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Een kleurrijke carnaval
De pèkskes mogen de kast weer in en het gewone kloffie kan weer aan. Sommige carnavalsvierders hebben nog een paar dagen vrij om de kater te verwerken en anderen zijn alweer hard
aan het werk. Met hier en daar een flinke sneeuw- of hagelbui en daarna juist weer een lekker
voorjaarszonnetje was carnaval dit jaar een feest van wisselende seizoenen.

Nadruk bezuinigingen op personeelskosten

Dynamiek Scholengroep
trekt broekriem aan
Het aantal leerlingen op basisscholen in Noord-Limburg neemt de komende jaren af. Deze afname heeft grote
financiële gevolgen voor Dynamiek Scholengroep. Vooral in de personeelskosten gaat flink gesneden worden.
Dynamiek Scholengroep uit
Horst heeft 22 basisscholen in
Noord-Limburg onder haar paraplu.
Zij verzorgen samen het onderwijs
voor ruim 4.300 leerlingen. Volgens
de prognoses gaat dit aantal de
komende drie jaar flink afnemen.
Door de afname van inkomsten
staat Dynamiek Scholengroep voor
de zware taak om 2,5 miljoen euro
te bezuinigen. Jan Jenneskens,

voorzitter van het collegebestuur van
Dynamiek Scholengroep, zegt hierover: “Ruim 82 procent van onze totale
kosten bestaat uit personeelskosten.
Gezien de krimp in leerlingenaantal
zullen wij daar de komende jaren flink
op moeten bezuinigen. We hebben
een sociaal plan opgesteld. Zoals het
er nu naar uitziet zullen wij op den
duur afscheid moeten nemen van
acht voltijd leerkrachten. Uiteraard

stellen wij alles in het werk om
gedwongen ontslagen te voorkomen.
Onderdeel van ons beleid is om
een deel van het personeel elders
te laten werken. Verder hebben wij
momenteel ook een personeelsstop.
Dat is extra vervelend, want voor het
evenwicht in ons personeelsbestand
kunnen wij jonge leerkrachten goed
gebruiken.”
Lees verder op pagina 02

De politie van Horst aan de Maas
liet in een reactie weten dat het een
rustige carnaval was in de gemeente.
“Carnaval is rustig verlopen. En dat is
fijn, het moet vooral gewoon een feest
blijven”, vertelt een woordvoerder.
“Met zo’n feesten zoals carnaval is er
af en toe wel wat trammelant of wat
opstootjes, maar als wij dan komen is
het redelijk snel over.

overleg met justitie vrijgelaten. Zijn
dossier is overgedragen aan justitie
en die gaat de strafmaat bepalen.
Volgens een wijkagent reden bij de
kinderoptochten in Meerlo en Sevenum
twee bestuurders door nadat een
verkeersregelaar een stopteken had
gegeven. Dit leverde hen een boete
van 340 euro op.
Na een jaar van afwezigheid
was burgemeester Van Rooij zondagochtend weer in de Mèrthal in
Horst voor de sleuteloverdracht.
Vijftien prinsen uit zestien dorpen
kregen de sleutel tot de gemeente
symbolisch overhandigd van
de burgervader. De bijeenkomst
werd dit jaar georganiseerd door
carnavalsvereniging Dun Ezelskop uit
Sevenum.

Op één incident na
rustig

Voor de laatste keer
de bloemetjes buiten

Het enige incident waarbij het echt
mis ging was in de nacht van vrijdag
op zaterdag op het Wilhelminaplein
in Horst. Daar is iemand opgepakt op
verdenking van zware mishandeling.”
Die persoon is na verhoor in

Op de foto een beeld uit de optocht van cv de Vlaskop uit Melderslo.
De muzikanten maken onderdeel uit
van joekskapel Klaor Taal. De joekskapel zette in de optocht voor de
laatste keer de bloemetjes buiten.

Carnaval in Horst aan de
Maas barstte los met maar liefst
dertien optochten, een sleuteloverdracht en ontelbaar veel prinsenballen,
kindermiddagen, liedjesavonden en
andere activiteiten.

Het moet gewoon
een feest blijven
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Dynamiek Scholengroep Americaan vast voor mishandeling
trekt broekriem aan
Een 21-jarige man uit America is van vrijdag op zaterdag rond kwart over één aangehouden in een horecagelegenheid aan het Wilhelminaplein in Horst. Hij wordt verdacht van zware mishandeling.

Jenneskens verwacht dat het leerlingenaantal rond 2015 stabiliseert.

Stabilisering leerlingenaantal in 2015
“Waar wij nu vooral op gaan inzetten is waarborgen van de kwaliteit
van het onderwijs in Noord-Limburg.
Het is voor het eerst dat Dynamiek
Scholengroep met een dergelijke krimp
van het leerlingenaantal te maken
hebben. Een situatie waar we nog maar
weinig ervaring mee hebben. Gelukkig

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

heerst er geen paniek onder het personeel. Ze houden het hoofd koel en het
hart warm.” Op de overige 18 procent
kosten die Dynamiek Scholengroep
heeft, kan slechts beperkt bezuinigd
worden. “Dan praat je over energiekosten, automatisering en leerpakketten.
Door het afsluiten van bulkcontracten
met leveranciers kunnen wij inkoopprijzen van bijvoorbeeld papier verlagen.
En de verwarming lager zetten en een
warmetruiendag organiseren zie ik
eerder als een armoedeslag.” Toch ziet
Jenneskens de toekomst rooskleurig
tegemoet.

De man zou een 16-jarige jongen
uit Hegelsom zonder aanleiding
in het gezicht hebben geslagen.

Het slachtoffer heeft door de klap
loszittende tanden en moest hiervoor
naar de dokter. De verdachte werd

overgebracht naar het bureau waar
hij vast werd gezet voor nader
verhoor.

Flash! op Popsport
De Sevenumse band Flash! treedt op vrijdag 2 maart op tijdens Popsport in Weert. Popsport is een landelijk
coachingsprogramma, het biedt muziektalent een kans om workshops met professionele muzikanten, programmeurs en managers uit de muziekbusiness te volgen.

Waarborging en
verbetering kwaliteit
“Het aantal leerlingen zal na de
krimp geleidelijk aan stabiliseren. Dan
kunnen wij ons volledig richten op de
waarborging en verbetering van de
kwaliteit van het onderwijs in NoordLimburg.”

Nikki niet
Vasteloavesvierder
2012
Ondanks flinke promotie
tijdens diverse optochten en
daarvoor is Nikki Seuren uit
Melderslo niet de
Vastelaovesvierder van ’t Joar
2012 geworden. Die titel ging
naar Lonneke Leenen uit Heerlen.
Op carnavalsdinsdag tijdens de
Groeete Gulpener Vastelaoves-finale
in Gulpen werd de uitslag van de
verkiezing bekend gemaakt. De
Heerlense verzamelde van de tien
finalisten de meeste stemmen. De
verkiezing van de Vastelaovesvierder
van ’t Jaor werd georganiseerd door
Stichting Limburg Alaaf.

De band Flash! uit Sevenum is
een van de negen acts uit Limburg
die tijdens Popsport hun muzikale
ontwikkeling mag laten zien en horen.
Tijdens de workshops krijgen de
talenten persoonlijk advies en draait
alles om hun muzikale ontwikkeling.
In het eerste regionale stadium van
het Popsport-programma krijgen de
deelnemers een fotoshoot, verzorgen
ze een liveoptreden en mogen ze een
aantal eigen nummers opnemen in de
studio. De deelnemers die in dit traject

de grootste ontwikkeling doormaken,
stromen door naar het landelijke
programma.
De pop-rock coverband Flash!
bestaat uit vijf jonge bandleden. De
band is ontstaan in de zomer van
2009 in Sevenum, eerst met drie man,
later uitgebreid naar vijf. Ze hebben
een breed repertoire met nummers
van onder anderen Green Day, Snow
Patrol en U2. Maar ze spelen ook echte
meezingers zoals Jij bent zo van Jeroen
van der Boom en Het is een nacht

van Guus Meeuwis. Ook eigen werk
ontbreekt niet in het repertoire.
Flash! reist niet alleen naar Weert.
Ze hebben een speciale bus geregeld
die op vrijdagavond 2 maart naar Weert
vertrekt met alle supporters. De bus is
nog niet vol, aanmelden kan via info@
band-flash.nl
De Bosuil in Weert opent zijn
deuren om 19.00 uur en het programma begint om 19.30 uur. De entree is
gratis. Voor meer informatie kijk op
www.band-flash.nl

Bezorging
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
Kempen Nieuwsmedia bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Mannen zijn authentiek, moedig, echt, gecultiveerd,
krachtig, angstloos, spiritueel, gewaagd, artistiek.
Daarom hebben zij hun eigen verzorgingsmerk nodig.
Één dat ontworpen is voor hen. Één dat aan hun hoge
eisen tegemoet komt. Één dat bij hun unieke stijl en
persoonlijkheid past.
[3D]MENSION VAN SCHWARZKOPF PROFESSIONAL

www.anjaloek.nl
Hoofdstraat 8a, 5961 EZ Horst

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

tel.: 077 398 33 64

SOLIDE
PROFESSIONEEL
PERSOONLIJK

Meer dan alleen cijfers

Particuliere aangifte IB 2011

€ 45,00

0)

ner € 60,0

(incl. part

L

kies voor kwaliteit!

Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl
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Weinig animo voor
Voortuinenwedstrijd
Zijn het de slechte weersomstandigheden of is het een kwestie van timing? De voortuinenwedstrijd, die
Centrum Management Horst aan de Maas in samenwerking met het Citaverde college, de dorpsraden en de
gemeente organiseert lijkt niet echt van de grond te komen. Tot dusver schreven slechts vijftig deelnemers zich in.

na carnaval…

Een lekkere boterham
HORST • GRUBBENVORST

Thei Donders uit Horst zet zich
graag in voor ´zijn´ Mussenbuurt in
Horst. Als kartrekker van diverse
activiteiten heeft hij samen met de
werkgroep Mussenbuurt de wijk weer
positief op de kaart gezet. Hij werd
gevraagd om de mensen in de wijk
aan te sporen om mee te doen aan
de voortuinenwedstrijd. Thei: “In
2006 hebben wij in onze buurt al een
keer een voortuinenwedstrijd georganiseerd. Iedereen in de buurt deed
mee. Sommige buurtgenoten gingen
spontaan aan de slag bij mensen, die
zelf niet in staat waren in hun tuintje te
werken. Het saamhorigheidsgevoel in
de buurt is daardoor enorm gegroeid.

De wedstrijd was onderdeel van een
plan om de Mussenbuurt uit het slop
te trekken. En daar zijn wij absoluut in
geslaagd.

Prettige wijk
om in te wonen
Het is gewoon een prettige wijk
om in te wonen. Met een heel actieve
werkgroep. Elk jaar organiseren wij een
burendag en een spelmiddag voor de
kinderen. Verder houden wij in samenwerking met het Seniorenorkest met de
buurt jaarlijks een gezellige kerstmiddag. Weet je wat het is: de mensen
in de Mussenbuurt laten elkaar in hun

waarde.” Voor de voortuinenwedstrijd
die dit jaar voor het eerst wordt georganiseerd hebben zich tien deelnemers uit
de Mussenbuurt aangemeld. Maar in de
rest van Horst aan de Maas is blijkbaar
onvoldoende animo, ondanks de inspanningen van diverse organisaties en
dorpsraden. Toch houden de organisatoren voet bij stuk. Volgens Jan Nabben,
bestuursvoorzitter van het Centrum
Management moeten de inwoners van
Horst aan de Maas nog wennen aan
het idee. “Bovendien is het nog vroeg
in het jaar. Op verzoek van een aantal
mensen heeft de organisatie besloten
de inschrijftermijn te verlengen tot
1 april”, zegt Nabben in een reactie.

De politie kreeg donderdag 16 februari een melding waarop ze een 65-jarige man uit Grubbenvorst hebben
aangehouden.
hebben geschoten. Na onderzoek
van de politie en de Groene Brigade
van de provincie werd de jager
aangehouden. Hij bekende op

Nu unieke, éénmalige
kennismakingsaanbieding
voor ons gloednieuwe
24-uurs fitnessconcept!
Gloednieuw fitness concept in Nederland

Grubbenvorster jager beboet
De man zou op 24 januari in
de bebouwde kom in de buurt van
een bosgebied in Grubbenvorst
hebben geschenen met licht en

12 MAART OPEN

Uw lidmaatschap biedt 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang
tot elke Anytime Fitness club (reeds meer dan 1850 clubs open
wereldwijd).

GRATIS Persoonlijke
Fitness Oriëntatie
om u te helpen tijdens het
starten. Dit houdt in dat de
apparatuur wordt uitgelegd
en een veilig en effectief
trainingsprogramma
wordt gemaakt.

konijnen te hebben geschoten.
De man krijgt een boete voor
overtredingen van de flora- en
faunawet.

DE TWOPETJES Wie bin ik

Andere voordelen van
Anytime Fitness:
nr. 19

Pre-s5afelberu!ari

Zaterdag 26.00 uur
13.00 - 1
29 februari
Woensdag20.30 uur
0
18.0

• Grote verscheidenheid
fitness apparatuur;
• Geïntegreerde
toegangs- en veiligheidssystemen;
• Veilige en schone
sportomgeving;
• Personal training;
• Gezondheidsdrank
(vitamines en mineralen)
ook 24/7 voor u.

Wij kijken er naar uit om u te ontmoeten!

Raadhuisplein 8, Sevenum

www.anytimefitness.nl
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Limburgs duo in de bres
voor Afrikaanse albino’s
Filmmaker Marijn Poels uit Swolgen en fotograaf Jan Janssen uit
Roermond lanceren hun boek over het ellendige leven van albino’s in
Afrika. Zij hebben de verhalen en foto’s vastgelegd in ‘Een wereld van
extremen’ en in een documentaire.

Op vrijdag 17 februari begon de carnaval voor de kinderen uit Sevenum. Zij liepen in een ‘biëstig
schonne’ optocht door het dorp. Vele geschminkte snoetjes in de optocht en langs de kant maakten het
een kleurig tafereel.
Voor meer foto’s van de kinderoptocht, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Op 27 februari 2012 zijn onze (groot)ouders

Harry en Lies Grubben-Lemmen

Welkom lieve

50 jaar getrouwd.

Geboren op
15 februari 2012
Broertje van Sid en Cas
Trotse ouders
Susanne en Henk
Janssen-Peeters
Gelderdijk 38
5975 NT Sevenum

Zaterdag 17 maart a.s. is er een Heilige Mis
om 14.00 uur in de St. Lambertuskerk van Horst.
Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in
Café de Leste Geulde, Noordsingel 75, Horst.
Vondersestraat 45a, 5961 JR Horst
Kinderen en kleinkinderen
Workshop ‘’Haken is hip’’
Haal de lente in huis met frisse
zelfgehaakte woonaccessoires.
Kom gezellig met vriendinnen of
collega’s naar onze workshop. Garantie
voor een geslaagde middag/avond.
Info: studio-elf.nl of studioflair.nl
Super snel en gezond koken
Op zijn Aziatisch koken in 3 minuten
klaar, sneller kan niet en super gezond.
Tevens levensmiddelentheorie,
Chi Cong, Tai Chi en Ching-I
(heilgymnastiek). Allemaal voor een
goede gezondheid. 06 19 58 59 04.
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

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

Giel

Te huur éénpersoonswoning,
aan de rand van Horst. Voor meer
informatie bel 06 12 87 81 30.
Zatermorgen rond 11.25 uur ben ik mijn
telefoon op het perron of spoor van
station Horst-Sevenum verloren.
Het is een witte HTC Desire en hij zat
in een zwart HTC hoesje. Er staan veel
foto’s op waar ik aan gehecht ben.
Bij het spel Wordfeud staat nu de naam
Petra. Mocht je hem gevonden hebben,
bel dan svp 06 19 43 23 45.
Zwarte kieps verloren op
carnavalsmaandagavond bij ‘t Centrum
of Liesbeth. Tel. 077 398 50 73.
Verloren met carnaval (dinsdag)
zwarte wollen sjaal met gekleurde
geborduurde bloemen, uiteinde met
franjels. Sjaal is me zeer dierbaar.
Waarschijnlijk verloren in Griendtsveen
of America. Tel. 06 39 24 34 68.
M
& ON GR
RE U A
ST ME FAU N
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Mollenbestrijding
‘De laatste hoop’

Overlast van mollen bel dan
de mollenbestrijder voor
Horst a/d Maas.
Tel. 077 398 61 03
Bekwaamheidscertificaat nr. L 200110000945

Grafmonumenten
en restauratie

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

MAATWERK IN
NATUURSTEEN
Tel.: 0492 - 52 37 82
www.stassarbv.nl

Samen met diverse documentairefotografen reisde Marijn Poels
de wereld rond. Voor Poels behoort
de reis naar Mali tot één van zijn
meest indrukwekkende van het
afgelopen jaar.
“Ergens in de binnenlanden
waren we uitgenodigd in een dorpje
waar albino’s waren samengekomen
om hun verhaal te doen.
De verhalen die we daar hoorden
waren verschrikkelijk”, vertelt de
filmmaker.
“Traditionele natuurgenezers in
Afrika denken dat men van diverse

Welkom lief meisje!

Josje

Leunen
T (0478) 51 52 21 M 06 - 5113 53 64

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

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

www.theoarts.com

Brechje
15 februari 2012
Dochter van
Loek & Vivian
Verhaeg-Hoeymakers
Zilverschoon 4
5975 TE Sevenum

Steigerhout en Teakhout
Tafels, tv-meubels, dressoirs, enz.
Nu ook White Wash meubels.
Steigerhout-teakhout-meubels.nl
06 51 93 18 38
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.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
Tegelzettersbedrijf H. Martens
voor vakkundig tegelwerk. Bel voor
advies en vrijblijvende prijsopgave:
tel. 0478 58 06 81 of 06 44 97 61 41.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

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

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Kinderdagverblijf

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

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

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

www.briensveld.nl

Geboren

Geboren op 20 februari 2012
Dochtertje van
Robert en Ilse
Nellen-Kersten
Pastoorsveld 41
5961 DT Horst

Dag en nacht bereikbaar

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

lichaamsdelen, stukjes haar of
ingewanden van albino’s magische
drankjes kan maken. De macht van
het geloof is zo groot daar. Door de
armoede zijn mensen tot alles in
staat om maar te overleven, zelfs
jacht maken op ledenmaten van
albino’s. Religieuze natuurgenezers
belonen de ‘jagers’ hiervoor al vlug
met 3.000 dollar.”
Filmmaker Poels presenteert
zijn tweede boek op 4 maart om
14.30 uur tijdens de filmpremière
van zijn documentairereeks in
Lelystad.

TEL.: (077) 467 37 77
PASTOOR VULLINGHSPLEIN 22, SEVENUM

Uw koffietafel
onze zorg

Blitterswijck
(0478) 53 32 26 | 06 23 61 13 50
www.petraduijkers.nl

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl
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donderdag vrijdag zaterdag

★ Waldkornbollen
4+1 GRATIS
★ Chocolade roombroodje
van E1,00 voor E0,80
maandag dinsdag woensdag

★ Kampioentjes
4+1 GRATIS
★ Kersenflappen
3 stuks voor E2,35

Spektakel op het Dendron
Van 14 tot en met 17 februari vond op het Dendron College in Horst het jaarlijkse Spektakel plaats:
een diverse voorstelling van cabaret, zang en dans geheel verzorgd door leerlingen en personeel van
het Dendron College. Een kleine 2.500 man publiek was getuige van de voorstellingen.
Voor meer foto’s van het Spektakel, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Gezocht:
vrijwilligers voor wereldse job
Stichting Wereldpaviljoen is op zoek naar tientallen vrijwilligers die tijdens de Floriade de kleurrijke inzending
van het Wereldpaviljoen willen bemensen. De stichting zoekt vooral mensen vanaf 18 jaar die affiniteit hebben met
andere culturen, communicatieve eigenschappen hebben en bezoekers enthousiast kunnen maken voor
het Wereldpaviljoen.
Stichting Wereldpaviljoen zoekt
vrijwilligers die het liefst een hele dag
en mogelijk meerdere dagen mee
kunnen draaien. De stichting biedt de
vrijwilligers een kleurrijke stand waar
de Floriade-bezoekers zich kunnen
laten inspireren, emotioneren en
informeren over het samenwerken
aan een betere en eerlijkere wereld.

Voor de dagen dat vrijwilligerswerk
wordt verricht regelt de stichting een
toegangsbewijs. Twee weken voor de
aanvang van de Floriade wordt een
instructiebijeenkomst georganiseerd
voor alle vrijwilligers van het
Wereldpaviljoen.
Mensen die interesse hebben kunnen een mail sturen naar

vrijwilligers@wereldpaviljoen.com
met naam, adres, e-mail en telefoonnummer en aangeven waarom ze mee
willen doen en welke dagen ze ingezet
kunnen worden. Voor meer informatie
neem contact op met de projectleiders
van Stichting Wereldpaviljoen, Ton Dols
op 06 15 90 88 88 of René Poels op
06 29 47 91 10.

l

alle schades aan auto of lichte bedrijfswagen

l

industrieel spuitwerk

l

Focwa Eurogarant erkend

l

l

afhandeling rechtstreeks met alle
verzekeringsmaatschappijen
gratis vervangend vervoer en speciale
regeling m.b.t. eigen risico bij schade

Autoschade Maashorst
St. Jansstraat 32, 5964 AD Horst - Tel. (077) 398 37 00

www.autobedrijvenmaashorst.nl

SEIZOENS

OPENING
vanaf 22 februari!

Bijeenkomst diabetes en
huidaandoeningen
Het vrijwilligersteam van het werkgebied Venray en omstreken van Diabetesvereniging Nederland organiseert
op maandag 19 maart de eerste themabijeenkomst van dit jaar. Het onderwerp van de bijeenkomst is diabetes en
huidaandoeningen.
Wie diabetes heeft, kan na verloop van tijd te maken krijgen met
de gevolgen hiervan. De bekendste
complicaties zijn problemen met
hart- en bloedvaten, ogen, nieren en
zenuwen. Veel minder bekend zijn
de huidaandoeningen bij diabetes

en wat eraan te doen is. Tijdens de
themabijeenkomst over diabetes en
huidaandoeningen wordt over deze
onderwerpen gesproken. De lezing
wordt verzorgd door Dr. Martina van
Geel-Kucharekova, dermatoloog bij het
VieCuri-ziekenhuis.

De themabijeenkomst vindt plaats
in het personeelsrestaurant van het
VieCuri-ziekenhuis in Venray. De zaal
is om 19.30 uur open. Aanmelden kan
tot donderdag 15 maart telefonisch via
0478 51 29 95 of stuur een mail naar
elly.keijsers@hetnet.nl

Kom eens een
kijkje nemen naar
onze kleurrijke
voorjaarscollectie!
En natuurlijk een lekkere
zelfgemaakte tractatie
bij de koffie!

Lottumse Collecteweek
Diabetes Fonds, de Hartstichting, de
Kankerbestrijding, de Maag-, Lever-,
Darmstichting, de Nierstichting, het
Reumafonds, de Vastenaktie en het

Fonds Verstandelijk Gehandicapten.
Voor vragen over de collecte bel
Riky Schut op 077 463 18 06 of Marjo
Hermans op 077 463 16 82.

BARBECUE

gratis glühwein en
vuurkorf (incl. hout)
vanaf

12,35
p.p.

In de week van 12 tot en met 16 maart houdt Stichting Collecteplan Lottum de gezamelijke collecte in het dorp.
De collectes van maar liefst elf doelen worden in één verzamelronde gebundeld.
De doelen waarvoor Stichting
Collecteplan Lottum collecteert zijn
het Astmafonds, het Beatrixfonds,
de Brandwondenstichting, het

WINTER

Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl
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15 VRAGEN aan Vera Wilbers

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

Vera Wilbers
14 jaar
Horst
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Dat altijd als ik naar boven ging om
naar bed te gaan, pap me nog een kus
voor het slapen kwam geven. Maar ik
hield van verstoppen en mensen laten
schrikken, dus ik verstopte me dan
altijd onder mijn bureau achter een
kastje. Mijn vader trapte daar heel vaak
in en ik vond het geweldig om zijn
gezicht dan te zien.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Toen ik een keer te laat op school
kwam, heb ik tegen de afdelingsleider
gezegd dat mijn band lek was en dat
ik wel een briefje van thuis mee zou
nemen. De dag erna was ik ziek en

mam belde naar school om me ziek te
melden. Doordat ik een briefje mee zou
nemen wist de receptie wie ik was en
vroeg het aan mijn moeder. Ze wist van
niets en ik was betrapt. Ze was er niet
zo blij mee.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
De kracht om onzichtbaar te zijn. Dan
kan ik andermans gesprekken afluisteren en te weten komen hoe mensen
daadwerkelijk over iets of iemand
denken.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Een strand met een mooie zonsondergang, met aan mijn raam mijn toekomstige vriendje die me meevraagt
voor een strandwandeling.
Waarop ben je het meest trots?
Op mijn familie, vrienden en vriendinnen. Ze zijn het belangrijkste in mijn

leven. Ik weet dat ze er altijd voor me
zullen zijn. Ik kan ze echt vertrouwen,
ze houden me op de been, ik zou me
echt geen betere familie, vrienden en
vriendinnen kunnen wensen.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
’Je hebt me’ van Gio. Dat liedje spreekt
me aan omdat ik mezelf er in terug zie.
Het gaat erover dat je de persoon van
wie je houdt niet kunt verlaten, maar
dat je vrienden zeggen dat je het wel
moet doen omdat die persoon niet
goed voor je is.
Als je de komende 24 uur man bent,
wat zou je dan doen?
Het eerste wat ik zou doen is staand
plassen. Ik zou wel eens willen weten
hoe dat is, haha.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
K3. Ik had er alles van: tassen, knuffels,
een dekbedovertrek, potloden,

schriften. Nu vind ik het totaal niks
meer, ik vind ze echt superkinderachtig doen. Ik snap niet wat me toen
bezielde.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Hawaï. Ik hou van de zon, het strand en
de zee. Daar is het elke dag mooi weer,
hoef ik geen dikke truien en lange
broeken aan. Ik kan er lekker zonnen in
de zon, lijkt me echt super.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Toen ik nog klein was gingen we een
aantal jaren op rij naar hetzelfde plekje
in Zeeland op vakantie. Een keer ging
ik alleen naar het zwembad en liep
uit het niets naar een meisje toe. Daar
werd ik toen vakantievriendinnen mee
en omdat zij ook steeds naar die plek
op vakantie ging had ik er nog een
paar jaar contact mee.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Naar de pizzeria.
Welke angst zou je willen overwinnen?
Mijn angst voor insecten. Ik word al
bang van het kleinste spinnetje. Ik
hou echt niet van klein ongedierte dat
kruipt.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Eerst lekker uitslapen, daarna ontbijt
op bed krijgen en dan met vriendinnen
lekker shoppen en naar een spa gaan.
’s Avonds lekker uiteten en een filmpje
pakken in de bioscoop.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik zou zelf geen tatoeage nemen. Ik
vind een kleine tatoeage wel mooi,
maar dan niet bij mezelf. Ik denk niet
dat het bij mij zal passen.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Of ik, als ik later oud ben, nog steeds
zo gelukkig ben als ik nu ben.

26 februari

Taco
bestaat
40 jaar!

Rommelmarkt
snuffelmarkt

Open dag

Mèrthal Gasthuisstraat
5961 GA Horst
A73 afrit 11
Open van 9.30/15.30 uur
www.carbootsalehorst.nl
11 maart rommelmarkt Reuver

Autobedrijf

Zondag 26 februari a.s.

Fer van lin

van 11.00 - 17.00 uur op ons bedrijf
aan de Donkstraat 6a in Meterik.

• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen

U bent van harte welkom!
Donkstraat 6a
5964 AJ Meterik
T: +31 (0)77 397 66 66

F: +31 (0)77 397 66 60
E: info@tacobedrijven.nl
I : www.tacobedrijven.nl

Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

Mies
Column
Kleine Mies
Een onderzoekje naar
mezelf: hoe ben ik geworden
zoals ik nu ben? Pff… wat een
lastige vraag en wat een gedoe
en stress om daar achter te
komen in een erg korte tijd.
Maar heel stiekem ook best
leuk om in alle oude fotoboeken, filmpjes, agenda’s en
rapporten te duiken.
Na jaren weer die oude doos
open om tussen alles van vroeger
te snuffelen. Hilarisch om die
basisschoolrapporten weer te
zien. Die meesters en juffen van
toen waren trouwens ook niet
moeders creatiefste. Op ieder
rapport stond weer hetzelfde
verhaaltje, ieder jaar weer.
Zo doorgaan en een fijne
vakantie. Goh, wat verrassend
steeds weer. Mijn vriendinnetjes
en ik daarentegen knutselden
rond die tijd de meest ingewikkelde afkortingen in elkaar. Ook
waren we toen erg lief tegen
elkaar. Zinnetjes als: ‘Ik wil je
nooit meer kwijt’ en ‘Hou van je’
werden afgekort naar IWJNMK en
HVJ. Stelletje slijmerds dat we
waren. Onder briefjes over hoe
goede vriendinnen we waren en
wat we wel niet allemaal voor
elkaar betekenden stond dan ook
niet één zo’n afkorting, nee, daar
stonden alle mogelijke
afkortingen dan onder, niets
mocht vergeten worden. Nog iets
verder terug de tijd in vond ik
ook filmpjes van mij in het klein.
Filmpjes over hoe ik fanatiek mee
stond te dansen met dat beest
van TikTak of hoe ik een knuffelbeer per kinderwagen vervoerde.
Dat ging trouwens ook niet via de
gemakkelijkste weg. Ik kwam er
pas na rondje één achter dat ik
beer op z’n kop in het wagentje
gezet had, arme beer. Dat was
nog niet het ergste voor beer.
Hij moest en zou precies rechtop
zitten. Stond ie een beetje
scheef: stop. En dan zette ik hem
weer recht. Zo ging het maar
door. Arm beestje.
Wat een leven had ik vroeger
eigenlijk he? Hoefde me alleen
maar druk te maken over welke
afkortingen ik allemaal kon
verzinnen en over het feit dat
beer niet rechtop wilde blijven
zitten terwijl dat wel van me
moest.. Goh, ik had toen toch
hele andere dingen om ‘stress’
van te hebben.
Mies
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Genomineerd Sportploeg Sportgala 2012

Genomineerd Sporttalent Sportgala 2012

Jac Jenneskens is de trotse coach van het Hovoc B1 Jongensteam dat genomineerd is in de categorie sportploeg.
Op vrijdag 2 maart wordt tijdens Sportgala Horst aan de Maas bekend gemaakt of ´zijn jongens´ met de eerste prijs
aan de haal gaan.

Hij is net achttien jaar, ambitieus en verlegt graag zijn grenzen. Koen
Zeelen is motorcoureur en rijdt momenteel in het Europees kampioenschap
Superstock 600.

Jongensteam Hovoc:
Koen Zeelen gaat
een blok zelfvertrouwen sneller vooruit

“Het jongensteam B1 is een getalenteerde groep, die terecht is genomineerd”, zegt Jac Jenneskens, coach van
het succesvolle volleybalteam. “Ik heb
hen tot het vorige seizoen mogen coachen en ik ben apetrots op de bereikte
resultaten.” In het seizoen 2010/2011
werd het negenkoppig team Sjoerd,
Rick, Sven, Lars, Roy, Bas, Bram, Björn
en Pim regionaal kampioen ZuidoostNederland. Ze wisten zelfs door te
stoten tot de subtop van Nederland en

werden vijfde bij de nationale kampioenschappen. “De grote kracht van het
team is hun onverzettelijkheid”, zegt
Jac. “Bovendien weten ze de concentratie tot het eind van een wedstrijd
vast te houden. En dat is juist hetgene
waar veel tegenstanders het moeilijk
mee hebben.” De spelers, variërend in
leeftijd van 14 tot 17 jaar hebben Jac als
een fanatieke coach met het nodige gevoel voor humor ervaren. “Alleen als we
hadden verloren, moest je een uurtje uit

zijn buurt blijven”, lacht een van hen.
De vraag of de heren een toekomst zien
in het professionele volleybal, wordt
unaniem met ´nee´ beantwoord. “Maar
over vijf jaar speel ik zeker nog op competitieniveau”, zegt Lars. Inmiddels zijn
diverse spelers doorgestroomd naar het
herenvolleybal. “Dat is wel even wennen. Je begint letterlijk weer onderaan.
Trouwens, als wij tijdens het sportgala
winnen gaan we lekker ´beer zoëpe´”
zegt Sjoerd tot besluit.

het professionele Benjan team. Dit
“Ik ga geen straatmotor rijden”,
seizoen rijd ik voor hen op een Honda
zegt Koen Zeelen. “Da´s niks voor mij.
CBR 600. Ik zie het als een belangrijk
Laat mij maar op het circuit mijn gang
leerjaar. Een goed team is uitermate
gaan.” Koen is duidelijk in zijn keuzes.
belangrijk voor mij.” Koen volgt
Hij weet de weg in de wereld van de
motorsport inmiddels aardig te vinden. momenteel een opleiding aan het
Johan Cruyff-college in Nijmegen.
Figuurlijk, maar ook letterlijk.
“Daar krijg ik ook veel mee van andere
“Ik ga altijd net een stapje verder
Met zijn zestien lentes is Teun Vestjens uit Sevenum de jongste genomineerde sporter voor het Sportgala 2012.
sporten. En ik krijg voldoende ruimte
dan de rest”, vertelt Koen. “Ik richt mij
“Winnen doe je samen met je paard”, vertelt Teun Vestjens. “Het is het samenspel tussen mens en dier dat maakt
met mijn raceloopbaan bijvoorbeeld op om aan mijn carrière in de motorsport
dat je wedstrijden kunt winnen.”
de internationale circuits. Daardoor doe te bouwen. Als ik een internationale
wedstrijd heb en daardoor niet op
ik in korte tijd heel veel ervaring op.
De jonge springruiter Teun praat
school kan zijn, wordt daar niet moeilijk
bevlogen over zijn sport. Hij heeft een Doordat ik bovendien oog voor detail
over gedaan. Verder heb ik een heel
speciale band met dieren. “Ook met de heb, ontwikkel ik mij tot een strateginormaal sociaal leven en een gezellige
koeien en varkens op onze veehouderij sche rijder. Daarmee heb ik mij in de
kijker gereden en ben ik benaderd door vriendenclub.” (Foto: Hans van der Beele)
kan ik prima omgaan. Maar met mijn
paarden heb een speciale band. Ze
zijn alle vijf verschillend van karakter.
Als springruiter is het belangrijk dat
je met allerlei soorten paarden kunt
omgaan. Ik heb ooit een paard gekregen, waar geen land mee te bezeilen
Floris behoorde tot de top 2 van de
In het artikel over Floris Boers,
viel. En nu win ik er wedstrijden mee.”
Nederlandse jeugd in plaats van de
genomineerd sporttalent voor het
Vooral het doorzettingsvermogen van
top 12.
Sportgala 2012 is een fout geslopen.
Teun heeft hem gebracht waar hij nu
staat. En hij gaat door tot hij de top in
de springruitersport heeft bereikt. “Ik
train onder allerlei weersomstandigheden, ik ga de moeilijke kanten van
de sport niet uit de weg. Ik denk dat
ik mede hierdoor de Hartog-Luzerne
trofee heb kunnen winnen.”
In het dagelijks leven studeert
Teun voor manager veehouderij aan
het Citaverde College in Horst. “Ik wil
natuurlijk eerst het hoogst moge500 gram
lijke behalen als springruiter. In de
500 gram
toekomst wil ik een eigen bedrijf
starten. En daarbij draait het uiterper stuk
aard om paarden. Als ik tijdens het
sportgala als winnaar uit de bus kom,
ga ik dat vieren met mijn familie en
Ham of zalm
per 2 stuks
vrienden. Ik heb ontzettend veel aan
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
hen te danken.”

Genomineerd Sporttalent Sportgala 2012

Teun Vestjens springt eruit

Rectificatie Floris Boers

EL
UW VOOERZEDWEEEK
BIJ ONS D

Magere varkenspoulet
Magere stooflapjes
Gehakt cordon bleu
Hartige taartjes

€ 4,00
€ 7,50
€ 1,25

€ 2,50
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Expositie
Clementine
Oomes

Starters
in de regio
Bart Schreven Catering

Galerie Judy Straten in Horst
opent op zondag 26 februari om
15.00 uur de expositie van
Clementine Oomes. De expositie is te
bezichtigen tot en met zaterdag
7 april.

Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
Website

Clementine Oomes is een beeldend
kunstenaar. Ze woont en werkt in
Amsterdam. Nadat ze is afgestudeerd
aan de Koninklijke Academie voor
Beeldende Kunsten in Den Haag, heeft
ze zich toegelegd op het maken van
illustraties voor kranten, tijdschriften
en kinderboeken. Maar naast het
werk als illustrator maakt Clementine
meer vrij werk en dit laat ze zien in
tentoonstellingen. Haar werk is kwetsbaar en ruw tegelijk. Terugkerende
elementen zijn innerlijke tegenstellingen zoals verval, afwachting,
ondefinieerbaarheid en isolement.
Galerie Judy Straten is geopend
op woensdag tot en met vrijdag van
10.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag en
zondag is de galerie geopend van
13.00 tot 17.00 uur.

Sector
Start

Afgelopen weken hield Meulendijks Sport uit Horst een consumentenactie, waarbij klanten na een
aankoop in de winkel zich via een website konden opgeven. Met deelname aan de actie maakten
klanten kans op een iPod Nano met polsband. Uit de ruim 300 inschrijvingen kwam Willem Frederiks
uit Horst als winnaar uit de bus. Hij kreeg van Bart Meulendijks, eigenaar van Meulendijks Sport, de
iPod polsband overhandigd.

Alleen inkomensgrens voor
nieuwbouwwoningen
Woningcorporatie Wonen Limburg hanteert alleen bij nieuwbouwwoningen in de sociale huurprijsklasse een inkomensgrens. Voor bestaande
woningen geldt deze grens niet. Zo verwacht de Limburgs woningcorporatie te kunnen voldoen aan de door de overheid gestelde inkomensgrens.
Sinds 1 januari 2011 verplicht de overheid woningcorporaties
om jaarlijks minimaal 90% van de
vrijgekomen sociale huurwoningen
te verhuren aan huishoudens met
een bepaald maximum inkomen.
Per 1 januari is de inkomensgrens
34.085 euro en bedraagt de
grens voor sociale huurwoningen

664,66 euro netto huur per maand.
Bij de invoering in 2011 besloot
Wonen Limburg door middel van registratie een inzicht te krijgen in welke
mate zij, zonder aanvullende regels,
aan de door de overheid gestelde
grens kon voldoen. Hierdoor wezen zij
in eerste instantie nog geen nieuwe
huurders af op basis van het inkomen.

In oktober bleek dat er bijstelling nodig
was. De corporatie hield zich vanaf die
tijd tot het einde van het jaar strak aan
de voorwaarden van de overheid.
Om nieuwe huurders toch zoveel
mogelijk keuzevrijheid te kunnen
bieden, heeft Wonen Limburg besloten om in 2012 voor hun bestaande
huurwoningen géén inkomensgrens te

stellen. Nieuwbouwwoningen met
een netto huurprijs tot 664,66 euro
daarentegen worden wel alleen
verhuurd aan huishoudens met een
inkomen tot 34.085 euro. Gezien de
ervaring van afgelopen jaren, verwacht de woningcorporatie met deze
regeling te kunnen voldoen aan de
voorwaarden van de overheid.

Bart Schreven Catering
Bart Schreven
Beatrixstraat 19
5975 CG Sevenum
06 10 18 50 04
www.bartschreven
catering.nl
catering
01-11-2011

Activiteiten
Bart Schreven Catering
bereidt koude en warme buffetten, waarbij uitbreiding
mogelijk is met eventueel
soepen, voorgerechten en
nagerechten of happa’s en
wokbarbeques. Verder houdt
Bart Schreven Catering zich
bezig met het verzorgen van
een unieke locatie en het
maken en organiseren van
programma’s. Ook kookt Bart
Schreven Catering op locatie.
Doelgroep
Familie’s, groepen en
bedrijven die een dag willen
doorbrengen op een leuke locatie
met activiteiten en eten. Mensen
die graag op eigen locatie een
buffet of hapjes bezorgd willen
hebben. Voor kleinere groepen
op locatie koken.
Onderscheidend vermogen
Het persoonlijk contact met
mensen, de passie voor het
werken met verse producten,
het openstaan voor de wensen
van de gasten maar ook het
delen van ervaringen en het
meedenken.
Wilt u als starter ook
gratis in deze rubriek komen
te staan, mail dan naar
linda@hallohorstaandemaas.nl

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur

truusjeswenskaarten
voor al uw wenskaarten
en hobbyartikelen!
Altijd de nieuwste collectie
Al meer dan 25 jaar een begrip op de markt

Grenzeloos
lekker!

heerlijk pikant en goedkoop!

extra belegen kilo 8,95
extra gerijpt 35+ 500 gr 5,50

Toos en Rob Wagenaar
Kaaswagen Markt tegenover het Kruidvat
Winkel Tienrayseweg 27, Meerlo vrijdags 09.00-16.00 uur

KroonsKippenKot
Bij inlevering van deze
advertentie ontvangt u
in week 8 en 9

2 hele kippen

10 euro

Kom even langs!

Dinsdagmorgen markt Horst en donderdagmiddag markt Sevenum

Eduard Camps
Vishandel
stunt 3 lekkerbekken
E 7,50
prijs!
www.vishandelcamps.nl + T. 0478 58 10 61
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Doorbikkelen door weer
en wind
Rianne Seijkens (24) uit Horst is een sportief typje. Een regenbuitje
weerhoudt haar er niet van om te gaan hardlopen en zelfs sneeuw lijkt geen
obstakel. Dat sportieve komt haar goed van pas, want op 27 februari start
haar eigen bedrijf Bootcamp Power, waarmee ze bootcamp-trainingen in de
open lucht gaat geven.

Rianne werkt nu nog als afdelingsmanager bij een supermarkt en als
aerobicsinstructrice. Maar de drang om
iets voor zichzelf te beginnen werd
afgelopen najaar onhoudbaar, dus sinds
oktober is ze actief bezig met het opzetten van haar eigen sportorganisatie.
“Ik vind het werk als aerobicsinstruc-

een uitdaging. “Je moet er zelf een
succes van maken.” Een bedrijf beginnen in deze onzekere tijden is niet niks,
beseft ook Rianne. “Het kan er nu ook
gewoon nog bij, dus ik hou ook mijn
gewone baan aan. Ik zal vijf avonden
in de week aan het werk zijn, maar
dat vind ik niet erg.” Uiteindelijk wil
ze graag bootcamp-trainingen aan
middelbare scholen aan gaan bieden.
“Het is verbazend om te zien wat
je lichaam kan en wat je in twaalf
weken kunt bereiken als je doorzet.
Ik hoop daarmee een positieve invloed
te hebben op de mentaliteit van de
jongeren”, vertelt ze. Mensen die bij
‘bootcamp’ het beeld krijgen van een
schreeuwende sergeant, kan Rianne
geruststellen. “Nee, ik kan best een
keertje ‘kom op’ schreeuwen, maar
natuurlijk behandel ik de mensen met
respect. Dat is ook de rol als trainer: je
kunt aan de techniek of het gezicht van
de mensen zien of ze meer kunnen of
niet. Daar moet je op inspelen.”
De ondernemer in Rianne komt
naar boven als ze begint over teamuitjes. “Daar is het ook leuk voor. Elkaar
stimuleren in een groep kan heel goed
werken bij zo’n training. Ik zie wel
eens mensen die zich met een echte
smile aan het opdrukken zijn. Echt”,
verzekert ze. Die ondernemingsgeest
heeft Rianne altijd gehad. “Ik heb ook
een schriftje waar ik constant nieuwe
ideeën in opschrijf. Die onrust om iets
voor mezelf te beginnen die moest er
een keer uitkomen, die heeft er altijd
ingezeten.”
Vroeger wilde ze dan ook onderzoek doen, of in de gevangenis werken.
“Dat laatste heeft misschien wel een
beetje een link”, lacht de Horsterse.
trice al heel leuk”, vertelt Rianne. “Het
Het leidinggeven heeft haar ook altijd
is een baantje waar je echt een kick
van krijgt. Als je na de les die stralende getrokken. “Ik regel graag mijn eigen
mensen ziet, die afgemat maar voldaan zaakjes.” Over tien jaar hoopt Rianne
200 uur per week les te geven op schozijn, dat vind ik echt leuk. Ik vind het
len en vijf trainers en een eigen pand
prachtig om mensen te pushen, om ze
het uiterste uit zichzelf te laten halen.” aan haar bedrijf toegevoegd te hebben.
Even doorzetten, dus.
Een eigen bedrijf is voor Rianne

Vereniging Groei & Bloei

Voorjaarsworkshop
bloemschikken
De vereniging Groei & Bloei geeft op woensdag 14 maart op diverse
locaties in Noord-Limburg een voorjaarsworkshop bloemschikken. De titel
van deze workshop is ’Ga uit je bol’, want het voorjaar komt eraan.
De voorjaarsworkshop wordt een
arrangement van hout met bloembollen op verschillende hoogtes,
bekleed met natuurlijke materialen. Groei & Bloei is een landelijke
vereniging voor tuin- en plantenliefhebbers en daarom organiseren
ze workshops voor deze liefhebbers.
De belangrijkste doelstelling van

de vereniging is het stimuleren en
ondersteunen van mensen met een
groene hobby. De workshop wordt
gegeven in Meerlo in de muziekzaal
om 09.30 uur en in Sevenum in
De Wingerd om 19.30 uur. Aanmelden
kan tot 1 maart.
Voor meer informatie kijk op
www.noord-limburg.groei.nl

Past en Hermanns

Voetspecialisten
slaan handen ineen
Schoenenspeciaalzaak Past uit Horst en podotherapie Hermanns gaan
intensief samenwerken. Beide partijen willen mensen met voetklachten
meer service gaan bieden. Met een gratis voetencheck op vrijdag
24 februari wordt de aftrap gegeven.
Voetklachten kunnen aan de
basis liggen van diverse lichamelijke
problemen. Goede schoenen zijn
een voorwaarde om bijvoorbeeld
rug- en nekklachten te voorkomen.
Niet iedere fabrikant kan echter
modieuze schoenen leveren, die
voet- en houdingsgerelateerde
klachten aanpakken. Om klanten
met voetklachten, die graag een
mooie en kwalitatief goede schoen
willen kopen, tegemoet te komen,
gaat Past schoenen een voor NoordLimburg unieke samenwerking aan
met podotherapie Hermanns.
“Wij hebben bij Past het vakmanschap in huis om kleine aanpassingen aan schoenen te verrichten”,
vertelt Mariella.
“Zo maken wij het de klant een

stuk gemakkelijker om een keuze
uit het assortiment te maken. Door
de samenwerking met podotherapie Hermanns kunnen wij nu ook
mensen met voetklachten aan de
juiste schoen helpen. De specialisten
van Hermanns doen een uitgebreid
onderzoek naar het looppatroon.
Met behulp van de modernste
3D-technologie kan een voetscan
worden gemaakt. Op die manier kan
worden vastgesteld welke hulpmiddelen noodzakelijk zijn om een
schoen aan te passen, zoals steunen sportzolen.”
Vrijdag 24 februari organiseren
Past Schoenen en podotherapie
Hermanns de eerste gratis inloopavond van 18.00 tot 21.00 uur in de
winkel aan de Hoofdstraat in Horst.

de markt van alle markten thuis
Rits Kapot???
Loopt de rits open van uw jas, broek, rok, laars of tas?
In vele gevallen is dit te repareren door ons
zonder de rits te vervangen!

Ook hebben wij alles op het gebied van
zelfmaakmode en kledingreparatie!
Zie ook: www.vanderwijstkleinvak.nl

sokken

kraam

Voor al uw:
- sokken - kniekousen
- leggings - maillots
- werk/wandelsokken
Voor jong en oud

Dus tot dinsdag op de markt in Horst
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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

In reactie op de daad van Kees van Rooij (zie Hallo afgelopen week) en Hubert Bruls over de PVV-site

PVV-actie schaadt aanzien Nederland
Met grote waardering heb ik de oproep in de krant namens de Regio
Venlo, waaronder Horst aan de Maas, gelezen over de arbeidsmigranten
die in deze regio van harte welkom zijn. Chapeau!
Ook de reactie van burgemeester
Kees van Rooij in HALLO Horst aan de
Maas is uitstekend en terecht. Jammer
dat onze premier dat niet doet. Elke

dag dat hij wacht met reageren levert
dat nationaal en internationaal negatieve publiciteit op. Noord-Limburg kent
al tientallen jaren arbeidsmigranten.

Ze hebben de regio geholpen. Zonder
hen zou de economie en met name de
tuinbouw maar ook andere sectoren deels plat liggen of geen mensen
meer hebben die het werk willen verrichten. De schade die de PVV-actie nu
al in het buitenland heeft aangericht is
ook enorm. Het schaadt het aanzien van

ons land. Toen ik twintig jaar geleden
voor het eerst verre reizen maakte in
Afrika, Brazilië of Azië viel een ding
op: wij Nederlanders waren overal
hartelijk welkom en ze prezen onze
multiculturele en gastvrije houding.
De afgelopen jaren hoor ik steeds vaker
in die landen negatieve verhalen over

het onvrije Nederland. Met dank aan
Geert Wilders. Ik schaam me. Laten
we gezamenlijk de Floriade benutten
om onze gastvrijheid te tonen aan de
wereld.
René Poels
voorzitter Wereldpaviljoen
Meerlo

Ingezonden brief

Schaftkeet op plek billboard Behoud de Parel
Op de plaats waar Behoud de Parel tot nu een groot billboard langs de
A73 had geplaatst, is een schaftkeet geplaatst. Aan één van de wanden
van de schaftkeet is het oude billboard nog steeds zichtbaar. De schaftkeet
is bedoeld voor de agrarische medewerkers die het land in de buurt van de
schafkeet bewerken. Daarmee heeft de schaftkeet een agrarische
bestemming.
In mei 2011 schreef het College
van B&W een brief aan Behoud de
Parel dat zij het billboard aan de
A73 moesten weghalen. Het bord

zou misstaan als de Floriade van start
gaat. Eind 2011 kreeg Behoud de
Parel een tweede brief, nu van Bureau
Handhaving. Weer werd verzocht het

bord weg te halen. Nu werd gedreigd
met een dwangsom van 250 euro per
dag met een maximum van 2500 euro.
Behoud de Parel en de eigenaar van
de grond waar het bord staat, lieten
zich door de gemeente niet intimideren. Ze lieten het bord staan. Eén van
de argumenten die de gemeente
aanvoerde om te verklaren dat het bord
illegaal was, betrof de opmerking dat
het bord geen agrarische bestemming

had. Dat probleem is nu, met de
schaftkeet, opgelost. Ondertussen heeft
Behoud de Parel wel een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente Horst
aan de Maas tegen het opleggen van
een dwangsom.
Behoud de Parel vindt dat de
gemeente met twee maten meet.
De burgemeester en wethouders
treden niet handhavend op tegen
een illegaal varkensbedrijf aan de

Laagheidweg, wat onderdeel is van
het toekomstige Nieuw Gemengd
Bedrijf met 1,2 miljoen kippen en
35.000 varkens straks de grootste
veestal van Nederland, en pakt het
bord van Behoud de Parel met de
leus ‘Gezondheid eerst’, waar verder
niemand last van heeft, wél aan.
André Vollenberg
voorzitter Behoud de Parel
Grubbenvorst

Ingezonden brief

In reactie op de poll van 16 februari

Coffeeshops in Horst zetten geen zoden aan de dijk
Coffeeshops in Horst zetten zeker zoden aan de dijk. Onze overheid
genereert miljoenen aan belastinginkomsten.
De geschatte jaaromzet van de
Nederlandse coffeeshops is circa

2 miljard euro, ongeveer net zoveel
als het hele openbaar vervoer. En deze

absolute monopolypositie verdedigt
ze met hand en tand, net als in een
echte oorlog. Met inzet van helikopters,
onbemande vliegtuigjes en huisuitzettingen en nu ook nog met een verplicht

pasje voor de gebruiker als een soort
van gele ster.
Zo’n beleid waarop met name onze
regionale bobo’s heel erg fier zijn
is naar mijn gevoel een verregaande

vorm van volksverlakkerij die sterk
doet denken aan de Middeleeuwse
heksenwaan.
F. Hermans
Meerlo

Voor een compleet verzorgd diner,
kofﬁetafel of feest bent u bij ons
aan het juiste adres!
T 077 398 64 66, www.kapperscompanyhorst.nl

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

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

25
jaar

mooi haar

De Vonkel
stzaal

café-fee

Grubbenvorst • 077 366 13 09

www.devonkel.nl
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Ik schaats alleen op natuurijs dat goedgekeurd is
Met de stelling ‘Ik schaats alleen op natuurijs dat goedgekeurd is’ was 62%
van de stemmers het eens. Daar tegenover gaf 38% aan niets te geven om
een goedkeuring. Vorige week vroor het nog aardig in Horst aan de Maas en
veel inwoners trokken naar de bevroren plassen en vennen in de gemeente
om te schaatsen. Maar waar geschaatst wordt, zakken mensen door het ijs. De
gemeente Horst aan de Maas heeft aangegeven geen controles op de kwaliteit
van natuurijs uit te voeren. Schaatsen op natuurijs in de gemeente Horst aan de

Maas is dus op eigen risico. Jan Jacobs uit Horst gaat toch schaatsen maar ziet
een keuring wel zitten: “Ik schaats al 44 jaar bijna elk jaar op natuurijs en dat
is meestal niet gekeurd, omdat het meestal dooit voordat het de juiste dikte
heeft bereikt. In de jaren 70 en 80 controleerde ik voor de gemeente het ijs nog
weleens en werden er ladders opgehangen voor de veiligheid. Het bleef echter
altijd schaatsen op eigen risico. Het zou een mooie service zijn aan de inwoners
als dat nog zou gebeuren.”

Ik doe mee aan de voortuinenwedstrijd

Carnaval

eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De voortuinenwedstrijd in Horst aan de Maas is een initiatief van
Centrum Management Horst aan de Maas, de gemeente, het Citaverde College
en de dorpsraden. Het doel van de wedstrijd is de verfraaiing van voortuinen in
geheel Horst aan de Maas. Bewoners van appartementen kunnen ook meedoen. Zij worden beoordeeld op de aankleding van hun balkon. Tot dusver is het
aantal inschrijvingen voor de wedstrijd echter beneden verwachting. Reden voor
de organisatie om de inschrijftermijn te verlengen tot 1 april. Uit de wedstrijdvoorwaarden is niet duidelijk op te maken wat de deelnemers kunnen winnen.

Gaat u als inwoner van Horst aan de Maas extra tijd, geld en energie in een
nog fraaiere voortuin steken? En trekt de wedstrijd de twijfelaars onder ons echt
over de streep om de armen uit de mouwen te steken en om de spade in de
voortuin te zetten? Anderen vinden een mooie voortuin de kers op de taart van
hun woning en het is leuk om waardering te krijgen voor het resultaat dat aan uw
groene vingers is ontsproten. Zij vinden dat de Voortuinenwedstrijd Horst aan de
Maas bestaansrecht heeft. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 07) > Coffeeshops in Horst zetten geen zoden aan de dijk > eens 46% oneens 54%

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega die ons bedrijf komt versterken voor de functie van:

Allround Tractorchauffeur met ervaring
Op full- of part-time basis

GRATIS HOUTW
06-22605746

●

ORMINSPECTI

E

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

Blitterswijck

De werkzaamheden bestaan uit al de voorkomende tractor werkzaamheden, van zaai tot oogst,
in de akkerbouw en vollegrondsgroenten. Wij bieden een afwisselende en uitdagende baan met
een prima passende beloning, in een prettige werksfeer binnen een jong en enthousiast team.
Als profiel hebben wij het volgende voor ogen:
• Ruime werkervaring
• Zelfstandig en in Teamverband kunnen werken
• Flexibele inzet
• In bezit van rijbewijs B
• Collegiaal
• ZZP-ers ook mogelijk

Banden - Accu’s - Carwash

Het adres voor alle
banden en accu’s.

Ben jij diegene die wij zoeken en spreekt deze baan je aan,
aarzel niet en bel: 077 - 465 1772 of stuur / mail je sollicitatie naar:
Gebr. Hermans BV, Oude Heldenseweg 8c, 5993 RA Maasbree, info@hermansloonbedrijf.nl
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

www.bartseuren.nl

www.hermansloonbedrijf.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Novocom

iPhone 4S 16GB

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

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

www.brugeind.nl

€

119,-

Ruim
voldoende op
voorraad!

i.c.m. 2-jarig iPhone Smart 42,50
(100 min + onbeperkt sms + 1 GB internet)
1e 4 maanden € 42,50

€

21,25

/mnd

Schoutenstraatje 15, Venray • Tel. 0478 - 51 24 98 / Kerkstraat 18, Horst • Tel. 077 - 398 76 48

Cactus
Column

Tel. 0478 69 12 83

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

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

Het is allemaal achter de rug,
de bonte kleding kan weer voor
een jaar de kast in en de diverse
verenigingen kunnen weer tot
hun normale activiteiten
terugkeren. Natuurlijk, het
Limburgse feest-van-plezier is
met geen andere festiviteit te
vergelijken. Je moet er bij en in
opgegroeid zijn, wil je de sfeer
goed kunnen proeven, met het
bier zal dit nog wel gaan. Maar
voor redelijk nuchtere, niet van
oorsprong Limburgers, is de
carnaval iets voor mensen die
een paar dagen per jaar uit hun
anonimiteit kunnen treden om
gewapend met steek en staf de
blits te maken. Het ‘alaaf’ klinkt
uit hun monden dan zeer
profaan als ‘zalig zijn de mensen
die van het drinken dorst
krijgen’. Goed, dat mag allemaal
en er zijn lieden genoeg die aan
de carnaval flink verdienen.
Er worden tijdens die dolle
dagen echter ook verschillende
mooie evenementen
georganiseerd. Zo was er
bijvoorbeeld een
Carnavalsconcert in het Gasthoes
in Horst dat werd gegeven door
het Harmonie-Orkest NoordLimburg. Voor de bezoekers werd
het een bijzondere avond met
zeer veel verrassingen. Behalve
fraaie muziek was daar ook de
buut van Pierre van Helden, de
zang van Geert Ebisch en het
onovertroffen trio Da Ma Zoeë.
Het orkest overtrof zichzelf met
het nummer Symphofiasco dat
werd gedirigeerd door een
fantastische grapjas die normaal
ook in het orkest speelt.
Natuurlijk zijn er in de hele regio
dit soort evenementen die
worden gedragen door veel
enthousiaste vrijwilligers en niet
te vergeten idem sponsors.
Maar die ene avond in het
Gasthoes maakte voor de
carnavaleske buitenstaanders
zeer veel goed, nog even en dan
gaat ook die categorie zwierend
en hossend op pad, Weg van d’n
Aanrech zullen we maar zeggen
of beter nog : Höf de glazer in de
lôch, want weej zien mit man
genôg.
Cactus

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Aanslag gemeentelijke belastingen 2012 op 25 februari in de bus
De gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen / woz-beschikking 2012 zal op zaterdag
25 februari 2012 bij inwoners en bedrijven van Horst aan de Maas in de bus vallen. De dagtekening van de aanslag is 29 februari 2012.
De aanslagen voor de onroerende-zaakbelasting, rioolhefﬁng en de reinigingshefﬁng (basishefﬁng afval) worden in 2012 gecombineerd op één aanslagbiljet. Ook de woz-beschikking
wordt op het aanslagbiljet vermeld.
Reinigingshefﬁngen (afvalstoffenhefﬁng)
M.i.v. 2012 zijn de reinigingshefﬁngen geharmoniseerd. In de voormalige gemeenten Sevenum
en Meerlo-Wanssum werd tot en met 2011 een
ander systeem voor de inzameling van afval
gehanteerd dan in de voormalige gemeente
Horst aan de Maas. De harmonisering van de
verschillende inzamelmethodes betekent dat er
m.i.v. 2012 nog slechts sprake is van één hefﬁngsmethode en tariefstelling.
De hefﬁng (toeslag) op basis van het containervolume, zoals dit t/m 2011 in het voormalige
Horst aan de Maas op de jaarlijkse aanslag was
opgenomen, komt m.i.v. 2012 te vervallen. Voor
de voormalige gemeenten Sevenum en Meerlo-

Wanssum komt de hefﬁng op basis van het
aantal ledigingen in 2012 te vervallen.
De huishoudens uit de voormalig gemeenten
Sevenum en Meerlo-Wanssum ontvangen in
2012 dan ook geen halfjaarlijkse aanslag gebaseerd op het aantal ledigingen meer.
Woz-waarde
Op grond van de Wet Waardering Onroerende
Zaken (Wet woz) stelt de gemeente jaarlijks de
waarde van alle onroerende zaken in de gemeente vast, de zogenaamde woz-waarde. De
woz-waarde die op de gecombineerde aanslag
2012 wordt vermeld, geldt voor het belastingjaar
2012 en is gebaseerd op de waardepeildatum
1 januari 2011.

Reiniging en inspectie
riolering
Op maandag 27 februari zal de ﬁrma Van der Valk & De Groot starten met het reinigen van een
deel van de riolering in onze gemeente.
Hierbij wordt met hoge druk water door de rioolbuizen gespoten waardoor u mogelijk geborrel
kunt horen in de afvoeren van het toilet, de
keuken, de douche en de schrobputjes. Ook
kan het gebeuren dat stankafsluiters (sifons)
worden leeggezogen of dat een klein beetje
water uit de afvoeren spat. Dit is meestal relatief
schoon water.
Na het reinigen van de riolering wordt een
camera-inspectie uitgevoerd door de ﬁrma Van
den Akker om de toestand van de buizen en
putten in beeld te brengen.
De werkzaamheden worden op de volgende
locaties uitgevoerd:
• Griendtsveen: week 9
• America: week 9 en 10
• Meterik: week 11
• Melderslo: week 12 en 13
• Hegelsom: week 13 en 14

Om schade en stank te voorkomen, kunt u de
volgende maatregelen nemen:
• De afvoeren van wasbakken e.d. dichtzetten
met de bijbehorende stop, of er een handdoek
of dweil overheen leggen en er een zwaar
voorwerp op plaatsen.
• Het deksel van het toilet dichtmaken en er een
zwaarder voorwerp op plaatsen.
• Als de werkzaamheden gereed zijn, de sifons
weer vullen met water door de kraan even
open te zetten. Denk dan ook aan de sifons
voor de afvoer van de wasmachine en de
verwarmingsketel.

Het taxatieverslag van uw woning of bedrijf
kunt u vanaf 26 februari via de website van de
gemeente Horst aan de Maas raadplegen en
downloaden.
Uiteraard zijn de gegevens beveiligd, zodat u
alleen uw eigen taxatieverslag kunt raadplegen.
Burgers via DigiD en bedrijven die geen DigiD
hebben via woz-waarde, postcode en huisnummer.

digitaal bezwaar maken. U dient dan wel een
machtiging bij te voegen waaruit blijkt dat de
persoon die digitaal bezwaar indient, hiertoe
bevoegd is.
Wij verzoeken u voordat u een bezwaarschrift
indient, de bij de aanslag gevoegde bijsluiter
zorgvuldig door te lezen of de uitgebreide belastinggids op de website van de gemeente Horst
aan de Maas te raadplegen of te downloaden.

Bezwaartermijn
Indien u het niet eens bent met de aanslag of de
woz-waarde, dient uw bezwaarschrift uiterlijk 6
weken na dagtekening van de aanslag, door de
gemeente te zijn ontvangen. Dit betekent, dat
uw bezwaarschrift uiterlijk op 11 april 2012 bij de
gemeente binnen moet zijn.
Bezwaar indienen kan m.i.v. 2012 ook digitaal
via de website van de gemeente Horst aan de
Maas, www.horstaandemaas.nl.
Voor het digitaal indienen van een bezwaar
heeft u een DigiD nodig. Bedrijven kunnen via
een DigiD van één van hun medewerk(st)ers

Meer informatie?
Voor meer (inhoudelijke) informatie over alle
gemeentelijke belastingen en de wet woz, kunt u
terecht op de website www.horstaandemaas.nl
of aan het loket in het gemeentehuis in Horst,
Wilhelminaplein 6. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 – 13.00 uur.
Uiteraard kunt u ook een afspraak maken op
andere tijden.

Met ingang van 26 juni 2012:

Kinderbijschrijving in
paspoort komt te vervallen
Vanaf 26 juni aanstaande kunnen kinderen niet meer op het paspoort van vader en/of moeder naar het buitenland meereizen. Vanaf deze datum moeten kinderen een eigen paspoort,
Nederlandse identiteitskaart of een ander reisdocument hebben als ze op vakantie gaan
naar het buitenland.
Met ingang van 26 juni 2012 vervalt de geldigheid van kinderbijschrijvingen in paspoorten
en reisdocumenten voor vreemdelingen en
vluchtelingen. Bij grenscontroles worden kinderbijschrijvingen vanaf dat moment niet meer
geaccepteerd.
Bestaande bijschrijvingen in paspoorten en
andere reisdocumenten worden op 26 juni

Afsluiting A73 25-26 februari

Rijkswaterstaat sluit in het weekend van zaterdag 25 februari 19.00 uur tot zondag 26 februari
07.00 uur de A73 af tussen knooppunt Zaarderheiken en de aansluiting Horst (afrit 11), in beide
richtingen. Deze nachtelijke afsluiting is nodig in verband met de plaatsing van de voetgangersbrug over de A73 naar het Floriadeterrein.
De eerder aangekondigde afsluiting van de A73
van zaterdag 11 tot zondag 12 februari komt
hiermee te vervallen. Door de aanhoudende
strenge vorst is de montage van de voetgangersbrug over de A73 vertraagd. De brug wordt
nu geplaatst in het weekend van zaterdag 25 op
zondag 26 februari. Dit is ruim voor de opening
van de Floriade op 5 april.

• Het verkeer van Maastricht richting Nijmegen
(vice versa) wordt omgeleid via de A2 en de
A50 (vice versa);
• Het verkeer van Eindhoven (A67) en Venlo/
Duitsland richting Nijmegen (vice versa) wordt
omgeleid via de A67, de N277 en de N270.
Gele borden ter plaatse geven de omleidingsroutes aan.

Omleidingsroutes
Het verkeer dient rekening te houden met extra
reistijd vanwege de omleidingsroutes:

Kijk voor actuele informatie op
www.vananaarbeter.nl en www.rijkswaterstaat.nl/
a73 of bel gratis 0800-8002.

2012 automatisch ongeldig. Ook kan vanaf
dat moment geen nieuwe bijschrijvingen meer
worden aangevraagd.
Het vervallen van de kinderbijschrijving per 26
juni 2012 heeft geen gevolgen voor de geldigheid van uw paspoort, als daar nog kinderbijschrijvingen in staan.
Naast de normale openingstijden kunt u ook
op woensdag- en donderdagmiddag een
Afspraak op Maat maken via www.horstaandemaas.nl. U gaat vervolgens naar: ‘Contact en
openingstijden’ in de linkerkolom. Onder het
kopje ‘Afspraak op maat’ klikt u vervolgens 2x
op ‘klik hier’. U kunt natuurlijk ook bellen voor
het vastleggen van een afspraak op maat, tel:
077-477 97 77.

De aannemer zal de direct aanwonenden nog
nader informeren via een bewonersbrief.
Mochten er ondanks deze voorzorgsmaatregelen toch nog problemen zijn, dan kunt u bellen
met de projectcoördinator van Van der Valk & de
Groot, dhr. Bert Augustin, 06 – 525 88 011.

Nachtelijke afsluiting A73 van zaterdag 25 tot zondag 26 februari
voor voetgangersbrug Floriade

Telefonisch zijn wij van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 – 17.00 uur bereikbaar voor
uw vragen op nummer 077 - 477 9777.

Openbare hoorzitting van de commissie voor de
behandeling van bezwaarschriften en klachten
Op dinsdag 28 februari 2012 zal een vergadering worden gehouden van de commissie
voor de behandeling van bezwaarschriften en
klachten. Deze commissie brengt advies uit over
te nemen besluiten op bezwaarschriften.
De hoorzitting wordt gehouden in het gemeentehuis te Horst (ingang via hoofdingang).
Om 18.30 uur komt aan de orde het bezwaar-

schrift gericht tegen de toekenning straatnaam
‘Boerenovenweg’ te Tienray.
Om 19.15 uur komt aan de orde het bezwaarschrift gericht tegen de omgevingsvergunning
inzake wijziging bestemming perceel Kuilveld
1-3 te Grubbenvorst.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie, mevr. drs.
M.A.M. Lenssen, tel. (077) 477 97 77.

Aangepaste afvalinzameling in verband met Carnaval
De routes plastic, restafval en blik- en drankverpakkingen van carnavalsdinsdag worden opgehaald
op zaterdag 25 februari.

01

nieuws

Bekendmakingen

politiek 13

23
02

01
09

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.

SP dringt aan op voortzetting
ruimhartig minimabeleid
De ofﬁciële bekendmakingen van de

Horst aan de Maas

gemeente Horst aan de Maas wor-

Horst aan de Maas sanering

den gepubliceerd in het elektronisch

verkeersborden

gemeenteblad dat te raadplagen is op Toertocht Horst aan de Maas

De SP heeft in de gemeenteraad gepleit voor een ruimhartig minimabeleid, een standpunt dat in 2011 nog door de hele raad werd gedragen,
maar nu blijkbaar overboord wordt gegooid.

www.horstaandemaas.nl. Publicaties
in het elektronisch gemeenteblad van

Melderslo

deze week hebben betrekking op het

Eikelenbosserdijk 21

volgende.

Koppertweg 5

Grubbenvorst

Meterik

Witveldweg 33

Reindonkerweg 11

Upgrading spoorbermen spoorbaan
Nijmegen/Blerick

Sevenum
’t Valdere

Horst

Broek 6, 8 en 10

Wilhelminaplein
Deken Creemersstraat 22

Tienray

Rietbos

Nehobolaan 8

St. Lambertusplein

Donkerhofstraat 5

Per 1 januari 2012 zijn er door het
kabinet allerlei wijzingen doorgevoerd in de Wet Werk en Bijstand. Het
kabinet wil met deze maatregelen
de ‘tijdelijke vangnetfunctie’ van de
bijstandswet nog meer benadrukken
en voert daarom scherpere verplichtingen in voor bijstandsgerechtigden.
De SP ziet vooral dat de sloophamer
door de bijstand wordt gehaald en
dat het laatste vangnet in fors tempo
wordt afgebroken.
Om ervoor te zorgen dat Horst

Balgooien op eerste zondag na carnaval

Bal bal

Linda Hogema, raadslid voor de SP:
“Ook wij begrijpen dat dit een landelijke regeling betreft, maar we vinden
ook dat we niet zomaar akkoord
kunnen gaan. Nu ‘ja’ zeggen tegen inaan de Maas een solide vangnet
krimping en aanscherping van de Wet
behoudt, heeft de SP voorgesteld niet
akkoord te gaan met de landelijke inko- Werk en Bijstand betekent voor veel
mensen échte armoede.”
mensgrens van 110%, maar de eerder
De SP denkt dat het ooit zo
vastgestelde 120% aan te houden.
ruimhartige beleid met deze coalitie
Veel minder mensen kunnen door de
van CDA, Essentie (VVD) en PvdA/
nieuwe grens namelijk op inkomensPK niet overeind wordt gehouden,
steun van de gemeente rekenen.
zeker met de nieuwe Wet Werken
Helaas stemden de andere fracties
naar Vermogen, die vanaf 2013 wordt
niet in met dit voorstel. Zij verscholen
ingevoerd.
zich achter het argument dat de regeLinda Hogema, SP-raadslid
ring van CDA, VVD met gedoogsteun
van de PVV dit beleid door wil voeren.

WArSTeINer 24 X 30cl EN GroLSCH 24 X 33cl E 10,95

Wijn van de maand:
De nieuwe jaarwijn 2012.

Aangezien in de kerkdorpen de organisatie van het balgooien door
plaatselijke verenigingen georganiseerd wordt, volgt hier de lijst van
pasgehuwden die deelnemen aan het balgooien in Horst:
• Familie Martens, Venloseweg 73
• Familie Linssen, Leopold Hafmansstraat 74
• Boerenbruiloftspaar Koninklijke Harmonie Horst, Zwaluwstraat 51
Het balgooien begint om 11.30 uur.

S L I J T E R I J

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

Themabijeenkomst 28 februari

Wat betekent regionale
samenwerking voor HadM?

HÔRS

Regelmatig vinden er themabijeenkomsten voor de gemeenteraad van Horst



grondinformatie ontvangt over diverse uiteenlopende onderwerpen.
Dinsdag 28 februari 2012 om 20.00

Doosp

E 29,99

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



aan de Maas (HadM) plaats. Doel daarvan is dat de gemeenteraad achter-
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Pe rijs het hele jaar

ZUÛT STERRE

www.horsterrevue.nl



Hôrster Revue 2012

HÔRS ZUÛT STERRE
20 april 2012 - 30 april 2012

uur is er een themabijeenkomst in de
raadzaal over regionale samenwerkingsverbanden. De avond ziet er als
volgt uit:
Programma
• Presentatie over economische samenwerkingsverbanden in de regio (doelstellingen, ﬁnanciering en onderlinge
verbanden).
• Venlo Green Park (VGP)
VGP is gastheer voor de Floriade. De

bereikt en wat de toekomstvisie op het

Floriade moet het vliegwiel zijn voor

gebied is.

de verdere ontwikkeling van VGP.
Toelichting op de relatie tussen VGP

Welkom

en Floriade en de ontwikkeling van het

Wilt u weten en zien hoe raadsleden

terrein na de Floriade.

zich een beeld vormen? Kom dan luis-

• NV Klavertje 4 (Development

teren op dinsdag 28 februari 2012 om

Company Greenport Venlo)

20.00 uur. U bent van harte welkom!

De DCVG gaat de gebiedsontwik-

Overigens kunt u deze themabijeen-

keling Klavertje 4 vormgeven. De

komst ook beluisteren via internet.

uitgangspunten daarvoor heeft de
in het in 2009 door de raad vastge-

Meer informatie:
De agenda van deze themabijeenkomst

stelde Masterplan en het Strategisch

kunt u inzien in de informatiehoek

Businessplan.

van het gemeentehuis en in de

De raad krijgt een toelichting wat

bibliotheek. En natuurlijk op

sinds de oprichting van de NV is

www.horstaandemaas.nl.

raad eerder aangegeven, namelijk

www.afval2012.nl

Wij heten u vanaf
20 april hartelijk
welkom in ons
hotel “De Ploeg”!
Kaarten zijn verkrijgbaar
via www.horsterrevue.nl
en bij het VVV kantoor,
Steenstraat 2 in Horst
Entreeprijs €22,50*
* bij aankoop op VVV kantoor worden €0,50 administratiekosten in rekening gebracht

14

en zo
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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.

Hilda Rops
Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen

Deze week wordt de 48-jarige Hilda Rops uit Evertsoord geplukt. De in
America geboren Hilda is getrouwd met Arie Rops (48). Het echtpaar heeft
twee kinderen, dochter Bertie van 19 en zoon Rien die 17 jaar oud is. Hilda
runt samen met haar man Arie een melkveebedrijf.

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.

Snel weer nuchter

Hartige
maispannenkoekjes

Hilda houdt van carnaval vieren en
dat is een lastige combinatie met een
eigen melkveebedrijf. “Laatst lag ik pas
om 03.30 uur in bed maar stond om
06.00 uur weer in de stal om de koeien
te melken, de dieren te voeren en de
kalfjes te drinken te geven. Overdag
weer carnaval vieren en ’s avonds om
18.00 uur weer de veestapel verzorgen.
Ik kan je verzekeren dat je dan vrij snel

Bijgerecht voor 2-3 personen
Benodigdheden:
· 200 gram maiskorreltjes
· 75 gram bloem
· 25 gram rijstebloem
· 1 ei
· zout en versgemalen peper
· Tabasco
· 2 eetlepels fijngehakte bieslook
· 50 gram geraspte belegen kaas
· 4 eetlepels zure room
· 3 eetlepels maïsolie
Bereiding:
· Laat de maïskorrels goed
uitlekken;
· zeef de rijstebloem en de gewone
bloem in een kom, voeg het ei toe
en roer het totdat er geen klontjes
meer in zitten;
· roer beetje bij beetje een halve
deciliter water door het beslag;
· breng het beslag op smaak met
peper en zout, een paar druppels
tabasco en de helft van de
bieslook;
· roer de geraspte kaas en de
maïskorrels door het beslag en
laat het 30 minuten rusten;
· meng de zure room in een
kommetje met de rest van de
bieslook en breng het op smaak
met peper, zout en tabasco;
· verhit de olie in een grote
koekenpan en schep drie juslepels
beslag in de pan;
· draai het vuur iets lager en bak de
maïspannenkoekjes tot de
onderkant goudbruin en de
bovenkant droog is;
· draai ze dan om en bak de andere
kant ook mooi bruin;
· laat de pannenkoekjes uitlekken
op papier en houd ze warm;
· serveer de pannenkoekjes met
het sausje.

melkveehoudster en boerin”, zegt
Hilda.
Ze geniet van het werk op haar
melkveebedrijf. “Koeien zijn nieuwsgierige dieren en sommige komen
naar me toe alleen maar voor een aai”,
aldus Hilda. Op een boerderij is altijd
werk, ook buiten de stallen. “Ik vind
het heerlijk om op zo’n grote tractor
het gras op de weilanden te maaien.
De volumeknop van de radio gaat dan
omhoog en ik blèr de liedjes uit volle
borst mee. Niemand hoort me en dat
is misschien ook maar goed”, lacht
ze hartelijk. Tijdens het werken in de
buitenlucht ziet ze regelmatig hazen,
konijnen, fazanten en kieviten, al naar
gelang de tijd van het jaar. “Net Animal
Planet maar dan wel in Evertsoord”,
meent Hilda. Even is het stil en dan
vervolgt ze het gesprek: “Het mooiste
moment is als de zon ondergaat als een
vuurrode bol. Als ik dan naar de Peel
kijk, lijkt de hele horizon te gloeien.
Dat zijn de momenten die ik gratis
krijg en waarvoor ik niets hoef te doen.
Rowwen Hèze had gelijk met het lied
‘Piel in brand’. Dat maakt de omgeving
waar ik woon tot het mooiste plekje
van Horst aan de Maas”, zegt ze.

nuchter bent”, zegt Hilda, het feit dat
er tussendoor ook nog koeien kunnen
kalven buiten beschouwing gelaten.
Rops woont naar eigen zeggen
in een bijzonder dorp. “Evertsoord is
klein, je kent bijna iedereen. Omdat
het dorpje zo klein is en accommodaties van verenigingen vaak buiten
Evertsoord liggen, wordt er vaak
samen gereden of gefietst ongeacht
de leeftijd. Zo ook in de weekenden
wanneer de kinderen uitgaan”, zegt
Hilda. Voor de Evertsoordse zelf zijn het
de Evertsoordse dag, het Pieëlbal en
barbecues, festiviteiten die de saamhorigheid van dorp zo bijzonder maken.

Geen foto tussen
de koeien
In haar uiterst spaarzame vrije momenten kijkt ze graag naar The Voice,
Flikken, en Wie is de Mol. Voetbal op
tv is niet haar ding. Eenmaal bezig aan
een welverdiende nachtrust mogen we
haar midden in de nacht toch wakker
maken om iemand anders een leuke
poets te bakken of een aardigheidje uit
te halen. Op de vraag wie ze wel eens
zou willen ontmoeten zegt ze: “Derek
Ogilvie. Ik geloof zeker dat mensen iets
kunnen aanvoelen of zelfs zien. Maar
ook iets kunnen dromen wat werkelijkheid wordt.” Een interessant gegeven
want zij voelde zelf al aankomen of we
een foto van haar mochten maken bij
de koeien. Ze schatert: “Nee, dat wil ik
niet. Ik sta al op de foto tussen de koeien in de gemeentekalender (week 30).
Maak er maar eentje voor ons huis”,
beëindigt de spontane en sympathieke
Evertsoordse boerin het interview.

RIX LIMERICK
De Evertsoordse is trots op haar
beroep als boerin. “Een vak dat je leert
door ervaring op te doen op het bedrijf.
Trouwen met een boer wil niet zeggen dat je dan ook automatisch alle
werkzaamheden op de boerderij onder
de knie hebt. Voor elk beroep moet je

HALLO van afgelopen week: Rennen voor eten (Venloop voor Kindertehuizen Indonesië)

leren, ook voor dat van boerin.

Moderne boerin
Er komt veel meer bij kijken dan
menigeen denkt. Maar na 22 jaar
theorie- en praktijkervaring vind
ik mijzelf best wel een moderne

PUZZEL

Sudoku
3

7

5

2
7

5

4

6

4

9

7

1

3

5
4

5

8

1
2
6

5

7

1

4
3

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Hobbyshop
NELLIE SNELLEN vof
Markt 23, Sevenum Tel. 077-4672267
Webshop: www.nelliesnellen.com

Zondag 26 februari a.s.

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.

4

Dees kanjers loate zich ni kenne,
Geld um èrme kiender te verwenne.
Renne vur aete,
Ge mot ni vergaete,
Dat ge ok genog aet vúr ut renne!
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organiseert Nellie Snellen weer een

GROTE HOBBYMANIFESTATIE
in Horeca Centrum “De Sevewaeg” te Sevenum

Ca. 30 landelijk bekende auteurs en demonstratrices presenteren hier weer diverse
technieken en -producten van het komende creatieve seizoen. Tijdens de Hobbymanifestatie
is onze winkel aan de Markt 23 geopend! De Hobbymanifestatie is van 10:00 tot 16:30 uur.
Bij verschillende demonstraties kunt u gebruikmaken van leuke aanbiedingen die namens
ons worden aangeboden.

De entree is vrij!

Hobbyisten ontvangen bij binnenkomst in de Sevewaeg een “goodybag” met daarin leuke
verrassingen (zolang de voorraad strekt).

Horeca Centrum “De Sevewaeg” ligt bij de Kerk, Markt 3-7.
Neemt u de centrale-ingang naast “De Gaper” (geen ingang door het café)
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Oud-prinsen schieten
op college

cultuur 15

Balgooien Hegelsom

De Ald Preense van carnavalsvereniging d’n Dreumel uit Horst hebben op carnavalsmaandag altijd een bijeenkomst. Zij ondernemen dan met z’n alleen een ludieke activiteit. Dit jaar gingen de oud-prinsen carbid schieten.

Op zondag 26 februari klinkt het traditionele “bal bal” door de
Hegelsomse straten. Voor het gemeenschapshuis Debije wordt het festijn
om klokslag 11.00 uur geopend door het boerenbruidspaar Tinus en
Grada. Zij maken ook de route bekend.
Als laatste op de route zullen het
boerenbruidspaar en het jeugdboerenbruidspaar balgooien en dit feest
afsluiten. Bruidsparen die tussen
1 maart 2011 en 26 februari 2012
getrouwd zijn of paren die zijn gaan

samenwonen kunnen deelnemen aan
dit traditionele feest. Paren die hieraan deel willen nemen kunnen zich
nog tot zondag opgeven. Voor meer
informatie en opgave neem contact
op met J. Hesen op 077 398 22 80.

Leif Ericson en She’s Got Legs
Op zondag 26 februari is het tijd voor een zondagmiddagconcert met
twee regionale bandjes in OJC Canix in Lottum. Deze keer staan de bands
Leif Ericson en She’s Got Legs op het programma.

Om de activiteit een carnavalesk
tintje te geven werd er een groot doek
opgehangen waar de foto’s van het
College van B&W van Horst aan de
Maas op gedrukt waren. Hierop konden
de oud-prinsen ‘schieten’. Zo leverde

een schot in de roos op burgemeester
Van Rooij bijvoorbeeld 6 punten op en
kreeg men als wethouder Van Rensch
geraakt werd 4 punten. Uit tonnen met
carbid werden ballen gelanceerd richting het doek. De foto’s van wethouder

Litjens en de burgemeester waren favoriet doelwit. Burgemeester Van Rooij
was overigens zelf ook aanwezig bij de
activiteit.
Voor meer foto’s kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

Leif Ericson bestaat uit vijf jongens
uit de regio Horst aan de Maas. In
Horst werd vanaf begin 2011 stukje
voor stukje de basis gelegd voor een
glansrijke toekomst. Dit heeft al tot
een eerste ‘mainstage-plek’ op het
eendaagse Knuffelbeer-festival geleid.
Het repertoire is opgebouwd uit een
aantal knallende covers van vroeger én nu, afgewisseld met enkele
rustige meezingers en bestaat uit
nummers van onder anderen White
Lies, Madness, Mumford And Sons en
Vampire Weekend. Begin 2010 doken
de vier mannen van She’s got Legs

uit America voor het eerst samen
in een oefenruimte. De helft van de
band heeft zijn roots in de traditionele fanfaremuziek liggen, de andere
helft in de punkscene. Daarmee is de
diversiteit van de jongens en de kracht
van de band verklaard. Na een aantal
optredens vertrok Willem, de zanger,
naar het buitenland voor een langdurige stage. Het eigen repertoire van
She’s got Legs is het beste te labelen
als pop/rock. OJC Canix is zondag 26
februari open vanaf 15.00 uur. De concerten beginnen om 18.00 uur. Voor
meer informatie kijk op www.canix.nl

Vogelmarkt Meerlo

Kinderkleding- en speelgoedbeurs

Vogelvereniging de gevleugelde vrienden Wanssum en omstreken
organiseren op zondag 26 februari de maandelijkse vogelmarkt.

Zondag 11 maart wordt in het gemeenschapshuis aan de Lavendellaan in Griendtsveen de halfjaarlijkse beurs
voor kinderkleding en speelgoed gehouden. De verkoop van kleding en speelgoed is van 11.00 tot 13.00 uur.

Op de vogelmarkt worden niet
alleen vogels gekocht en verkocht,
maar er zijn ook diverse vogelhandelaren aanwezig. Tevens worden er
allerlei vogelbenodigdheden verkocht
zoals voer en nestkastjes. Verder is
het een mooie gelegenheid om met

Tijdens de kinderkleding- en
speelgoedbeurs wordt kinderkleding,
zwangerschapskleding, babyspullen
en speelgoed verkocht.

Men kan voor de kinderkleding- en speelgoedbeurs goederen
inleveren. Hiervoor kan men een
inschrijflijst en prijsetiketten afhalen

TE KOOP

bij het gemeenschapshuis op vrijdag
2 maart van 20.00 tot 20.45 uur.
Uitleg en verdere info krijgt men ter
plaatse.

Voor deskundig en laagdrempelig adVies

BIJ INSCHRIJVING

Echtscheiding
Arbeidsrecht
Alimentatie
Letselschade
Omgangsregeling
Overeenkomstenrecht
GRATIS kennismakingsgesprek!

sluiting inschrijvingstermijn
9 maart 2012 om 14.00 uur
Venray

CULTUURGROND

tel 0478 - 52 10 70

www.julicher-meijer.nl

andere vogelliefhebbers te praten
over de vogelsport in het algemeen.
De vogelmarkt wordt gehouden
in sport- en feestzalencomplex
’t Brugeind in Meerlo. De markt duurt
van 09.30 tot 12.00 uur. Duiven en
kwartels worden niet toegelaten.

Voor een
‘werelds’ cadeau

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

It’s Clean

Molengatweg te Horst

kadastraal bekend gemeente Horst, sectie O nr. 521, groot 4.49.60 ha.
Inlichtingen:
Mathijsen & Weijs Notarissen, de heer C. Zaal
Dr. Poelsstraat 10, 5802 AX VENRAY Tel: 0478-586100
email: notarissen@mathijsen.weijs.knb.nl
alwaar ook de inschrijvingsvoorwaarden en de
inschrijvingsbiljetten te verkrijgen zijn.

maakt schoon op uw wensen
Steeg 7 5975 CD Sevenum

www.its-clean.nl

Aanvaarding:
uiterlijk 1 mei 2012 of zoveel eerder als wordt overeengekomen
(vrij van pacht/huur).
Opmerkingen:
• verkoper behoudt zich het recht van gunning voor;
• bestemming grond is agrarische doeleinden met landschappelijke
en natuurwaarden;
• tot het verkochte behoren geen EU-toeslagrechten;
• koper dient de aanwezige beregeningsinstallatie te aanvaarden in
de staat waarin die bevindt.

Verkoop & Reparatie
Rolluiken & Zonwering
Ron van Gool 06 202 88 600

16

optochten
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Vastenactie gaat samenwerken met Dendron

Melderslo

Carnaval is weer voorbij en de vastentijd, een periode van bezinning, is aangebroken. Het is ook weer de tijd
voor de Vastenactie, waarmee een stukje van de welvaart hier gedeeld wordt met de mensen in de Derde Wereld.
Dit jaar zocht de Vastenactie contact met het Dendron College in Horst.
Het Dendron College steunt al jaren
het project Helpende Handen in India.
Het is de bedoeling van Vastenactie
om als onderdeel van dat project een
mobiele huisartsenkliniek te gaan
opzetten voor de mensen in India die in
bittere armoede leven. Die kliniek moet
gezondheidzorg tot aan de deur gaan
leveren.
In Tiruvannamalai, een kleine stad
in India, wonen veel zeer arme bewoners. Deze mensen maken geen gebruik
van gezondheidszorg, omdat ze geen
dagloon kunnen missen en de afstand
vaak te groot is. Zodoende kan een

kleine schade grote gevolgen hebben.
Steven Vidyakaar en zijn
medewerkers willen de drempel
naar gezondheidszorg verlagen door
het naar de mensen toe te brengen. Een mobiele kliniek vergroot
de mobiliteit en de toegankelijkheid
van de primaire gezondheidszorg.
Het mobiele kliniek project richt zich
speciaal op kinderen en vrouwen.
Voor de start van deze kliniek zijn
eenmalige investeringen nodig, zoals
de aanschaf van de bus, medische
apparatuur en het meubilair. Verder
zijn er jaarlijks terugkerende kosten,

zoals brandstofkosten, reparaties
en onderhoudskosten, salarissen en
kosten voor medische verbruiksartikelen.
De totale kosten voor de eerste drie
jaar van dit programma zijn 165.000
euro. De mobiele kliniek zal 26 dagen
per maand per jaar in gezet worden
voor de arme bevolking.
Dit driejarige project is de eerste
samenwerking tussen Vastenactie
en het Dendron College. Voor meer
informatie over het werk van Helpende
Handen, kijk op
www.helpendehandenindia.nl

De optocht op carnavalsmaandag in Melderslo was verbazingwekkend lang. Het hele dorp was uitgelopen en maar liefst
35 groepen, duo’s, eenlingen en wagens liepen in een bonte stoet
door het dorp. Zodra de traditionele ‘Pliesie’ door de straten scheurt,
weten inwoners van Melderslo dat de optocht er aankomt.
De spot werd gedreven met het bord dat in het centrum stond waarop
Reggefiber aangaf hoeveel inschrijvingen nog nodig waren. Deze kwam
meermaals langs, bijvoorbeeld als ‘reggaefiber’. De combinatie van
prins en adjudanten die alle drie Marcel heten leverde twee groepen
op die als M&M’s verkleed gingen. Joekskapel Kloar Taal nam afscheid
met een serenade hier en daar en er werd flink promotie gemaakt voor
Nikki Seuren die meedoet aan de Vasteloavesvierder van het Jaar-wedstrijd.
Ook in Melderslo werd weer veel gescheiden, of niet, want er bleek geen
enkel huwelijk voltrokken te zijn in de Sint Odakerk afgelopen jaar. De prins
sloot de optocht af.

Kronenberg
Op carnavalszondag trok in Kronenberg de optocht van cv de
Kroeënekraan en Pieëlhaas door de straten.

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

(web)winkel voor

KEUKENS | WONEN | OPBERGEN

ZO 26 FEBR

rauw en eerlijk

De Hulst 9a, Oostrum-Venray T 0478 - 56 93 28
www.peternellenkeukens.nl

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

(Foto’s: Sjaak Verstegen)

www.natuurwijzer-horst.nl
077-3981459

Meterik

WO 29 FEBR

MATTHIJS
LEEUWIS BAND
DYZACK
WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL

In de optocht was er ook veel aandacht voor Evertsoordse gebeurtenissen: zo kwam prinses Maxima nog een keer op bezoek en reed een grote
wagen mee die een wokpalace in het peeldorp moest voorstellen. Ook
de ‘Torre-cool’ en een ‘wingterhoesje’ liepen mee. De kinderopvang en
Floriadetoeristen kwamen ook langs, net als de schoolprins en –prinses,
jeugdprinses Vera, het boerenbruidspaar Mieke en Sjaak en prins Geert III.

In Meterik trok de optocht op maandag door de straten. Een paar
dames liepen trots te showen met hun kostuums: zij vonden de pakjes
belangrijker dan het thema.

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

A-merken
voor outlet prijzen
laminaat
nu vanaf

9,95

m2

Laminaat

Zij werden gevolgd door een lopend buffet en the Noice of the
Miëterik. Belangrijk thema in de Meterikse optocht was de plofkraak bij
de Rabobank. Die bank werd meerdere malen in de stoet overvallen. Een
heuse helikopter werd voor opsporing gebruikt. Ook in Meterik kwam het
gemeentelijke afvalbeleid aan bod. Prins Guus I reed in een gigantische
oldtimer mee. (Foto’s: Leon Tacken)

Meerlo
In Meerlo lieten ze zien dat ze niet van suiker gemaakt zijn. Door
weer en wind, in dit geval hagel en sneeuw, begon de optocht van
carnavalsvereniging de Vöskes.
Deze was volgens een deelnemer ‘um door een ringske te halen’. Vof
de Bierdöpkes ’87 wonnen met ‘crisis of nie, vür os altied ’n big party’
de eerste prijs in de optocht waarmee ze echte feestvarkens werden.
Ook werd het 12,5-jarig jubileum van pastoor Ruud Verheggen gevierd.
(Foto’s: Wilbert Reijntjes)

Tienray
Bij de optocht in Tienray liepen veel vrouwen in hun mooiste
‘pekskes’ mee. Daarnaast was er voornamelijk veel weg: de zandberg
ging weg, emmertjes waaiden weg en er werd aandacht besteed aan
de nieuwe rondweg.
Ook de prins was een dankbaar onderwerp voor de optocht. Naast
de verwijzingen over zijn prinselijke titel, Jan VIII, werd er ook aandacht besteed aan de hobby van de prins van de Geiten: schilderen.
(Foto: Hay Verstraelen)

Spoorstraat 61

T 0478 69 12 12

Voor meer foto’s van de optochten, kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl
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America
Met een fikse knal wordt America tijdens de carnavalsoptocht
herinnerd aan de plofkraak van de pinautomaat. Even verderop
´bevuilt´ een groep leeuwen de straat en een reusachtige
verpleegster kondigt de komst van een medisch centrum in het
dorp aan.
Dan verschijnt een wandelend theezakje dat zich afvraagt hoe het
als afval moet worden gescheiden. De deelnemers aan de carnavalsoptocht in America hebben al hun creativiteit gebotvierd op de actuele
gebeurtenissen in het dorp. Uiteraard passeren ook de kerk zonder
pastoor, de gestolen welkomstborden en de manier waarop America in
het nieuws staat de revue. En als je dan de kerkklok ziet lopen en een
toeschouwer om de tijd vraagt, dan weet je precies hoe laat het is.

Broekhuizenvorst
Zondagmiddag staat bij cv de Blauwpoët uit Broekhuizenvorst
in het teken van hun optocht. Ook in Broekhuizenvorst werd
glasvezelbeheerder Reggefiber omgetoverd tot Reggaefiber.
Andere thema’s die in de optocht werden uitgebeeld waren bijvoorbeeld de Mini-Koerier, het afvalsysteem (‘ze kunnen ôs de pot op
mit al daat gescheidt’), en het samengaan van de jeugdcarnaval. Ook
waren een aantal inwoners verbaasd over het ontbreken van de veren
op de adjudantenmutsen. Een ‘fietspad’ onder een paraplu gaf de
weersomstandigheden tijdens de optocht weer. (Foto’s: Thijs Janssen)

Horst
De optocht van Horst begon zondagmiddag met een flinke
sneeuwbui maar het publiek liet zich daardoor niet wegjagen.
Meer dan vijftig wagens, groepen en losse ‘gekken’ trokken door
het dorp. Onderwerpen als het afvalbeleid, de Floriade, en het
glasvezelnetwerk werden afgewisseld met originele onderwerpen
als ‘Greun tanke’ en een car-na-val.
Winnaar in de categorie grote wagens was VC Ieskald met hun
Floriade-wagen. Tweede was Jong Nederland Meterik met hun
wagen over het afvalbeleid en Keumt Good met ‘Klap van de Meule’
werden derde.
Bij de kleine wagens won de groep 3x vur un pilske met ‘alweer unne schonne wage’. Bij de grote groepen waren het wederom
Lemmen & Co die er met het goud vandoor gingen. Hun groep
‘Hors zuut sterre’ nodigde publiek langs de route uit om over de rode
loper te lopen.
Bij de kleine groepen wonnen de Ermooijzaaiers met ‘Zwervers aan
de bak’. Van de duo’s won Labberjoeks, die met hun portrettering van
het ‘inbrekers vangen hier bot’-bord de lachers op hun hand hadden.
Peter Peters was de leukste ‘losse gek’ met zijn Reggie-fiëber.

Broekhuizen
Bij de 54e editie van de Tour de Brokeze kwamen liefst
55 deelnemers aan de start.
Coureurs van heel uiteenlopend pluimage gingen met elkaar de
strijd aan. Met veel zelfgebouwd materiaal maakten de Tour-renners
de nauwe straten van Broekhuizen onveilig. Vooral de groeps-equipes
zorgden voor de nodige opstoppingen. De winnaar van de Tour der
Touren viel de onmetelijke eer te buurt om Miss Krey 2012 te knoevelen. Volgend jaar vindt de 55e editie van de Tour de Brokeze plaats.
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Swolgen
Ook in Swolgen trok een optocht door het dorp, op maandag
20 februari. Het afvalbeleid had wederom een prominente plaats
in de optocht, maar ook een grote rups, Sinterklaas en Zwarte Piet
en hippies op Facebook trokken de aandacht van de toegestroomde carnavalsvierders.
In de categorie jeugd wonnen de Twins met Afscheiding.
Geen Keus met Ridders en Jonkvrouw werden tweede. De Trekkers
werden derde. Bij de Enkelingen won Gert Jan Vermeulen met Ik krieg
hem nie meer omhoog.
De categorie Groepen werd gewonnen door Bej en Gerapt en hun
rups. Het grote groene gevaarte won ook de publieksprijs. Van de
wagens won VC Altied Mier met hun Tiroler.

Sevenum
Op maandag 20 februari trok de grote optocht van
carnavalsvereniging Dun Ezelskop uit Sevenum door de straten.
Geweldig mooie kostuums en diverse onderwerpen zorgden voor
een gevarieerde stoet. De toeschouwers waren enthousiast over
de optocht die ook dit jaar weer een behoorlijke lengte had en
alles omvatte, van einzelgängers tot maar liefst drie grote
wagens.
Kwekerij Hermans Walters en hun prijswinnend paprika-ijs kwamen
langs, en ook in Sevenum werd aandacht besteed aan het afvalbeleid. Oscar van Sesamstraat kwam in een grote vuilnisbak voorbij.
Anderen maakten er juist mode van. Ook de prins, jeugdprins en de
prins van Kronenberg en Evertsoord trokken aan het publiek voorbij.
Daarnaast werd stilgestaan bij het stoppen van wethouder Selen en de
Heideroosjes. Verder werd de ‘Vôrs van Zaerum’ in de optocht gekozen.
(Foto’s: Sjaak Verstegen)

Hegelsom
In Hegelsom hebben ze geen 15 centimeter ijs nodig, vertelt
de commentator van de optocht. “Twië centimeter schoëm is
genog” om de Tuutetocht door te laten gaan, zei hij. De optocht
stond bol van de actualiteiten zoals het afvalbeleid, aanwezig in
elke optocht in de gemeente, en het boerkaverbod dat tijdens
carnaval niet geldt.
De optocht in het Tuuteriek stond vooral in het teken van ‘pimp ow
ei’, een manifestatie van een werkgroep in Hegelsom die bewoners
opriep om in het kader van de Floriade kunstwerken in de vorm van
eieren te maken. En kunst was het, een opbloeiend ei kreeg zelfs een
ovatie van het publiek. Daarnaast werd de prins voor de gek gehouden
omdat hij zo ijdel zou zijn. De jeugd was goed vertegenwoordigd in de
Hegelsomse optocht.

Griendtsveen
In de optocht in Griendtsveen reden geen grote wagens mee.
Eenlingen of duo’s met woordgrapjes voerden in de tocht de
boventoon.
De een liep met een kale kerstboom rond en vond er ‘geen bal
aan’, terwijl het bij de ander uit de oren kwam, letterlijk. Ook werd
er gerefereerd aan de lengte van de optocht. Een mevrouw met een
lang touw en daaraan een klein wagentje droeg met trots het bordje
‘ik maak de optocht langer’. Prins Maurice I van cs De Klotbultjes sloot
de optocht. (Foto’s Sjaak Verstegen)

Voor meer foto’s van de optochten, kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Eerste Hôrster Carnavalsparade
Op zaterdag 18 februari organiseerden verschillende horecagelegenheden aan het Wilhelminaplein in Horst de
eerste editie van de Hôrster Carnavalsparade. Volgens de organisatoren was het enige wat nog aan de Horster
carnaval ontbrak een grootschalig evenement op het Wilhelminaplein tijdens de carnavalsdagen.

Crist Coppens
500 gram half-om-half gehakt
4 roomschijven, samen € 5.95
Shoarmapakket 500 gram vlees
5 broodjes, bakje saus, samen € 5.50

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden!
Ruud Verhaegh • Middelreuvelt 15, 5971 DE Grubbenvorst
Telefoon 06-15 01 25 29 • www.verhaegh-co.nl
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Wiel Brouns
vrijwilliger
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
van Hout
tekenleraar
van huis uit
wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

Balgooien:
het sluitstuk van de
Boerenbruiloft 2012

Op zaterdag trapte de Hegelsomse
band Carnavalsband.nl om 16.11 uur af.
De band kwam op zaterdag meerdere
malen langs. Tussendoor brachten verschillende lokale talenten hun stemmen
ten gehore. Zo was er de opzwepende

muziek van Aaltied Noeit te Laat, de
prachtige carnavalsbalad ‘Weej Same’
van Lisette Vervoort en de carnavalshits
van Chris en Huub, bekend van onder
andere ‘Walvis’ en de Bromtoltoppers.
De finale was voor Da Ma Zoeë. Anja,

Rob en Judith sloten de avond af om
20.11 uur. Het feest ging daarna in de
omliggende kroegen verder.
Voor meer foto’s
van de Hôrster Carnavalsparade,
kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Demonstraties bij BiblioNu
Van 3 tot en met 24 maart laat BiblioNu zien dat een bibliotheek anno 2012 meer te bieden heeft dan boeken
uitlenen alleen. Hiervoor geven ze demonstraties en kunnen kinderen meedoen aan de Jeugdkrakerscompetitie.
Bij BiblioNu in Horst en Grubbenvorst worden demonstraties met uitleg over e-books en tablets gegeven.
De nieuwe publiekscatalogus wordt
uitgelegd. Ook is er een speciale
uitleg voor de jeugd en ouders over
het Makkelijk Lezen-plein.

Bij BiblioNu Horst vertelt projectleider Marcel van Ewijk over de site van
het cultureel erfgoed van Horst aan de
Maas.
Tijdens de actieweken kunnen
11- en 12-jarigen meedoen aan de
Jeugdkrakercompetitie. Deze competitie

bestaat uit zeven vragen waarvan
de antwoorden via internet gezocht
moeten worden. Onder de goede
inzendingen wordt een iPod Shuffle
verloot.
Voor actuele data en tijden kijk op
www.biblionu.nl

Prins helpt adjudant
Prins Jos I en adjudant André van carnavalsvereniging de Plaggenhouwers uit Grubbenvorst hielpen afgelopen
zaterdag adjudant Peter in zijn rijdende winkel. Adjudant Peter heeft een rijdende winkel en gaat hiermee
wekelijks in diverse dorpen langs de deuren. Ook elke zaterdag heeft hij een vaste route.

bij de Lange door het Boerenbruiloftgezelschap

zondag 26 februari aanvang: 12:00 uur
De afgelopen dagen heeft u als inwoners van Horst en daarbuiten
kunnen genieten van een grandioze Boerenbruiloft die werd
georganiseerd door de Koninklijke Harmonie van Horst in samenwerking met Carnavalsvereniging d’n Dreumel. De verloving,
de optocht en de trouwerij van de grote groep op dinsdag en
het Jeugdboerengezelschap op zaterdag was een geweldig
spektakel. Het was een gebeuren dat we ons zonder twijfel nog
lang zullen herinneren. Een dankjewel is op zijn plaats aan allen
die daaraan hun medewerking hebben verleend en degenen die
ons daarbij hebben ondersteund.

BEDANKT namens de Koninklijke Harmonie van Horst

De prins en zijn adjudanten
hebben enkele drukke weken achter
de rug, waarbij ze nagenoeg elke
vrijdag, zaterdag en zondag als trio op
pad waren. De activiteiten duurden
vaak tot in de late uurtjes en adjudant
Peter moest elke zaterdagmorgen

weer vroeg op om te gaan venten.
Om hem een hart onder de riem
te steken hebben Jos en André
aangeboden om hem afgelopen
zaterdag te komen helpen in de
winkel.
Als volleerde medewerkers

hielpen ze Peter om de boodschappen,
het brood en gebak bij de mensen
binnen te zetten, en zo nodig ook nog
naar de kelder te brengen. Ze kijken
terug op een zeer geslaagd seizoen
waarbij ze samen veel lol en plezier
hebben gehad.
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Brood bakken, bier brouwen
en smeden

Balgooien Meterik
Op zondag 26 februari is het tijd voor het traditionele balgooien in
Meterik voor alle kinderen van de basisschool. De paren die sinds
carnaval 2011 getrouwd zijn, doen mee.

Op zondag 26 februari geven leden van het Dyonisos-gilde informatie over het brouwen van bier in Museum
De Locht in Melderslo. De smeden laten zien wat zij kunnen op het terrein van het siersmeedwerk.
Zoals elke laatste zondag van de
maand bakken de bakkers de Lochtbroden in het authentieke bakhuisje.
Kinderen mogen hun eigen broodjes

en zondag van 11.00 tot 17.00 uur
geopend, de demonstraties beginnen
om 13.00 uur. Voor meer informatie zie
www.museumdelocht.nl

kneden en laten bakken. In het daglonershuisje staat een tentoonstelling
van en over kinderspeelgoed. Het
museum is op woensdag, zaterdag

het tijd voor het boerenbruidspaar van
2012, Linda Thielen en Mark Janssen.
Zij staan bij MFC De Meulewiek.

Het schema is als volgt. Het
balgooien begint om 10.45 uur
bij Kim en Quin Janssen aan de
Campagneweg 23. Om 11.11 uur is

SP-bijeenkomst sociale zekerheid Geschiedenis
SP Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt komt op donderdag 1 maart naar Horst om in gesprek te gaan over de
economische crisis en in te gaan op de oplossingen van de SP. Ook Hans van Heijningen, partijsecretaris van de
SP zal bij deze discussieavond aanwezig zijn.
De economische crisis lijkt het
afgelopen jaar alleen maar te zijn
verhevigd. Terwijl via een Europees
steunfonds honderden miljarden
in Griekenland worden gepompt,
krijgen de gewone Grieken het steeds

parochie Sevenum

sociale zekerheid en de pensioenen.
Tijdens de discussieavond van de SP
wordt hier uitgebreid bij stilgestaan.
De avond is voor iedereen toegankelijk
en vindt plaats in zalencentrum De
Leste Geulde in Horst vanaf 19.30 uur.

moeilijker en bezuinigt de regering
van VVD en CDA met steun van de
PVV op de mensen die het al zwaar
hebben.
De komende maanden worden
beslissend voor de toekomst van de

Petran Kerstjens heeft zich verdiept in de historie van de Sevenumse
parochie. Hij is medeauteur van het boek Sevenum en zijn kerk dat in 2005
werd uitgegeven. Op dinsdag 28 februari om 20.00 uur presenteert hij in het
parochiehuis in Sevenum de geschiedenis van de parochie.

Succesvol carnavalsconcert HONL
Een volle zaal was getuige van een geslaagd carnavalsconcert van Harmonie-orkest Noord-Limburg
onder leiding van dirigent Leo van de Laak. Het concert werd woensdag 15 februari gehouden in het
Gasthoes in Horst.
Nadat het HONL met carnavaleske muziekstukken de zaal had opgewarmd was het Pierre van Helden die
de zaal plat kreeg met zijn buut over kennis en avonturen met paarden. Verder werd genoten van de zang
van Jori Beerens en Joske Peeters, Peter Minkenberg en uit de eigen gelederen van Geert Ebisch en ‘gastdirigent’ Henk van Dooremalen. Het trio Da Ma Zooë wist met hun aanstekelijke Duitse aanpak en muziek de
zaal van de stoelen te krijgen. Het Harmonie-Orkest Noord-Limburg kan terugblikken op een bijzonder
geslaagd carnavalsconcert.

Op oude ansichtkaarten van
doorsnee Limburgse dorpjes staan
ongeplaveide straten, enkele huizen
en de kerk. De kerk werd altijd gezien
als middelpunt van de samenleving,
als gezicht van de katholieke geloofs-

gemeenschap. Men was van elkaar
afhankelijk en de kerk was de bindende
factor. Er werd samen feestgevierd,
samen gerouwd, samen gemusiceerd
en samen gesport. De kerk was nooit
ver weg.
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Dyzack in Cambrinus
Gitaarkanon Erik Hofland alias Dyzack staat woensdag 29 februari op het
podium van Cambrinus in Horst. Dyzack komt uit Den Haag en stond in 1991
al als tiener in de voorronde van de Grote Prijs van Nederland, maar zijn
talent werd toen niet herkend. Onder zijn nieuwe artiestennaam Dyzack
vallen zijn liveoptredens wel op waarna hij benaderd werd door een
platenmaatschappij.

AGENDA
America
Ruilbeurs

zo 26 februari 10.00-12.00 uur
Locatie: Peelmuseum

Dreamcatchers
za 25 februari 21.00-04.00 uur
Locatie: café De Lange

zo 26 februari 11.00 uur
Organisatie: Dorpsraad
Locatie: dorp

Optreden Balkers
wo 29 februari 14.00 uur
Organisatie: KBO
Locatie: Bondszaal

za 25 februari 21.30 uur
Locatie: Blok10

Optreden She’s Got Legs
en Leif Ericson

zo 26 februari 09.30-15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: Mèrthal

Demonstratie Oilpaint
sticks

Passieconcert
zo 26 februari 14.30 uur
Locatie: St. Lambertuskerk

za 25 februari
Organisatie: CV De Krey
Locatie: Maaspaviljoen

Balgoëje

Filmmarathon

za 25 en zo 26 februari
Locatie: OJC Phoenix

Balgooien

Op het label van platenmaatschappij Polydor brengt Dyzack zijn
album Rat Dance Refizz uit. Optredens
op Lowlands en Crossing Border volgen.
In 2000 ontvangt hij de Zilveren Harp
en schrijft de muziek van een film naar
een boek van Mulisch. Dyzack blijft
in de picture vanwege zijn creatieve
vernieuwingsdrang.

Intussen heeft Dyzack vier albums
op zijn naam staan en is zijn ruige,
agressief klinkende elektrische
speelstijl enigszins veranderd naar een
meer akoestische en folky stijl. Zijn
zang- en speelstijl herinneren nog altijd
aan de stijl die Dyzack zo bijzonder
maakt. Dit concert begint om 20.30 uur.
(Foto: Jolly Foto)

Mathijs Leeuwis’
Nederlandse folkblues
Mathijs Leeuwis en zijn band staan op zondag 26 februari op het podium
van Cambrinus in Horst. Twee jaar geleden maakte Leeuwis tijdens de Grote
Prijs van Nederland veel indruk met zijn gruizig gezongen Nederlandstalige
folkblues en ontving er de Publieksprijs.

zo 26 februari 11.00 uur
Organisatie: Dorpsraad
Locatie: zaal Debije

Meerlo

zo 26 februari 09.30-12.00 uur
Organisatie: Vogelvereniging
de Gevleugelde Vrienden
Wanssum eo
Locatie: ‘t Brugeind

Melderslo

Receptie tourwinnaar

Hegelsom

zo 26 februari 18.00 uur
Locatie: OJC Canix

Vogelmarkt

zo 26 februari
Locatie: Museum de Kantfabriek

Broekhuizen

Hieringschelle
vr 24 februari
Locatie: café D’n Hook

Pub Quiz

Rommel- en snuffelmarkt
Balgooien

Lottum

Bierbrouwdemonstratie

zo 26 februari 12.00 uur
Org: Koninklijke Harmonie
Locatie: café De Lange

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

Meterik

Opening expositie

Balgooien

zo 26 februari 15.00 uur
Locatie: galerie Judy Straten

Optreden Mathijs Leeuwis
& Band
zo 26 februari 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

zo 26 februari 10.45 uur
Locatie: Campagneweg 23 en
MFC De Meulewiek

Sevenum

Hobbymanifestatie
Proefles kinderyoga

zo 26 februari 10.00-16.30 uur
Locatie: De Wingerd

Horst

wo 29 februari 14.00-15.00 uur
Locatie: Lente-lente

vr 24 februari 14.00 – 17.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Optreden Dyzack

Lezing geschiedenis
parochie

wo 29 februari 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

di 28 februari 20.00 uur
Locatie: Parochiehuis

Discussieavond sociale
zekerheid

Tienray

Borduurcafé

Kinderworkshop transferkrijt
za 25 februari
Locatie: Museum de Kantfabriek

Dj-workshop
za 25 februari 20.00 uur
Locatie: M@xx

do 1 maart 19.30 uur
Org: SP Horst aan de Maas
Locatie: zalencentrum de Leste
Geulde

Stichting
Gemeenschapsvoorzieningen
Kronenberg
In verband met de realisatie van de BMV Kronenberg/Evertsoord zoeken wij
op korte termijn een

2e Beheerder / interieurverzorger

(m/v)

Playbackshow
vr 24 februari 19.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s

bij aanvang 10 à 15 uur per week
Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Kronenberg beheert en exploiteert
gemeenschapshuis de Torrekoel in Kronenberg. Na realisatie van de BMV worden
de bestaande activiteiten verder uitgebreid met o.a. een ruimte voor Kinderopvang,
Dorpsdagvoorziening en een gymzaal. In de BMV wordt ook basisschool de Kroevert
gehuisvest waarmee een intensieve samenwerking wordt nagestreefd.

Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

Hoofdtaken:
• gastheer/gastvrouw van gemeenschapshuis en gymzaal;
• verzorgt samen met de 1e beheerder de planning en organisatie van de activiteiten;
• verzorgt samen met de 1e beheerder alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden;
• verricht horecawerkzaamheden;
• werkt nauw samen met een grote groep vrijwilligers;
• draagt mede zorg voor het onderhoud en het beheer van het gebouw.
Bij Mathijs Leeuwis zijn invloeden
uit americana-, blues- en folkmuziek
terug te vinden. Het ene moment doet
de band denken aan mensen als Dylan
en Townes Van Zandt en anderzijds
komen associaties op met de oude
blues-klassiekers. Leeuwis zijn grootste
kracht zit hem in zijn Nederlandstalig
repertoire.
Tekstueel ijzersterk en muzikaal
door een goede band gedragen bewijst

Mathijs Leeuwis dat de bron van goede
muziek uit eigen bodem nog lang niet
opgedroogd is. Langzaamaan verovert
hij een mooi plaatsje in de Nederlandse
folk-scene. Mathijs Leeuwis speelt naast
zijn rol als zanger ook dobro en gitaar.
Hij wordt begeleidt door pianist Gabriel
Peeters, Alex Akela op mandoline, viool
en accordeon en contrabassist Guus van
Mierlo. Dit optreden begint om 16.00
uur.

Functie-eisen:
• een dienstverlenende, klantvriendelijke houding en representativiteit zijn noodzakelijk;
• kan zowel zelfstandig als in teamverband werken;
• flexibel inzetbaar (ook avonden, weekenden).
Salaris conform de CAO horeca.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beheerster mw. P. Colbers
tel. 077-4671875 of de voorzitter van Stichting Gemeenschapsvoorzieningen
Kronenberg, dhr. P. Selen tel. 077-4674360. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u voor
15 maart 2012 sturen naar Gemeenschapshuis De Torrekoel, t.a.v dhr. P. Selen,
Meerweg 11, 5976 NS Kronenberg.

Voor onderhoud aan
Caravans, Stacaravans,
Aanhangers, Trailers en
Campers.
Mover met accu en lader,
montage @ 1250,00
Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

www.dms-service.nl
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
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

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

zondag

Heilige mis

09.30

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

zondag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Meerlo
zondag
donderdag

zaterdag

zondag
dinsdag

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

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Tienray

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

• 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

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

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie,
APS-pijntherapie
Energie&Hormonale Balans,
Allergie, Stress, Blessures,
Rug-Nekklachten, Migraine
Ook bij: Stoppen met
Roken en Afvallen

HORST ARCEN ROERMOND
Tel: 077- 374 4305

www.acu-balance.nl
Rob Coumans

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*

Swolgen

vrijdag

T

CHAUFFEURS
• voor de trekker/(tank)oplegger

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Meterik

Spoedgevallendienst
24 februari t/m 1 maart
Tandarts Deckers
Sondertseveld 2 Sevenum
T 077 467 33 14

Brand, ongeval of misdrijf

Wij zijn met ingang van 1 mei op zoek naar

Lottum

Tandarts

112

Van der Sterren Transport & Containerverhuur Bremweg 4a, 5961 NE Horst, 077-398 15 69

Kronenberg

zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

*ga voor de voorwaarden
naar onze website

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

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

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

Levering van zand en grind
Nationale en internationale transporten

Horst (Lambertus)

zaterdag
woensdag

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

09.45

Hegelsom

Melderslo

Verloskundige zorg

19.15

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

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

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

09.45

Verhuur en transport van containers van 5 tot 38 m3 voor
Steenpuin • Bouw- en sloopafval • Bedrijfsafval

Grubbenvorst

Venlo

Venray

11.00

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

Heilige mis

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

service 23

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

AANGEBODEN PER HEDEN:

Nieuwe, ruime,
gemeubileerde

woonunits
tot maximaal 6 personen
op vaste locatie in Noord-Limburg;
57 m2, ruime woonkamer/keuken;
3 ruime slaapkamers;
douche en toilet separaat;
speciaal voor werknemers;
conform SKIA en ABU normering;
minimale huurperiode 3 maanden.
Voor meer info:
email: woonruimtenoordlimburg@hotmail.com
Tel.: 077 - 463 13 07

24

nieuws
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Deskundig advies

Snel thuis bezorgd

Bestel nu óók op maxwell.nl

100% Laagste Prijs Garantie

VOORDEELWEKEN
350

56 cm
= 22 inch

299

299

199

400

FULL HD LED SCHERM
óf 10x € 48,80*

799

488

FULL HD LCD TV + 400 HZ

Pixel Plus HD voor meer details en helderheid.
Incredible Surround geluidsweergave.
3x HDMI- en 1x USB-aansluiting.
Ziggo / UPC gecertificeerd.

•
•
•
•

Te gebruiken als beeldscherm of TV!
2 HDMI-ingangen, USB-ingang.
Mega Dynamic Contrast Ratio.
Dolby Digital + dts 2.0.

195

2.1 HOME CINEMA SET
•
•
•
•

5x

20

Zoom

Liter

119

69

FOTOCAMERA

• 12.4 Megapixels resolutie.
• 27 mm-groothoeklens, 5x optische zoom.
• Digital Image Stabilization.

129

COMBI-OVEN + GRILL
•
•
•
•

152

Beste
Koop!

Energie

A+

Energie

GRATIS
BEZORGD

A

299

149

Elektronische besturing.
6 kilo vulgewicht.
Display met resttijdindicatie.
Zuinige energieklasse A+.

STOFZUIGER

399

265

6

Kilo

Liter

+ Gratis parketborstel

ZUINIGE WASAUTOMAAT

óf 10x € 26,50*

75

Koken, grillen, bakken en ontdooien.
Eenvoudige elektronische bediening.
Prachtig, roestvrijstalen frontpaneel.
Groot glazen draaiplateau met ø 24,5 cm.

1800
Watt

•
•
•
•

Uitzonderlijk zuiver en gedetailleerd geluid.
Scherpere HD-beelden met HDMI 1080p.
Optioneel dock voor iPod/iPhone.
Past overal: aan de muur, op tafel of op de
standaard.

•
•
•
•

Hygiënische 3.5 liter stofzak.
Voor parket / laminaatvloer.
Telescopische buis.
9 meter actieradius.

95

199

KOELER
•
•
•
•

AAA

2 in hoogte verstelbare glazen draagplateaus.
Grote groentelade.
HxBxD: 85 x 55 x 61,2 cm.
MEENEEMPRIJS.

70

Energie

Liter

A

GRATIS

Energie
BEZORGD

369

199

óf 10x € 29,70*

297

VAATWASSER
•
•
•
•

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

149

3 LADEN VRIESKAST
• Regelbare thermostaat.
• 70 liter inhoud.
• Transparante vriesladen.

* Vraag naar de prospectus. Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (max. t/m 26 februari 2012).

107 cm
= 42 inch

39.6 cm

500 GB

= 15.6 inch

500 GB

TOPKWALITEIT!

7

Kilo

GRATIS
BEZORGD

Excl. beeldscherm

Elektronische vochtmeting.
Grote vulopening.
Handige resttijd-weergave.
Geluidssignaal bij einde programma.

óf 10x € 37,50*

óf 10x € 39,90*

óf 10x € 29,90*

Geen afvoer nodig

•
•
•
•

549

399

CONDENSDROGER

299

MULTI MEDIA COMPUTER

499

375

•
•
•
•

AMD Dual-Core E300 processor.
500 GB harde schijf, 3 GB DDR3 intern geheugen.
Onboard AMD Radeon HD 6310 Graphics.
Ingebouwde cardreader, HDMI-aansluiting.
Effectieve
rente op
jaarbasis*

Looptijd
in maanden

€ 299 € 29,95

13,5%

10

€ 328,95

€ 799 € 29,95

4,7%

10

€ 828,95

Eenmalige
kredietvergoeding

NOTEBOOK
•
•
•
•

AMD Fusion-E450 processor (1.65 GHz).
500 GB harde schijf, 4 GB intern geheugen.
AMD Radeon HD6310 Graphics.
Geïntegreerde webcam, Bluetooth.

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

Rekenvoorbeeld tijdens de 10 maanden uitgesteld betalen
Kredietsom

399

Totale prijs
van het
krediet

Kredietlimiet

€ 650

Maandlast

€ 22,51

Effectieve
rente op
jaarbasis

Theoretische
looptijd
in maanden

16,0%

36

Totale prijs
van het
krediet
€ 810,42

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

HORST
Hoofdstraat 25

VENRAY
Merseloseweg 7-11

(weg rondom centrum)

(naast Rabobank,
tegenover Bibliotheek)

m120212

•
•
•
•

OP=OP!

Watt

