Carnavalsmis

di 21 februari 10.00 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina

Boerenbruiloft
en – receptie

za 18 februari 18.00 uur
Locatie: kerk

di 21 februari 14.11 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina

Veurpreuve

Aswoensdagviering

za 18 februari 20.30 uur
Organisatie: CV Dun Ezelskop
Locatie: De Wingerd

wo 22 februari 18.30 uur
Locatie: kerk

Hiering schelle
Boerenbruiloft
zo 19 februari 15.11 uur
Organisatie: CV Dun Ezelskop
Locatie: De Wingerd

Optocht
ma 20 februari 14.30 uur
Organisatie: CV Dun Ezelskop
Locatie: centrum

Maandagbal
ma 20 februari, aansluitend
Organisatie: CV Dun Ezelskop
Locatie: De Wingerd

wo 22 februari 19.00 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina

Tienray

Carnavalsmis
za 18 februari 18.00 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: kerk

ma 20 februari
Locatie: centrum

Optreden van de Shagging
Ponies
di 21 februari 18.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

Matinee
di 21 februari 13.00 -7.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Huisarts en apotheek
America

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

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

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

Optocht

Prijsuitreiking optocht
di 21 februari 11.11 uur
Organisatie: CV Dun Ezelskop
Locatie: De Sevewaeg

Medische zorg

Boerenbruiloft en receptie

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

Aparty

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

di 21 februari 17.30 uur
Locatie: De Wingerd

Lottum-Broekhuizen

Kindermiddag
di 21 februari 14.30-16.30 uur
Organisatie: CV Dun Ezelskop
Locatie: De Sevewaeg

Oëtblaoze
di 21 februari 24.00 uur
Organisatie: CV Dun Ezelskop
Locatie: Onder de kerktoren

Hieringschelle
wo 22 februari
Locatie: De Sevewaeg

Swolgen
Jeugdinstuif
met prinsen

do 16 februari 18.15 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: Jeugd Instuif Swolgen

di 21 februari 14.00 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: De Geitestal

Aswoensdagviering
wo 22 februari 09.00 uur
Locatie: kerk

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

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

service 31
Kerkdiensten
America
zondag

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

Huisartsenpost

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

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

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

zondag

Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

zaterdag
woensdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Meterik
zaterdag

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Tandarts

vrijdag

Spoedgevallendienst
17 t/m 23 februari
Tandarts Veldman
De Kievit 8A, 5864 BX Meerlo
T 0478 69 24 65

Tienray

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

09.30

Horst (Lambertus)

Melderslo

Verloskundige zorg

09.45

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

19.15

Grubbenvorst

Venlo

Venray

09.45

Broekhuizenvorst

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

11.00

Broekhuizen
zondag

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

Heilige mis

zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

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

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

De tijden die hier zijn
afgedrukt zijn standaardtijden.
Voor afwijkende tijden van
kerkdiensten verwijzen wij u naar
de desbetreffende parochie.
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nieuws
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Alles voor
een heerlijk
carnaval!
5
2.00

STUKS

1.00 EURO

STUKS

2.

KORTING

4.

75

AH Berlinerbollen
5 stuks

2
3.00

3.99

02

AH Gekleurde eieren
2 dozen à 6 stuks

2.99

Keulen Limburgs runderzuurvlees
Stuk à 500 gram.
Kilo 6.78

2
2.98

2.38

Keulen Limburgse gehaktballen
Verpakt per 3 stuks

3.99

Ouwehand zure haring
Emmer 900 gram.
Kilo 3.77

3.39

2.55

2.04

Keulen Limburgse hoofdkaas
Bakje 250 gram.
Kilo 8.16

e
HALVE
PRIJS

6.40

4.80

Mora frikadellen
2 dozen à 20 stuks

Jupiler pils
Krat 24 flesjes à 0.25 liter*

Albert Heijn Horst
Deze carnavalsaanbiedingen zijn geldig van maandag 13 t/m woensdag 22 februari 2012.
* Voor deze aanbieding geldt: maximaal 6 kratten per klant. De aanbieding is exclusief statiegeld.
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

0.86

0.49

Soma Limburgs roggebrood
Zak 400 gram.
Kilo 1.23

11.29

7.

99

Gewoon bij Albert Heijn.

