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Heersers van
Horst aan de Maas
Op een koude zaterdagmiddag werden ze door de
HALLO-fotograaf vereeuwigd: de vijftien prinsen van
Horst aan de Maas. Zij regeren vanaf carnavalszondag tot
Aswoensdag over hun carnavalsrijk.
Geroutineerd poseerden ze in hun prinsenkostuum voor
het gemeentehuis in Horst, hun veren waaiend in de wind.
De Horster Dreumels worden dit jaar voorgegaan door prins
Geert II. Hij wordt op de foto geflankeerd door prins Goof I

van de Krey uit Broekhuizen en prins
Jeroen I van GMV de Plaggenhouwers
uit Grubbenvorst. Het gezelschap wordt
verder compleet gemaakt door: prins
Joris I (De Blauwpoët Broekhuizenvorst),
prins Niek II (GMV De Peg Lottum),
prins Johan II (De Vlaskop Melderslo),
prins Mark II (D’n Bok Swolgen),

prins Bart II (De Klotbultjes
Griendtsveen), prins Alex I (de Vöskes
Meerlo), prins Luuk I (De Meulewiekers
Meterik), prins Teun I (Dun Ezelskop
Sevenum), prins Sander I (De Turftreiërs
America), prins René I (D’n Tuutekop
Hegelsom), prins Peter II (De Geiten
Tienray) en prins Marc I (De

Kroeëkraan en Pieëlhaas uit
Kronenberg/Evertsoord).
Aanstaande zondag is om 10.30 uur
de Sleuteloverdracht in de Mèrthal in
Horst. Dan draagt het gemeentebestuur
officieel voor drie dagen de ‘macht’
over de aan de carnavalsprinsen van
Horst aan de Maas.

HALLO Horst aan de Maas meest
gelezen nieuwsblad

Horster kermisdagen
onveranderd

Ruim driekwart van de inwoners van Horst aan de Maas leest wekelijks HALLO Horst aan de Maas. Dat blijkt
uit een onderzoek onder het Burgerpanel van Gemeente Horst aan de Maas.

De start van de Horster septemberkermis wordt dit jaar niet verplaatst
naar vrijdag. Vorig jaar was hier nog sprake van, maar de gemeente heeft
besloten de beide kermissen zoals vanouds van zaterdag tot en met
woensdag te houden. Wel wordt de aanvangstijd vervroegd naar 14.00 uur.

In opdracht van de gemeente
onderzocht het onderzoeksbureau
DUO Market Research onder meer
het gebruik van lokale media in
Horst aan de Maas. Daarnaast wilde
de gemeente graag weten welke
media inwoners gebruiken om
gemeentelijke informatie te lezen.
Uit het onderzoek blijkt dat 79%
van de deelnemers wekelijks HALLO
Horst aan de Maas leest, daarnaast

leest 10% het nieuwsblad één keer
per twee weken. De zogenoemde
dorpsblaadjes worden door
46% wekelijks gelezen, gevolgd
door Zondagsnieuws (39%) en
Trompetter/ E3 Journaal (38%).
Dagblad De Limburger wordt door
49% dagelijks gelezen.
Uit het onderzoek blijkt
verder dat dat 7% van de
ondervraagden dagelijks naar

Omroep Reindonk luistert. De
kabelkrant en tv-programma’s
scoren respectievelijk 2% en 1%.
De website Inhorst wordt dagelijks
door 6% bekeken.

Gemeentepagina
Het merendeel van de ondervraagden haalt zijn gemeentelijke
informatie uit de gemeentepagina
in HALLO Horst aan de Maas.

Eind vorig jaar werd er een
enquête gehouden onder de basisschooljeugd van groep zeven en acht
in Horst. Daaruit blijkt dat een ruime
meerderheid op woensdag naar de
kermis gaat. De jeugd gaat gemiddeld drie keer naar de kermis en
krijgt het kermisgeld van de familie.
Net als de jeugd, willen ook horeca,

kermisexploitanten en dorpsraad dat
Horst twee kermissen blijft houden. Zij
geven de voorkeur aan de kermisdagen zaterdag tot en met woensdag en
het vervroegen van de openingstijden
naar 14.00 uur. Voorlopig blijven beide
kermissen op de huidige locatie. Eerder
was sprake van een eventuele verhuizing naar parkeerplaats P2 en P3.
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Grubbenvorster vriendengroep strijdt
voor eigen station
Grubbenvorst krijgt na 78 jaar misschien weer een treinstation.
Tenminste als het aan Berend Titulaer en zijn vrienden ligt. Ze strijden
samen als actiecomité Station Grubbenvorst en verzamelen zoveel mogelijk
handtekeningen voor een treinstation in Grubbenvorst.
Berend is de voorzitter van de
groep. Hij hoorde van zijn oom, CDA’er
Jeu Titulaer, dat er een initiatiefvoorstel
was ingediend bij de Provinciale
Staten voor een opwaardering van de
Maaslijn, de spoorlijn tussen Roermond
en Nijmegen.

Ik vond het helemaal
geen gek idee
De suggestie werd gedaan om een
station in Grubbenvorst te bouwen. “Ik
vond het helemaal geen gek idee. Ik
zie Grubbenvorst als een groot dorp dat
best een eigen station kan gebruiken.
Niet alleen voor eigen inwoners, maar
ook voor inwoners van aangrenzende
gemeenten”, legt hij uit.

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
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts
Joni Hendrix
Michelle van Kempen
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg
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

Het treinstation van Grubbenvorst
aan de spoorlijn Roermond-Nijmegen
werd in 1935 gesloten. “Ik vind het raar
dat we nu geen eigen station hebben”,
vertelt Berend. “Zeker omdat jongeren
hier in het dorp veel gebruik van de
trein maken”, vult Nino Schoeber aan.
Een aantal jongens van de groep maakt
al dagelijks gebruik van de spoorlijn om
naar school in Nijmegen te gaan. “Als
we naar Nijmegen willen, moeten we
eerst naar Venlo fietsen. Het is altijd
zo vervelend. Als je in de trein zit, zie
je het hele eind wat je gefietst hebt zo
voorbij schieten”, besluit Berend.
De jongens hebben een
Facebook-pagina opgezet en op de
handtekeningenactie die de jongens
nu houden, wordt positief gereageerd
in het dorp. “Vaak horen we mensen
zeggen dat ze dit initiatief fijn vinden
en dat ze veel gebruik zouden gaan
maken van het station”, vertelt Gijs
Meulendijks. “De politiek vindt het ook
fijn dat wij als jongeren nu initiatief
tonen. Normaal laten jongeren zulke
dingen maar gebeuren”, meent Willem
Titulaer. “Niet iedereen gelooft in onze
actie, maar ze tekenen wel. Ze zeggen
dan dat ze niet geloven dat er een
station komt, maar ze zouden het wel
handig vinden”, zegt Michiel van den
Bergh.
Ze hebben de dorpsraad
van Grubbenvorst al gesproken.
“De dorpsraad reageerde heel positief.

Hun steun hebben we. Nu die van de
gemeenteraad van Horst aan de Maas
nog”, lacht Berend.

Twee jaar geleden
ging het niet door
Met hun actie willen de jongens
de lokale politiek activeren om er ook
voor te strijden. “Twee jaar geleden
ging het niet door, maar ik heb er wel
vertrouwen in dat we het nu wel zover
gaan krijgen”, gaat Berend verder.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering
van dinsdag hadden de jongens
spreektijd. “We hebben de raadsleden
de handtekeningen aangeboden en
hen proberen te overtuigen. Daar
moet positief advies uit komen”,
zegt Berend.
De jongens hebben nu al 1.000
handtekeningen verzameld. “We gaan
door tot dat het station er komt”,
meent Berend. Negatief advies van
de gemeenteraad zal de jongens wel
tegenvallen, maar ze laten zich er naar

eigen zeggen niet door demotiveren.
“We hopen dat het station er nu echt
komt”, besluit Bob van Bree.
Op donderdag 21 februari houdt
CDA Horst aan de Maas om 19.30 uur
een openbare informatiebijeenkomst
in café ’t Stammineke in
Grubbenvorst. De dorpsraad van
Grubbenvorst hoopt de opkomst nog
aan te kunnen vullen met meerdere
partijen. Ook op deze bijeenkomst
zullen de jongens stemmen proberen
te winnen.

Thijs Coppus nieuw raadslid
Horst aan de Maas
Thijs Coppus is dinsdagavond 5 februari aan het begin van de raadsvergadering namens de Socialistische Partij (SP) benoemd tot nieuw raadslid van
Gemeente Horst aan de Maas. Coppus stopte vorig jaar november als lid van de Provinciale Staten en neemt hiermee de vrijgekomen plek over van Linda
Hogema. Zij legde eerder haar taken neer als raadslid, vanwege een verhuizing naar Nieuwegein.
In de totaal twee uur durende
raadsvergadering deed de fractie van
de SP het verzoek aan het College
van B&W om de vrijkomende post
van wethouder Leon Litjens niet meer
in te vullen. De partij wil daarmee
geld besparen. Wethouder Driessen
antwoordde dat het College van B&W
vasthoudt aan de afspraak om tot aan
de volgende verkiezingen in totaal

4,25 fte te vervullen.
Voorzitter Toon Rops van Jeu de
Boules Club Horst was samen met
een groot deel van de in totaal 60
leden, naar de raadszaal gekomen
uit protest tegen het afwijzen van
het College om als gemeente 35.000
euro bij te dragen aan een nieuw
onderkomen voor de club. Wethouder
Van Rensch: “Wij hebben geprobeerd

een oplossing te zoeken, bijvoorbeeld
door diverse clubs samen onder
een dak te brengen, maar dat is
niet gelukt. We gaan in ieder geval
niet meer investeren in monoaccommodaties.”
Tijdens het burgerpanel
overhandigde student Berend
Titulaer, namens Aktiegroep
Station Grubbenvorst, ruim 1.100

handtekeningen voor het realiseren
van een treinstation in Grubbenvorst.
Hij bracht het niet alleen bij de
Gemeenteraad onder de aandacht,
maar deed een dringend beroep om
de handtekeningen door te sluizen
naar Gedeputeerde Patrick van der
Broeck van de Provincie Limburg, die
belast is met de portefeuille Ruimte
en Infra.

Excellente school
Het Citaverde College in Horst heeft afgelopen maandag in Den Haag
het predicaat Excellente school ontvangen. Het predicaat werd uitgereikt
door staatssecretaris Dekker.
Het Citaverde is een van de 21
scholen voor voortgezet onderwijs
in Nederland dat deze eretitel heeft
ontvangen. Met name de sfeer op
het Citaverde, in klassen, gangen,
aula en de omgang van leerkrachten
met leerlingen was voor de jury een
reden om dit predicaat af te geven.
Deze sfeer verbetert de mate waarin
het onderwijsproces bijdraagt aan

behaalde resultaten. Een deel van de
scholen in Nederland doet het goed
of zeer goed. Onder deze goede scholen is er een aantal dat het uitstekend
doet. Een excellente school is, volgens
de jury, een school die over de volle
breedte zeer goed presteert en die
voorts op een bepaald gebied of op
verschillende gebieden tot de uitblinkers in ons land behoort.

Valentijnsarrangement
Duo body & beauty

€85,00

€42,50

Kijk voor deze aanbieding op:

www.halloaanbieding.nl
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Sloop Hoge Horst gestart
Met enkele ferme klappen werd vrijdagochtend officieel gestart met de sloop van de flat De Hoge Horst. Tevens
werd gevierd dat het hoogste punt van de nieuwbouw van hof te Berkel is bereikt.

Dae haet ut gaar
neet kald! Dae wilt
ein BRUÊDJ E van
Brrrrrroekmans!

brrr...brrr...

HORST • GRUBBENVORST

Wethouders Birgit op de Laak en
Leon Litjens maakten samen met Sjaak
Aveskamp (De Zorggroep) en Frank
van der Groezen (CRA Vastgoed) een
begin aan de sloop van De Hoge Horst.

Daarna plaatsten de heren enkele dakpannen op het dak van de nieuwbouw
naast verpleeghuis Elzenhorst.
In maart wordt gestart met de
nieuwbouw van het EBC-gebouw

(Expertise Behandel Centrum) van De
Zorggroep. Op de plek van De Hoge
Horst worden huurappartementen van
Wonen Limburg gebouwd.

Hen ri
Dun ant str aat

Fietspad Zwarte Plak

Venray- OOstru

Groenveld
singel
VENLO

Het is een nu nog onbereikbaar stukje natuur gelegen in wat onder andere bekend staat als de Zwarte
Plakheide. Maar als het aan Jan Philipsen, lid van GroenGroep Sevenum, ligt weet straks iedereen dit bijzondere
natuurmonument te vinden.
ging hij op zoek naar de geschiedenis
van het natuurgebiedje.
“Evertsoord is in de jaren
1933-1953 ontgonnen. Van oorsprong is
dit hele schrale grond, waar bijna niets
op groeit. Met de komst van kunstmest
kon de Sevenumse Peel toch ontgonnen worden. Het bleek echter dat
dit stuk gewoon veel te slecht was om
iets mee te doen. Het is namelijk de
top van een zandduin. Besloten werd
om dat maar te laten liggen en het
zand te gebruiken als vulzand. Na 1953
is er begonnen met het afgraven van
de duin.” Al snel genoeg stuitte men op
archeologische vondsten. Reden voor
het Rijk om het afgraven te stoppen
en het tot geologisch monument uit te
roepen.
“Een gebied met natuurwaarde
dus. Maar er is meer. Het verhaal van
de onderduikers op de Antoniushoeve
is bekend. In dit gebied werden de
kelders gegraven waarin de onderduikers verborgen zaten, ook daar zijn
nog sporen van te vinden. Dus ook een
historische en educatieve waarde. Maar
veel mensen weten niet eens dat dit
stuk natuur er ligt. Het is momenteel
moeilijk bereikbaar, bovendien is een

t
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Blinde vlek wordt
recreatief aantrekkelijk
De Zwarte Plak, een buurtschap
aan de rand van America. Een plek
met bijzondere historie. In de Tweede
Wereldoorlog werden hier op de
Antoniushoeve verzetsmensen en
onderduikers verborgen gehouden.
Het gebied kent echter nog een veel
rijkere geschiedenis. Na de ontginning van Evertsoord, midden jaren
vijftig, werden hier sporen uit de
oude steentijd gevonden. Het is ook
de plek waar Jan Philipsen opgroeide
en goede herinneringen aan bewaart.
“Ik heb mijn jeugd doorgebracht in
Evertsoord. Dit stuk Peel van ongeveer
1.000 hectare was mijn speelterrein.
Hier bouwden we hutten, gingen we
de buurt verkennen.”
Hoewel Philipsen intussen in
Kronenberg woont, speelt de natuur
nog steeds een grote rol. Zo is hij
onder meer lid van de Groengroep
Sevenum. Ook bleef hij nieuwsgierig
naar dat stuk natuur gelegen tussen grofweg de Zwarte Plakweg en
Hottemeerweg. “Ik heb het altijd een
raar gebied gevonden. Een strook
heide dat boven het land uitsteekt,
van ongeveer vijf hectare. Het heeft
me altijd gefascineerd ,” zegt hij. Dus

m

gebr. vavnontDuuor voarn Hnoerslaan

groot deel van de duin begroeid met
struiken en bomen.” Reden voor de
Groengroep Sevenum om samen
met de stichting Landschap Horst aan
de Maas, Cultureel Erfgoed Zwarte
Plak, de gemeente en Bosgroep
Zuid Nederland om gezamenlijk het
initiatief te nemen dit gebied aantrekkelijker te maken. Stap één is de
aanleg van een fietspad, dat aansluit
bij twee al bestaande fietsroutes in
de omgeving. Philipsen: “Dat fietspad
komt over grond dat nu nog in eigendom is van particulieren. Gemeente
Horst aan de Maas heeft intussen
overeenstemming bereikt met de
eigenaren voor de aankoop van deze
gronden. We willen daarnaast een
soort van landmark plaatsen, vergelijkbaar met de schaapskooi in de
buurt van attractiepark Toverland. Een
kunstwerk misschien, in elk geval iets
met een hoge attentiewaarde. Het
voornemen is om in elk geval dit jaar
te beginnen met de aanleg van het
fietspad. De Zwarte Plak is recreatief
gezien nog een beetje een ‘blinde
vlek’, wij willen daar graag verandering in brengen. Er is nog zoveel te
vertellen over dit gebied.”
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Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie,
APS-pijntherapie
Vermoeidheid, Winterblues,
Weerstand, Stress, Tennisarm,
Migraine, Vruchtbaarheid
Ook bij: Stoppen met
Roken en Afvallen

HORST ARCEN ROERMOND
Tel: 077- 374 4305

www.acu-balance.nl
Rob Coumans

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

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

m- en
Ook voor uw elek tromaterialen en uw alar
terecht
zonnepaneleninstallaties kunt u bij ons
• elektrische installaties
• geluid- en omroepinstallaties
• data- en telecomnetwerken
• draadloze schakelsystemen

• zonnepaneelinstallaties
• alarminstallaties
• elektromaterialen

www.meterikelektro.nl
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’Een fijn gesprek’

Horstenaar wint gedichtenwedstrijd in bibliotheek

Jantje Beton
steunt Kindcentrum
Onder de Linde

Bas Peeters (15) uit Horst heeft donderdag 31 januari in de bibliotheek van Horst met zijn gedicht ‘Een fijn
gesprek’ de gedichtenwedstrijd gewonnen. De wedstrijd werd gehouden als afsluiting van een groot poëzieproject
van alle derde klassen van het Dendron College.

Kindcentrum Onder Linde in Hegelsom heeft een subsidie gekregen
van 7500 euro van Jantje Beton. Dit bedrag is bedoeld voor de tweede
fase van een natuurlijk speel- en leerplein.
De speel- en leervoorziening
wordt met veel natuurlijke materialen
gerealiseerd. Naast een uitdagende
speelruimte is het door de natuurlijke
inrichting ook een leerrijke omgeving
tijdens de lessen. Er zullen onder
andere een waterbelevingspad,

wilgentenen hut en veel natuurlijke
materialen gebruikt worden. Jan Beton
bedenkt, financiert en organiseert
projecten die vrij buitenspelen mogelijk maken, zoals de realisatie van
een natuurlijk speel- en leerplein van
Kindcentrum Onder de Linde.

Hennepkwekerij in
manege Swolgen
In een manege in het buitengebied van Swolgen is vrijdagochtend
een hennepkwekerij ontdekt. De politie heeft de 39-jarige huurster
aangehouden.
De eigenaresse van de manege
ontdekte de kwekerij vrijdag tijdens
werkzaamheden. Na politieonderzoek
bleken er 1.400 planten in de ruimte
te staan. De benodigde stroom werd
illegaal afgetapt van het stroomnet-

werk. De politie spreekt van een zeer
professionele kwekerij. Tijdens het
onderzoek meldde de huurster van
de manege zich, die vervolgens ter
plekke werd aangehouden. De politie
sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Diefstal uit
supermarkten
Bas Peeters uit klas AT3C van
het Dendron College kwam met zijn
gedicht ’Een fijn gesprek’ als winnaar
uit de bus. Dit voor het tweede jaar op
rij. Vorig jaar bleef hij namelijk zitten
waardoor hij dit jaar nog een keer kon
meedoen.

Het is alles voor mij
Zijn inspiratiebron is zijn muziek.
“Het is alles voor mij”, vertelt Bas. Hij
probeert lastigste teksten te vertalen,
ontleedt ze en daarbij speelt hij ook

nog gitaar. Zijn schrijftalent ontwikkelde
hij al op jongere leeftijd.

Vorm van afleiding
“Ik begin vaak gewoon en dan zie
ik wel wat er van komt.” Ook aan zijn
gedicht begon hij gewoon te schrijven.
“De avond ervoor was er van alles
gebeurd en daar schrijf ik dan over.” Hij
is iemand die zich graag terugtrekt in
zijn kamer. “Het is voor mij een vorm
van afleiding. Even geen contact met
anderen.”

Af en toe zondert Bas zich af en
schrijft hij verhalen. “Dat deed hij al
als klein kind”, vertelt zijn moeder. Op
school leverde hij eerst een proefversie
in, waarna hij de definitieve versie voor
mocht dragen. Als feedback van dichter
Erik van Os kreeg hij te horen dat hij
zijn gevoel prima had uitgedrukt. “Puur
en eerlijk is het gevoel vertaald en
uitgedrukt.” Bas weet nog niet of hij
verder wil met dichten, maar wat hij
ook doet, na twee keer winnen heeft
hij zijn talent wel bewezen.

Gezellig tafelen
aan de Maas
Open van dinsdag t/m zondag
voor lunch & diner
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d
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Veerweg 11 Broekhuizen, T +31 (0)77 463 21 14
www.maashotel.nl
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Wijnhuis Callia (Argentinië)
over het algemeen kan men de wijnen van Callia
omschrijven als intens, uitgesproken fruitig en genereus.
Een wijnhuis wat we zelf bezocht hebben en
waar we erg van zijn gecharmeerd.
normaalPer
En met ons vele klanten.
fles

€ 5,99

i.v.m. carnaval maandag en dinsdag gesloten

DEZE
MAAND:
DE HELE
ALTA SERIE
2 FLESSEN
VOOR
€9,99

DRANKENHANDEL/SLIJTERIJ WEIJS Herstraat 58 Horst • www.slijterijweijs.nl

Bij een supermarkt aan de Steenstraat in Horst en een supermarkt
aan het Wilhelminaplein in Gennep hebben onbekenden in de nacht van
zondag 3 op maandag 4 februari onder andere sigaretten gestolen.
In Horst werd de toegangsdeur
van de supermarkt rond 04.00
uur geforceerd. Hierna werd de
voorraad sigaretten met geweld
uit de kasten gehaald. Niet lang
daarna was volgens de politie de
supermarkt in Gennep het doelwit.
Daar werd een ruit ingeslagen. Ook

hier haalden de daders sigaretten
uit de rekken.
Uit politieonderzoek blijkt dat
het om meerdere daders ging. Zij
zijn in een Audi vertrokken. De
politie onderzoekt of er een verband
bestaat tussen beide inbraken. De
waarde van de buit is niet bekend.
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Ongeval met vrachtwagen
zorgt voor ravage op A73
Op de A73 ter hoogte van Grubbenvorst zorgde een botsing tussen een vrachtwagen en een pijlwagen van
Rijkswaterstaat voor een grote ravage. De snelweg was urenlang afgesloten.

Niet lekker iN je vel?
Stress? Burnout? Conflict?
Dreigend ontslag? Onrust? Angst?
Geen zelfvertrouwen?

kies voor couNselliNg!

Carnavalsprogramma
Carnavalszaterdag
artiestenavond
m.m.v. Cornetto’s
Joske en Jori
Huub Cox en Chris Winkelmolen
Trio kwartet
Pim Minkenberg
Anja en de megjes
Altied Noeit te Laat
Thijssen & Co
4 Gaeve Gaes uit Maastricht
Presentatie Hay Vissers
Aanvang 21.30 uur
Zondag na de optocht
carnavalsbal m.m.v. dj
open 11.00 uur
Maandag en dinsdag
open 17.00 uur
eigen carnavalsmuziek
Woensdag gesloten
Donderdag haring happen
open 19.00 uur
Wij wensen iedereen een
geweldige carnaval toe!

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

It’s Clean
maakt schoon op uw wensen

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

www.its-clean.nl

AANBIEDI

De rijdende afzetting van
Rijkswaterstaat stond op de A73
vanwege wegwerkzaamheden toen
een vrachtwagen op de pijlwagen
botste. Bij de botsing raakte de Duitse
chauffeur van de vrachtwagen bekneld,
aldus de politie. Brandweereenheden
uit Venlo en Horst, ambulance en
politie werden opgeroepen, evenals
een traumahelikopter.
Volgens de ANWB reed de vracht-

wagen met grote snelheid tegen de
rijdende afzetting en is de bestuurder
van de truck gewond geraakt.
De politie heeft dezelfde middag
op de A73 verschillende bestuurders
bekeurd voor het onnodig gebruik
maken van de vluchtstrook. Door
het ongeluk ontstond een langzaam
rijdende file.
Verschillende automobilisten hadden geen geduld om tot de afrit door te

rijden, maar kozen ervoor om ongeveer
400 meter langs de file over de vluchtstrook te rijden om zodoende sneller bij
de afrit Horst te komen.
Een in de file rijdende politiepatrouille constateerde deze vluchtstrookrijders en maakte proces-verbaal op
kenteken op voor diverse personenauto’s en vrachtwagens. De boete voor
het onnodig gebruikmaken van de
vluchtstrook bedraagt 360 euro.

Gemeente wordt
rolstoelvriendelijker
Gemeente Horst aan de Maas werkt mee aan het project Toerisme voor iedereen. Met dit initiatief worden
ondernemers gestimuleerd om de toegankelijkheid van de toeristische- recreatieve- en horecavoorzieningen te
verbeteren voor mensen die minder valide zijn.
Wiel Jenniskens (70) uit
Broekhuizenvorst zet zich namens
stichting Platform Gehandicapten
Horst aan de Maas al enkele jaren in
voor mensen die minder valide zijn.
Hij vindt het belangrijk dat ook deze
mensen overal terecht kunnen. “Als
ouderen of invaliden samen met
een groep ergens naartoe willen
is het fijn dat locaties op hen zijn
aangepast. Het gaat niet om veel
mensen, maar als een groep ergens
niet naar toe kan vanwege te hoge
drempels is dat gewoon vervelend.
De groep moet zich aanpassen en de
ondernemer loopt inkomsten mis.”
Ondernemers die hun locatie
rolstoelvriendelijk willen maken,
adviseert Wiel om naar het Platform
Gehandicapten te informeren. “Wij
kunnen ze gewoon precies vertellen
aan welke eisen ze moeten voldoen.
Denk maar eens aan een drempel
voor een terras. Als rolstoelgebruiker
mag dat drempeltje niet te hoog
zijn, anders kan hij of zij het terras
niet op,” legt hij uit. In Horst aan
de Maas hebben inmiddels al
19 ondernemers een keurmerk

gekregen. “We zijn met verschillende
ondernemers bezig en het worden er
steeds meer.”
Moeten alle ondernemers dan
hun hele winkel of horecagelegenheid
aanpassen voor minder validen?
“Nee, niet alleen voor deze mensen”,
antwoordt Wiel. Hij geeft aan dat
het niet alleen voor mindervalide
mensen handig is om een locatie aan
te passen. “Het is ook handig voor
ouderen of juist jongere kinderen die
nog in een wandelwagen zitten. Als je
met de hele familie op pad wil gaan
is het ook heel fijn dat je niet beperkt
wordt in de mogelijkheden. Het is
een kwestie van toiletten aanpassen
en drempels vermijden. Allemaal
kleine aanpassingen die het voor
mindervaliden makkelijker maakt.”
Wiel snapt dat niet alle
voorzieningen rolstoelvriendelijk
gemaakt kunnen worden.
“Ondernemers moeten het financieel
ook kunnen bekostigen. Dat is in deze
tijd niet altijd mogelijk. Aanpassingen
kosten veel geld.” Een tijd geleden
werd stal Eikelenbos in Melderslo
nog verbouwd. “Wat daar gebeurde,

was prachtig. Jonge kinderen en
mindervaliden kunnen nu in een
aangepaste ruimte naar de varkens
in de stal kijken. Ondernemers die
hun locatie zo goed aanpassen,
krijgen een keurmerk van ‘Toerisme
voor iedereen’. Zo kan iedereen zien
dat ze rolstoelvriendelijk zijn.”
Steeds meer ondernemers in
Horst aan de Maas zijn tegenwoordig
bereid hun locatie aan te passen
voor rolstoelgebruikers. “Ik ben blij
dat er steeds meer ondernemers
bijkomen die ons initiatief
ondersteunen. We krijgen hulp van
de gemeente en het initiatief wordt
steeds populairder in verschillende
sectoren. Het begon met horecaen recreatievoorzieningen, maar
inmiddels zijn winkeleigenaren ook
bereid aanpassingen te treffen.”
Volgens Wiel is Horst aan
de Maas voor 80 tot 90 procent
rolstoelvriendelijk. “Als leden van
Platform Gehandicapten Horst aan
de Maas streven we naar de volle
honderd procent, maar dat duurt nog
even. We zijn blij dat het begin er
is”, besluit hij.

Herstraat 37 - Horst
Tel. 077-3983305

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600

MEXICANO
AANBIEDING
BROODJE +
BLI
KJE FRIS (0,33L)
DREUMEL
VLAAI

l NU VOOR

va
Carna
Brood- en Banketbakkerij
Patronaat 13c Horst
Tel 077-396 13 96
Fax 077-396 13 92

11

DREUMEL 11
.
VLAAI

60%

Meer
vers
voordeel
OP ONZE PRACHTIGE
WINTERCOLLECTIE!

*Tenzij anders aangegeven.

DE NIEUWE
VOORJAARSCOLLECTIE
STROOMT BINNEN,
OOK DAARVOOR
KUNT U DUS AL BIJ ONS
TERECHT!

Openingstijden:
maandag: 13.30 di t/m do: 09.30 vrijdag:
09.30 zaterdag: 09.30 -

18.00
18.00
21.00
17.00

uur
uur
uur
uur

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

Wouterstraat 36, 5966 PR America
T: 077 464 04 20 F: 077 - 464 22 83
E: info@HenkAarts.com
I: www.HenkAarts.com
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Veel te vroeg moeten wij afscheid nemen
van onze tennisvriend

Vrijdag bereikte ons het droevige bericht dat Wim Bongaerts
op 31 januari is overleden.

Frank Vullings

Wim Bongaerts

We zullen hem erg missen.
Wij wensen Theo, José, Johan en Thomas
heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

was Lid van Verdienste
van de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis.

Bestuur en leden van tennisclub Lottum

Wim heeft zich vanaf 1965 op vele plaatsen in onze afdeling
verdienstelijk gemaakt. Hij was, onder andere, bestuurslid,
vicevoorzitter, hoofd Opleidingen en plaatsvervangend
commandant van de afdeling. Daarnaast zette Wim zich in
als verzamelaar van vreemde valuta; de opbrengst was
voor het Rode Kruis.

Dankbetuiging

Graag willen wij langs deze weg iedereen bedanken
voor de vele blijken van belangstelling in welke vorm dan ook,
die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden
van mijn lieve man, pap en trotse opa

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

Herman Hendrix

Het bestuur van de afdeling Horst a/d Maas – Venray
van het Rode Kruis
Joop de Hoon

“Maan”
Voor ons was het een grote steun, te weten
dat hij door zovelen gekend en gewaardeerd werd.
Riek, Rob en Silvia, Isa, Sofie, Roos
Broekhuizenvorst, februari 2013

www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tafels, tv-meubels, dressoirs, kasten.
Maatwerk en gratis bezorgd.
Voor binnen en buiten.
06 51 93 18 38 Melderslo.
Tegelzetterij Jos Smits Voor alle
voorkomende tegelwerkzaamheden.
Badk.-toilet-vloeren. In specie of lijm
Vraag vrijblijvend een offerte
06 53 90 25 44 (Ruim 35 jaar ervaring)

Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling,
fijne brieven, bloemen en kaarten die wij mochten ontvangen
na het plotselinge overlijden van onze lieve zoon

Roy Hubers
Met trots kijken wij als familie terug op een mooie en
waardige afscheidsdienst bij hotel Asteria.
Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat Roy
in zijn leven voor velen zoveel heeft betekend.
Bedankt.

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.
Dovens Meubelen, Milheeze
Slaapkamers - Boxsprings - MatrassenDekbedden - Hoeslakens - Toppers.
www.dovens.nl
Oude videobanden op dvd.
Graag zetten wij uw oude videobanden
en (mini) dv tapes om naar dvd. Bel 06
12 42 89 42 voor meer informatie of ga
naar www.darkrainbowproductions.com

Jan en Annie Hubers-Mulders en kinderen
Caitlin en familie
Overloon, februari 2013
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.

Dovens Meubelen, Milheeze
Raamdecoratie - gordijnen vloerbedekking - PVC - vinyl - laminaat.
www.dovens.nl

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

Te koop gevraagd loop-, sloop- en
schade-auto’s en bussen.
Correcte afhandeling met vrijwaring.
Eigen ophaalservice. Tel. 06 10 58 14 70.

Dovens Meubelen, Milheeze
Met carnaval gesloten,
zaterdag middag, maandag-dinsdag.

www.fitnessdans.nl
Kijk op de website voor ons actuele
sportaanbod!

Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06-54783241.

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

Te koop kleine pakjes hooi.
Tel. 077 398 67 80.
Frietwagenverhuur Horst Frietwagen
nodig voor uw feest, communie, partij
of evenement? Huur een frietwagen bij:
www.frietwagenverhuurhorst.nl /
06 54 74 86 26.
Dovens Meubelen, Milheeze
Inruil van meubelen mogelijk op
nieuwe. Gebruikte meubelen te koop.
Diploma MBO 2 Helpende Zorg en
Welzijn. Een officieel diploma in 10
weken tijd? Dat kan. Tijdelijk voor
slechts € 99,00. Tel. 077 374 51 49 of
info@roodkapjehorstaandemaas.nl

Op gepaste wijze
een uitvaart afsluiten!

Grafmonumenten
en restauratie

cafÉ

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

F

terras

F

z alencent rum

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

Dovens Meubelen, Milheeze
Meubelmakerij, meubelen op maat
gemaakt in alle modellen.
www.dovens.nl

“ABWOON” verzorgt cursussen
yoga & meditatie op vrijdagochtend
en vrijdagavond in Sevenum.
Interesse? Meld je aan voor een
proefles. Bel 077 467 46 08 of mail
marie66@ziggo.nl
Weekend cursus Mindfulness.
Helemaal tot rust komen in het hier
en nu. Mindfulness is een praktische
manier om te leren omgaan met stress.
Data 2 en 3 maart. www.marietweijs.nl
www.via-rosa.nl

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

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

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

www.theoarts.com

28 januari 2013
Dochter van
Robbert en Diane
Driessen-van den Munckhof
Reysenbeckstraat 11
5963 AH Hegelsom

Geboren

Thomas

31 januari 2013
Zoon van
Dirk & Janneke
Craenmehr-van de Goor
Fleursstraat 30
5963 AV Hegelsom

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

Kinderdagverblijf

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

Dovens Meubelen, Milheeze
Bankstellen - Kasten - Stoelen Relax Fauteuils www.dovens.nl
Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze snel en
betaalbaar op! Reparatie, onderhoud,
(draadloos) internet, netwerken,
overstap/begeleiding Windows 7.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.
Gevonden huissleutel nabij Golfhorst.
Tel. 06 13 65 92 44.
Valentijn cadeaus!
Vergeet jouw Valentijntje niet! Stop
& shop bij ‘t Winkeltje, Herstr. 44.
Maandag 11/2 gesl., v.a. dinsdag 12/2
geopend. Abraham/Sarah feestje?
Wij hebben veel keus in versieringen!
Boeken opruimen? Wij halen ze gratis
bij u op. Tel. 06 23 23 98 93.
Openingstijden Stervideotheek
tijdens CARNAVAL: zondag gesloten,
maandag en dinsdag open van 12.00
- 16.00 u. ACTIE: minimaal 2 dagfilms
huren op carnaval-zaterdag en pas
terugbrengen op as-woensdag voor de
prijs van 1 dag. 077 398 78 55.
Cursus Weerbaarheid
Deze psycho-fysieke cursus is geschikt
voor alle kinderen van de groepen 5
t/m 8 van het basisonderwijs en is
gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen. Info: Jos Slots,
06 49 95 93 71. Start 7 maart.
Caravanstalling gevraagd.
Tel. 06 13 06 19 98.

• Uitdagende activiteiten
• Vakkundige medewerkers
• All-inclusive tarieven
• Verschillende contractvormen
• Ook opvang voor een keertje!
T 088-2088208
www.spring-kinderopvang.nl
Iets voor jou?
Ben je een spontane dame met goede
sociale vaardigheden en lijkt het je
leuk om te leren Beauty Workshops
te geven? Ook perfect als je
schoonheidsspecialiste bent.
Bel Patricia: 06 27 02 17 83.
Tk. vrijst. woning te Meerlo,
v. Myrlaerstr.32. Perceel 1065 m2.
Deelnemer woonketting. Vraagprijs
€ 299.000,00 k.k. Kamer / keuken /
bijkeuken / garage / badk. / 4 slpk. /
zolder/mooie tuin / 077 310 10 39 /
www.poelsmakelaars.nl
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging
Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Leunen

Lana

Te huur vrijstaand woonhuis.
Geheel gerenoveerd, 4 slaapkamers
groot woon-eetkamer-vlak.
Bij groot natuurgebied Broekhuizen.
Voor info 06 53 38 89 97.

Dag en nacht bereikbaar

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

Geboren

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

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Noabereplicht in
de sneeuw
De sneeuw is voor vele mensen een geschenk uit de hemel en voor
anderen een obstakel op de weg. Meubelmaker Jos Poels van de Hoofdstraat
in Meerlo laat zich na een hevige sneeuwbui van de beste kant zien.

nieuws 07

Eerder ook lanspunt gevonden
Een aantal weken geleden schreven we in HALLO over de vondst van Ed Koster. Hij vond een lanspunt in zijn
tuin aan de Loevestraat in Horst. Hier kregen we een reactie op van de heer Kleuskens.
Meneer Kleuskens woonde in de
jaren 70 op het perceel in Horst, waar
Koster nu woont, en vond toen ook
een lanspunt. Met twee vondsten op
één perceel lijkt het duidelijk dat de
punten er niet per toeval terecht zijn
gekomen. Meneer Kleuskens kan zich
de oude kastanjeboom die Koster in

het artikel beschrijft nog goed herinneren. “In de zomer zaten we daar altijd
onder. En daar hebben ze dus blijkbaar
die punt gevonden.”
Kleuskens vond zijn speerpunt
echter niet in de tuin, maar onder het
huis. “Toen er bij ons begin jaren 70
een afvalputje verstopt zat, hebben we

een stuk moeten opengraven. Daar
vonden wij toen ook een lanspunt.
Die zag er nog redelijk gaaf uit.”
Kleuskens heeft de lanspunt toen aan
de Oudheidkamer in Horst geschonken, in lijn met de bedoeling van de
heer Koster nu.

Waak voor inbraak

‘Voorkom een kater, beveilig
je huis tegen inbrekers’
Met deze slogan waarschuwt de politie in Horst burgers om extra alert te zijn voor en tijdens de carnavalsdagen.

Jaren geleden kocht hij een
gemotoriseerde sneeuwruimer aan
met de bedoeling de oprijlaan naar
zijn bedrijfje te schonen. Twee winters
stond het apparaat nutteloos in het
schuurtje te wachten. Maar dit jaar is
het raak.

De hele buurt
Toen hij woensdagochtend 6 februari bij het krieken van de dag wakker
werd en het tien centimeter dikke pak
sneeuw zag liggen startte Jos zijn privé

sneeuwruimer. Niet alleen zijn eigen
oprit maar hij ruimde de sneeuw in de
hele buurt.
Enkele honderden meters trottoir
maakte hij schoon in de Hoofdstraat,
Constantijnstraat en Den Bogerd. Deze
noabere geste kwam heel goed uit
omdat sommige buren niet in staat
zijn om het trottoirs te vegen vanwege
rugklachten, een gebroken been of
griep. “Burenplicht” zei Jos terwijl hij
zijn machientje gas geeft om verder te
werken.

“Al jaren is er een stijging te zien
van het aantal woninginbraken in de
week vooraf en tijdens carnaval. Ook
gaan veel mensen in deze periode op
vakantie. Daarom vragen wij iedereen
om extra alert te zijn op verdachte
situaties in hun woonomgeving en deze
ook bij de politie te melden”, zegt Ger
Cox namens de politie in Horst.

“Als mensen getuige zijn van
een woninginbraak, dan kunnen
ze het alarmnummer 112 bellen.
Wij bepalen aan de hand van de
melding wat onze inzet wordt”, aldus
Cox. Op een melding ‘er wordt nu
ingebroken’ wordt door de politie
anders gereageerd dan op de melding
‘er is afgelopen nacht ingebroken’.

“In dat laatste geval kunnen burgers
naar 0900 88 44 bellen. Als ze
iets verdachts zien, kunnen ze dit
eventueel vastleggen met een
mobiele telefoon. Mogelijk helpen
ze ons hiermee verdachten op te
sporen”, zegt Cox.
Kijk voor meer informatie op
www.poltitie.nl
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Opening initiatievenloket
Ooijen-Wanssum

ABRIKOZEN, APPEL,KERSEN of BOTERVLAAI 8,50 euro
10 RONDE BROODJES HALEN 8 BETALEN
8 HARTIGE MINI BROODJES + 2 GRATIS

Het initiatievenloket van gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum werd vrijdagochtend 1 februari geopend door
gedeputeerde Patrick van der Broeck. De openingshandeling werd verricht bij Van Leendert Transport in
Broekhuizenvorst, waar directeur Marleen van Leendert een van de eerste initiatieven via een fysiek loket aan de
gedeputeerde overhandigde.

tijdens de Carnaval zijn wij t/m woensdag gesloten.

WIJ WENSEN IEDEREEN
PRETTIGE CARNAVALSDAGEN.
Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

www.bakkerijgerards.nl
www.bakke ri jgewww.artvlaai.nl
rards .nl

Afwijkende openingstijden tijdens carnaval

Bedrijven die nu of in de toekomst
(uitbreidings-)plannen hebben in het
winterbed van de Maas kunnen hun
initiatieven tot en met 15 mei indienen
bij het digitale initiatievenloket van
projectbureau Ooijen-Wanssum. Daar
wordt bekeken of de plannen kunnen
worden meegenomen in de gebiedsontwikkeling, zodat ze op voorhand al
voldoen aan de eisen van de Waterwet.
Zo ontstaat weer ruimte voor economische ontwikkeling in een gebied dat
jarenlang op slot heeft gezeten.
Van Leendert onderstreepte bij het

indienen van de plannen, hoe belangrijk het is dat bedrijven in het stroomvoerend en bergend winterbed van de
Maas weer ruimte krijgen voor economische initiatieven: “Na bijna twintig
jaar kunnen we straks eindelijk de
uitbreidingsplannen realiseren die voor
de groei van ons bedrijf van belang
zijn.” Sinds de hoogwaters van 1993
en 1995 is het gebied tussen Ooijen en
Wanssum juridisch beschermd als winterbed van de Maas. Door regels is het
bijna onmogelijk om in dat beschermde
gebied uit te breiden of nieuwe plan-

nen van de grond te krijgen. Door
een samenwerking tussen Provincie
Limburg, gemeente Venray, gemeente
Horst aan de Maas, Waterschap Peel
en Maasvallei, Rijkswaterstaat en het
Ministerie van Infrastructuur en milieu
worden de komende jaren rivierverruimende maatregelen genomen. De
Maas krijgt hierdoor zoveel ruimte dat
er weer mogelijkheden ontstaan om in
het winterbed van de rivier te bouwen.
Het initiatievenloket is een digitaal
loket en via www.ooijen-wanssum.nl te
bereiken.

Op carnavalsmaandag 11 februari
is de apotheek geopend van 9.00 tot 13.00 uur
Op carnavalsdinsdag 12 februari
is de apotheek geopend van 8.00 tot 17.00 uur

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

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

Valentijn!
Verwennen!

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

n
Trappe
en
happen

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

O
GRATIS HOUTW
06-22605746

●

RMINSPECTIE

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

Blitterswijck

Oude
videOtapes
Op dvd 4,95
vraag naar de voorwaarden

E1

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

Gouden IJscreatie Clevers
Tijdens de IJsVak-Beurs in Haaften is heeft een ijscreatie van Kay Lommen het predicaat Gouden
IJscreatie gekregen. Lommen is werkzaam bij IJssalon Clevers in Grubbenvorst. De ijscreatie ’Sweet KKis’
won van zeventien andere ijscoupes. Op de Floriade deed Lommen inspiratie op voor een ijs waarin
bloemen verwerkt zijn. In de wedstrijd om de Gouden IJscreatie krijgt iedere deelnemer zes minuten de
tijd om vier identieke ijscoupes/ijscreaties te maken. Voor publiek en een publieke jury wordt de
ijsbereider in die 6 minuten geïnterviewd over zijn producten. Die productkennis wordt eveneens
beoordeeld door de jury. IJssalon Clevers is verder genomineerd voor IJssalon van het jaar 2013.

Leukste bakker
Bakkerij J. Ummenthun is door het publiek verkozen tot leukste bakker van de gemeenten Horst aan de Maas
en Venray. De verkiezing werd georganiseerd in samenwerking met onder meer KiKa, BAKKERSVAK 2013,
Corendon, Thermen Bussloo en Leuk voor Jou.
De winnaars van de gemeente
gaan door naar de provincie-ronde.
Alle winnaars worden op 10 maart
gehuldigd tijdens BAKKERSVAK 2013

in Rosmalen. Bij het stemmen kon men
cijfers geven voor sfeer, klantvriendelijkheid, prijs/kwaliteitverhouding en de
persoonlijke service. Nu kan Bakkerij

J.Ummenthun verder in de race om
de leukste bakker van Limburg te
worden. Stemmen kan nog tot en met
28 februari via www.leukstebakker.nl

AUTOBEDRIJF

Genomineerd voor InnovAward
Op adem komen
op het boerenerf!
di t/m zo 10.00-18.00 uur
Lorbaan 1 | Veulen-Venray

www.platteland.nu

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

Zes bedrijven uit Horst aan de Maas dingen mee naar de InnovAward. De award, die bestaat uit een financiële
bijdrage van 30.000 euro, is een initiatief van Development Company Greenport Venlo en Provincie Limburg. De
genomineerden werden vorige week vrijdag bekend gemaakt.
In totaal waren er zestig ondernemers die een innovatief voorstel hadden ingediend, 24 van hen zijn genomineerd voor de award. In november
wordt bekend gemaakt welke tien
projectvoorstellen elk 30.000 euro

krijgen. Uit Horst aan de Maas dingen
zes bedrijven mee naar de prijs: Brooden banketbakkerij Gerards-Steeghs,
Rob Janssen Handel & Techniek, Smood
B.V., Varketing Group, Vullings Systemen
B.V. en James B.V. Bij de uiteindelijke

toekenning van de InnovAward voor
de tien best uitgewerkte projectvoorstellen wordt gekeken naar een
aantoonbare economische spin-off in
de regio Noord-Limburg aan het einde
van dit jaar.
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Joep Achten (19) start eigen bedrijf

‘Als je jong bent, kun je nog alles’
“Klein beginnen en groot eindigen”, dat is het motto van Joep Achten uit Melderslo. Hij is nog maar 19 jaar en
heeft zich nu al ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met zijn eigen bedrijf Toscana Plant.

particulieren, maar ik mocht van mijn
baas wel proberen wat te verkopen
op Marktplaats.” Deze kans heeft Joep
met beide handen aangegrepen. “Het
begon klein, maar nu verkoop ik tropische en mediterrane planten door heel
Nederland en België.”
Voor Joep werd het snel duidelijk: inschrijven bij de Kamer van
Koophandel was noodzakelijk. “Ik
verkocht uiteindelijk zoveel. Dat kun je
niet blijven doen zonder ingeschreven
te staan als ondernemer.” Met het
bedrijfsplan wat hij op school maakte,
ging hij naar Venlo. “De eerste reactie
daar was dat ik nog heel jong ben. Ik
zie het als een voordeel. Als je jong
bent kun je nog alles”, vertelt hij.
Als mensen bij hem aan huis plan-

ten komen kopen, kijken ze nog wel
eens gek op. “Ze denken vaak dat ik
mijn ouders help, maar ik doe dit echt
zelf.” Hij heeft er zichtbaar plezier in.
“De eigenaar van de groothandel stuurt
wel eens wat mensen naar mij toe. Ik
ga dan met de mensen naar de kas en
kijk wat ze willen.” Hij vindt het leuk
om te zien hoe snel de verkoop gaat.
“De planten komen binnen en twee
dagen daarna zijn ze alweer verkocht.”
Nu verkoopt Joep nog aan huis en
via Marktplaats, maar hij hoopt eind
januari zijn webshop te lanceren. Zijn
ouders zien het als een uitdaging voor
hem. “Ik hoop in de toekomst door
heel Europa planten te verkopen. Als
dat lukt, kan ik mijn broer inzetten voor
het transport”, lacht hij.

Starter in de Regio
Bestelmatras.nl

Joep Achten studeert aan het ROC
in Eindhoven voor vestigingsmanager
groothandel. In het voorjaar van 2008
maakte hij voor het eerst kennis met
de groene sector bij een groothandel in
Horst. Naar eigen zeggen heeft hij veel
kennis over planten opgedaan bij de
groothandel. “Ik kreeg veel vrijheid om

door te groeien en leerde er veel bij.”
Na een tijdje heeft hij zijn baas
gevraagd of hij mee mocht naar de
plantenbeurs. “Ik wilde zien hoe het
er daar aan toe ging.” Hij ging mee
naar verschillende plantenbeurzen in
Nederland en mocht uiteindelijk ook
mee naar de internationale planten-

beurs in Essen. “Toen ik dat zag, wist ik
het zeker: dit wilde ik ook.”

Jong zijn als voordeel
Bij de groothandel hield Joep zich
vanaf die tijd steeds vaker bezig met
de verkoop. “De groothandel had
geen tijd om planten te verkopen aan

Sporten in de buitenlucht
Fun & Fit Club Horst is begin januari van start gegaan met sportieve activiteiten in de buitenlucht. “Door buiten
met een groep activiteiten en oefeningen te doen, kunnen wij de kosten laag houden”, aldus initiatiefneemsters
Patricia Franssen, Bianca Teuwsen en Floor Bours.

Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
Email
Website
Sector

Bestelmatras.nl
Nick Herraets
Van Schaesbergstr. 17
Horst
06-81880063
info@bestelmatras.nl
www.bestelmatras.nl
webshop
specialist in slapen
mei 2012

perfect inspelen op de wensen
van alle verschillende klanten.

Onderscheidend vermogen
Bestelmatras.nl onderscheidt
zich door alleen te werken met
topkwaliteit matrassen en
boxsprings, een beleving mee te
geven aan een matras, door de
eenvoud van de website en door
Start
een duidelijke taal te spreken.
Op deze manier wordt inzichtelijk
Activiteiten
waarom een bepaald matras bij
Bestelmatras.nl is een
de klant past die zo een optimale
webshop in matrassen en
boxsprings van topkwaliteit. Het nachtrust kan bieden. Biedt de
bedrijf biedt vrijblijvend slaapad- website niet voldoende informatie, dan kan er telefonisch of aan
vies aan huis en zoekt naar de
huis advies worden gegeven.
oplossing voor een optimale
Tevens onderscheidtBestelnachtrust.
matras.nl zich door het kleine en
Doelgroep
tegelijkertijd overzichtelijke
De doelgroep is breed
assortiment met voor iedereen
doordat Bestelmatras.nl zich
wat wils. Bestelmatras.nl staat
heeft gefocust op de vraag van
volledig achter zijn producten,
de klanten, daardoor kan het
gaat voor kwaliteit en biedt vijf
bedrijf met zijn matrassen
jaar garantie.
Wilt u als starter ook gratis in deze rubriek komen te staan,
mail dan naar linda@hallohorstaandemaas.nl

Mestverwerkingsinstallatie America
VP Minovia begint binnenkort met een nieuwe mestverwerkingsinstallatie in America. De installatie moet in het najaar operationeel zijn.
Het bedrijf hoopt hiermee 80.000 ton varkensmest te verwerken voor
varkenshouders, transporteurs en loonwerkers uit Noord-Limburg.

Fun & Fit Club Horst wil oplossingen
bieden voor uitdagingen waar mensen
die actiever willen leven tegenaan
lopen, zoals abonnementen, gebrek
aan discipline om alleen te gaan
sporten, gebrek aan gezelligheid en
aan contact met de natuur.
Patricia: “Wij zijn eigenlijk een club
die, als het weer het toelaat, buiten
actief is en waarbij fun voorop staat.
We zijn namelijk overtuigd dat als
mensen plezier hebben in bewegen,

ze dit ook blijven volhouden.”
Bianca: “We gaan bijvoorbeeld
actief wandelen, doen oefeningen voor
het stimuleren van de vetverbranding,
conditionele oefeningen en spierversterkende oefeningen zonder
apparaten. We doen alles gewoon met
het eigen lichaam zodat iedereen de
oefeningen op eigen tempo en niveau
kan doen, waardoor de kans op blessures nihil is.”
Floor: “Daarnaast doen we met de

deelnemers ook af en toe een andere
workshop zoals yoga en pilates. Als het
weer te slecht is maken we gebruik
van het pand van Froxx. We hebben al
veel enthousiaste reacties en aanmeldingen gehad en we overwegen om
uit te breiden met een extra dag of
avond.”
De club vindt plaats op dinsdagmiddag van 13.30 tot 14.45 uur. Er
wordt om 13.15 uur verzameld bij het
pand van Froxx.

De varkensmest wordt in de
installatie van VP Minovia verwerkt
tot zuiver water, een vloeibaar kunstmestconcentraat voor de landbouw
en een dikke fractie. De dikke fractie
wordt in de toekomst verder verwerkt
tot een duurzame energiebron. Het
bedrijf hoopt haar installatie in het
najaar van 2013 in gebruik te nemen.
Een nieuwe wetgeving verplicht varkenshouders binnenkort om hun mest
te verwerken. Indien zij hier niet aan

voldoen, lopen zij het risico gekort
te worden op hun productierechten.
Ze mogen dan bijvoorbeeld minder
varkens houden. VP Minovia probeert
op deze markt in te spelen. De mestverwerkingsinstallatie in America richt
zich op de gemeenten Horst aan de
Maas, Venray, Venlo en Peel en Maas.
Daarnaast hoopt het bedrijf op korte
termijn nog vijf installaties te bouwen
in Zuidoost-Nederland. De bouw van
de centrale in America is al gestart.
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GEPLUKT

Huub had nog nooit wijn gehad,
want zijn familie dronk het nooit. Tot
het moment dat hij ongeveer 25 jaar
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 geleden een fles wijn van een vriend
kreeg. “Ik vond het geweldig. Vanaf
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.
dat moment was ik besmet met het
wijnvirus. Ik ging meer wijnproeven
en veel informatie erover opzoeken.
Ook ging ik cursussen volgen. Later
begon ik met een opleiding tot
vinoloog. Dat was een heftige en pittige opleiding, het gaat heel diep in op
Een dag niet gewerkt, is een dag niet geleefd. Dat is het motto van
de stof rondom de wijn, zoals de culHuub Stiphout (47) uit Sevenum. Zijn passie voor wijn groeide uit tot zijn
tuur. Het fascineert mij enorm. Ik liep
dagelijkse bezigheid. Hij is namelijk mede-eigenaar van Wijnhuis Blerick.
Samen met zijn vrouw Ingrid en twee kinderen Teun (14) en Dirkje (11) leidt op een gegeven moment gewoon een
slijterij binnen of ze toevallig iemand
hij een gelukkig leven. Deze week wordt hij geplukt.
nodig hadden. Ze hadden een parttimer nodig en tijdens mijn opleiding
ben ik daar gaan werken. Nu ben ik
mede-eigenaar van die slijterij. Ik vind
het geweldig. Ik had dit veel eerder
moeten doen.”

Huub Stiphout
Koken met

Randy

Radio is mijn
vorige leven

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

Voordat Huub zijn passie voor
wijn ontdekte, was hij ruim twintig
jaar bezig met radio maken. Vanaf
zijn twaalfde begon hij hiermee. “Het
was mijn vorige leven”, lacht Huub,
“Het is al een tijdje geleden, maar het
was een mooie tijd. Ik maakte radio
voor een aantal piratenzenders, maar
ook voor Lokale Omroep Sevenum en
Maasland Radio. Het was echt mijn
hobby. Eerst begin je op een zolderkamertje, maar later ga je zenders kopen
en samenwerken met andere mensen.

Amandelgalletjes

Vroeger was het ook illegaal, dat
bracht enige spanning met zich mee.
Het mooie aan mijn radiotijd is dat ik
bij de Lokale Omroep Sevenum mijn
vrouw heb leren kennen. Zij las daar
het nieuws voor.”

Ik mag niet te
popiejopie doen
Naast dat de gedreven vinoloog
bijna iedere dag bezig is met wijn
heeft hij ook veel tijd voor andere
dingen. Hij traint doordeweeks twee
damesvoetbalteams van Sparta ’18.
“Mijn dochter zit ook in het team dat ik
train. Ze vindt het leuk dat ik dat doe,
maar ik mag niet te popiejopie doen.
Ik ben niet echt een hele fanatieke
vader en trainer, want de meiden zijn
van zichzelf al fanatiek genoeg. Het is
mooi om te zien hoe zij zich inzetten.
Ik vind het ook fijn om hen te trainen,
want dat zorgt voor variatie. Ik ben
vaak bezig met mijn bedrijf, dan is dit
een goede afwisseling.”

Mooie dingen
bereikt
De Sevenumse ondernemer is heel
tevreden met zijn leven. Zo heeft hij
ook geen toekomstdroom. “Ik vind dat
ik mooie dingen heb bereikt. Ik heb
een gezin, huis en een goede baan.
Dat is erg fijn. Wat ik wel nog graag
wil, is dat ik mijn kinderen een mooie
toekomst kan geven. Dat is nog het
enige wat ik echt wil.”

Crist Coppens

Benodigdheden:
· 100 gram room

geldig tot en met zaterdag 9 februari 2013

· 100 gram suiker
· 80 gram honing

Kogelbiefstuk
3 stuks € 7,50

· 100 gram boter
· 100 gram amandelschaafsel

Lekker makkelijk slavinken
iedere 4e gratis

· 50 gram krenten
· 50 gram rozijnen

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

Eet u smakelijk!

Randy

BONUS
PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

www.coppens.keurslager.nl
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Oplossing vorige week:
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Aanbieding geldig t/m
zaterdag 9 febnuari 2013

Bereiding:
• Verwarm de room in een pan;
• voeg de suiker, boter en honing
toe en laat de massa aan de kook
komen;
• houd deze een minuutje aan de
kook;
• voeg nu het amandelschaafsel, de
krenten en rozijnen toe, en meng
dit goed;
• laat de massa afkoelen;
• stort de massa op bakpapier en
leg nu op de massa ook een laag
bakpapier;
• rol de massa tussen de twee
bakpapiertjes uit;
• bak de koekjes af op een
voorverwarmde oven van 170
graden tot de koekjes mooi
goudbruin zijn.

Nu

9
9
,
9
€

Flügel

Doos 10 flesjes
à 0.2 liter van € 11.10
steenstraat 11 Horst • 077-3982439 • www.ahhorst.nl

www.ah.nl/bonus
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Ik voel me vertegenwoordigd door de gemeenteraad
Een van de taken van de gemeenteraad is het volk vertegenwoordigen.
Zij hebben immers onze stem gekregen tijdens de verkiezingen en dienen
op te komen voor onze belangen. Dan is het ook fijn wanneer we het gevoel
hebben door de gemeenteraad vertegenwoordigd te worden. Een groot
deel van de Horster bevolking voelt zich echter niet betrokken bij de
gemeenteraad, 68% van de stemmers.

In een onlangs verschenen rapport van de Rekenkamercommissie staat
dat er een afstand bestaat tussen raad en publiek. Mensen voelen zich niet
betrokken bij de politiek, snappen de beslissingen niet en dat komt deels
door een gebrek aan communicatie. Waarom zou je dan nog stemmen
als er toch niet wordt geluisterd? Will Willems uit Grubbenvorst reageert
op de website als volgt: “ Hoe kun je je vertegenwoordigd voelen, als het
controleorgaan het meestal met het college eens is?”

Weer of geen weer, ik vier carnaval
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De weersvooruitzichten voor de komende carnavalsdagen zien er
niet goed uit. Sneeuw, temperaturen onder nul, het wordt weer bibberen
langs de kant van de weg als de optocht voorbij trekt. Gevolg: uitgelopen
schmink, verregende creaties en een humeur dat net als de temperatuur
onder het vriespunt daalt. En dan hebben we het nog niet eens over al
die zieken na carnaval. Want wie al wat bier op heeft, ‘vergeet’ nogal
gemakkelijk een jas aan te doen wanneer hij naar buiten gaat. Carnaval

in de zomer, dat zou een veel beter idee zijn. Lekker zonnetje, ’s avonds
carnaval op het terras, ideaal.
Of laat u zich niet door een beetje sneeuw en ijs uit het veld slaan? Wat
maakt het uit dat het vriest, het is feest. Misschien heeft carnaval zelfs nog
een religieuze betekenis voor u en is het voor u de opmaat naar veertig
dagen vasten en daarna het Paasfeest. Carnaval in de zon, laat dat maar
over aan de Brazilianen. Weer of geen weer, ik vier carnaval. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 05) > Ook ik kan voor een babbeltruc vallen > eens 35% oneens 65%

DE GEHELE CARNAVALSCOLLECTIE

TOT

70%

KORTING!

Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

VOLOP KEUZ
E VOOR
GROOT EN K
LEIN

Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51www.mariettemode.nl

www.biancasknipshop.nl

500 m² winkelplezier • parkeren voor de deur

Rti

tititi

€
ti

ti
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Marieke
ment...
De leukste kapsalon, de leukste
schoenenwinkel, het leukste café,
de leukste vereniging, de leukste
bakker, leukste groenteman en het
leukste park. Elke week ontvangt
de redactie wel een persbericht
over een ‘de leukste … van Horst
aan de Maas’. Je kunt het zo gek
niet bedenken of er is wel een
verkiezing voor. Het publiek mag
dan vervolgens stemmen op de
genomineerden, want wie weet
wordt het ook wel het leukste café
van Limburg of Nederland! Als je
zo’n persbericht echter goed leest,
blijkt dat er vaak maar één
deelnemer was. Dus hoezo
verkiezing? Neemt niet weg dat
zo’n vereniging of ondernemer
maar wat trots is wanneer hij als
leukste van Horst aan de Maas uit
de bus komt. De redactie van HALLO
Horst aan de Maas wil nu graag
aansluiten bij deze trend en zelf
ook een leukste van-competitie
uitschrijven. Nominaties voor de
volgende wedstrijden zijn van harte
welkom: Leukste fietspad naar
Broekhuizen, leukste hondentoilet,
leukste groenstrookbeheerder,
leukst weggewaaide afvalbakje,
leukste aftredende wethouder,
leukste Floriade, leukste look-a-like
van burgemeester Kees van Rooij,
leukste treinstation, leukste
carnavalsoptocht, leukste door de
organisatie wel ontvangen
LVK-liedje, leukste gevonden
lanspunt, leukste fusienaam voor
Horst-Venray, leukste hennepkwekerij in ’n manage, leukste Orde
van Verdienste, leukste columnist,
leukste gedumpte afvalzak, leukste
huisvesting voor arbeidsmigranten,
leukste olifantenpaadje, leukste
visplek bij de Maas, leukste
afvalinzamelaar, leukste redactie
van een gratis nieuwsblad, leukste
niet-twitterende wethouder,
leukste carnavalskostuum, leukste
stoeptegel, leukste dorpsraad,
leukste Poolse servicewinkeltje,
leukste rotonde met haan, leukste
brug bij het Schuitwater, leukste
‘zoepkiêt’, leukste knip-en-plak
nieuwssite, leukste wel-verkopende
muziekfestival, leukste dichter,
leukste polonaise, leukste antialcoholspotje, leukste geluidsnorm,
leukste wijkagent, leukste
sloopteam, leukste NGB, leukste
babbeltruc, leukste straatmuzikant,
leukste teruggekeerde pinautomaat, leukste kermis in een kleine
kern, leukste centrumplannen,
leukste gratis parkeerplaats, leukste
houtstookcentrale, leukste
werkgever, leukste spoorwegovergang, leukste horecaplein en
natuurlijk het leukste gratis
nieuwsblad van Horst aan de Maas.

...of ni?
www.horstaandemaas.nl
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Wederom koploper

Wittenhorst zet Sparta’25 opzij
Door: Piet Nabben
De winter heeft zijn sporen nagelaten tijdens de start van de tweede helft. Nadat al twee wedstrijden naar het
paasweekend zijn verschoven, had het er alle schijn van dat ook deze ronde voor voetbalvereniging Wittenhorst uit
Horst verplaatst worden. Gelukkig kon de uitwedstrijd tegen Sparta’25 wel doorgaan.
In Beek en Donk stond Wittenhorst
voor de taak om van het laaggeklasseerde Sparta’25 te winnen.
Wittenhorst opende sterk en gaf de
thuisclub vooralsnog geen gelegenheid om voor gevaar te stichten.
Goede combinaties volgden elkaar op.

Het resultaat kwam in de 19e minuut
toen Bram Rubie een vrije trap mocht
nemen. De bal kwam loepzuiver op de
inkomende Rob Zanders die met z’n
hoofd mooi inkopte, 0-1.
De Horstenaren bleven het spel
bepalen. De snelheid van de voor-

waartsen van Wittenhorst was voor de
thuisclub soms niet bij te benen. Uit
een snelle aanval vanuit de achterlinie kwam de bal in de loop van Rob
Zanders. Hij nam de bal op zijn borst
mee en met een lange sprint stond hij
ineens vrij voor de doelman. Met een

doordacht schot zette hij Wittenhorst op
een mooie 0-2 tussenstand. Doelman
Niek Antonides was kansloos.
Een minpunt in deze fase van de
wedstrijd was dat de uitgespeelde
mogelijkheden niet kordaat of te
gehaast werden uitgevoerd. Na de
rust probeerde Sparta’25 met meer
druk de wedstrijd te kantelen, maar
de achterhoede van Wittenhorst stond
steeds paraat.

De scheidsrechter wuifde een
vlagsignaal ten onrechte weg, waardoor de stand ineens 1-2 werd. Robert
Engels kreeg alle gelegenheid om de
aansluitingstreffer te scoren. Sparta’25
kon in het verdere verloop niks meer
uitrichten. Aan de andere kant raakte
een vrije trap van Bram Rubie in blessuretijd de paal. Het bleef tenslotte bij
deze stand: een zege die Wittenhorst
meteen weer koploper maakt.

Goed NJK voor
Imke van den Hoef

Lottumse amazone
wint LK

Door: Bram Becks
Nederlandse Junioren zwemkampioenschappen vonden plaats op 1, 2
en 3 februari in Amsterdam. Imke van den Hoef kwam uit voor HZPC-Horst.

De Lottumse Sanne Collin is afgelopen zondag in Oirsbeek Limburgs kampioen geworden in het ZZ-licht met haar
paard Werner Kling . Sanne Collin wordt getraind door Inge Coenen uit Grubbenvorst en rijdt tevens bij ruiterclub
Lottum.

Vrijdagochtend begon ze direct
met de langste afstand van het
weekend; de 400 meter vrije slag. In
een mooie vlakke race zwom ze naar
een nieuw persoonlijk record (pr)
van vijf seconden en een zevende
plaats in haar leeftijdscategorie.
Nog niet helemaal hersteld van de
vorige afstand ging na 50 meter het
licht uit op de 100 meter vlinderslag.
Uiteindelijk tikte ze na 100 meter als
achtste aan. ’s Middags stond de 200
meter rugcrawl op het programma.
Het goede gevoel van de ochtend
werd doorgetrokken. Met een super
tevreden gevoel kon terug gekeken
worden op de eerste dag.
Zaterdagochtend stond alleen de
100 meter rugcrawl op het programma. Ze evenaarde haar pr tot
op twee tiende van een seconde, dit
resulteerde in een dertiende plaats. In
de namiddag stonden de 200 meter
vrije slag en 200 meter wisselslag op
het programma. Imke leidde de hele
200 meter vrije slag van begin tot het
einde. Dit leidde tot een verbetering

van maar liefst acht seconde. In de
laatste serie werd een aantal dames
al behoorlijk bang van deze tijd.
Uiteindelijk werd ze met deze prestatie zevende. Binnen het uur kwam de
200 meter wisselslag. Door het goede
gevoel van de eerder gezwommen
afstand kon ze door de vermoeidheid
heen zwemmen. Ook nu weer een
mooi pr van drie seconden in een tijd
van 2.49,35 en wederom een elfde
plaats. Met een big smile liep Imke
het zwembad uit.
Na heerlijk uitgeslapen te hebben,
stond op zondagmiddag de laatste
afstand op het programma: de 100
meter vrije slag. In een mooie aanvallende race eindigde Imke als eerste
in de serie in een nieuw persoonlijk
record. Een 1tiende eindklassering
van de in totaal 62 deelnemers. Na
dit weekend kan geconcludeerd
worden dat Imke de aansluiting bij de
subtop van Nederland heeft gevonden. Tijdens het weekend werd Imke
bijgestaan door coaches Linda Custers
en Mark van Enckevort.

Hovoc Heren 1
snoept punt af van
Kerkrade
Door: Volleybalvereniging Hovoc
Na als hekkensluiter in de promotieklasse twee wedstrijden op rij te
hebben gewonnen, was het eerste herenteam van volleybalvereniging
Furos op haar hoede in de wedstrijd tegen Hovoc HS 1. Nogmaals stunten
lukte Horst niet in haar Dendron sporthal, maar met één punt zijn de
Noord-Limburgers desondanks tevreden.
“Onze doelstelling tegen de
topteams is om setjes af te pakken,
maar bovenal om onze jongere spelers speeltijd te gunnen”, vertelt coach
en trainer van Hovoc, Bob Soberjé.
“Dat is beide gelukt. Iedereen heeft
gespeeld en we hebben ook nog een
set gewonnen van de nummer twee
in onze poule. Dus ik kan niet anders
dan tevreden zijn.”
Horst liet zich in de eerst set enigszins overdonderen door de mannen
uit Kerkrade (14-25), maar dat beeld
draaide halverwege de tweede set
om, toen Hovoc met meer lef, inzet
en enthousiasme ging spelen. De

Horster volleyballers verloren ook dit
duel (21-25), maar trokken het sterke
spel door naar de derde set.
Daarin nam de thuisspelende
ploeg al snel een kleine voorsprong,
die het met mooie rally’s en venijnig
geslagen ballen vast wist te houden
richting het einde van de set. Hovoc
walste door en won zo dit derde
bedrijf met 25-20.
Daarmee leek ook meteen al het
kruid verschoten, want in de vierde
set kwam Hovoc er niet meer aan te
pas tegen Furos HS1, dat de wedstrijd
via 12-25 met 1-3 wist te winnen en
zo haar tweede plek verstevigde.

“Na de eerste proef had ik wel een
goed gevoel, dus ik was ook hartstikke
blij toen ik hoorde dat ik de finale
mocht rijden met de kür op muziek,”
vertelt Sanne Collin. “ De uitslag had
niet beter kunnen zijn, de eerste proef
hadden we al gewonnen met 66,57%

en in de kür op muziek hadden we een
overweldigende score van 74,67% ,
maar liefst 6,5% meer dan de nummer
twee.”
Na de Nederlandse
Kampioenschappen, op 8 maart in
Utrecht, wil Sanne met haar paard

de overstap maken naar het ZZ-Zwaar
(nationale klasse). Samen hebben ze
22 wedstrijden in het Z2 en ZZ-licht
gewonnen, waaronder de ruiterwissel
op het ruiterfestijn in Meerlo en het
kringkampioenschap in het ZZ-licht in
Lottum.
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Gemeentehuis gesloten
tijdens Carnaval
In verband met Carnaval zijn het gemeentehuis en gemeentewerken gesloten op maandag 11 februari en dinsdag 12 februari 2013.
Team Burgerzaken is beide dagen tussen
09.00 en 10.00 uur uitsluitend bereikbaar voor
het maken van afspraken voor het doen van
geboorte- en/of overlijdensaangiften, op het

telefoonnummer 06 - 53 35 59 73.
Voor dringende meldingen met betrekking tot
gemeentewerken die geen uitstel dulden, kunt
u het storingsnummer 06 - 23 49 82 49 bellen.
Let op: het gaat hier dus uitsluitend om dringende meldingen, waarbij direct gevaar voor
de omgeving dreigt

Meer parkeergelegenheid centrum Sevenum
Medio dit jaar wordt de parkeerplaats achter De Kruisweide aangelegd. Tot die tijd wordt er een
tijdelijke parkeervoorziening gemaakt door middel van stelcon-platen.
Op deze wijze kan al meteen gebruik gemaakt
worden van deze parkeerplaats en is er minder
overlast van het verkeer in het centrum van
Sevenum.
De uitbreiding van de parkeerplaatsen is een

Dinsdag 12 februari

Geen openbare vergadering
Op dinsdag 12 februari is er geen openbare vergadering van de raad in verband met Carnaval.
Vergaderkalender
• Dinsdag 19 februari: Openbare bijeenkomst
gemeenteraad (voorbereiding Kadernota)
• Dinsdag 26 februari: Commissie Samenleving
• Woensdag 27 februari: Commissie Ruimte
• Dinsdag 12 maart: Raadsvergadering
Informatie
De agenda en voorstellen van deze vergaderingen
kunt u te zijner tijd inzien in de informatiehoek van
het gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk
op www.horstaandemaas.nl.

gevolg van de aankoop van De Kruisweide
door de gemeente Horst aan de Maas.
Hierdoor komen er in het centrum van
Sevenum zo’n 50 parkeerplaatsen erbij. Dit is
een aanwinst voor het winkelende publiek.

Bekendmakingen
De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas worden
gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplagen is op
www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch gemeenteblad van
deze week hebben betrekking op het volgende.
Broekhuizenvorst
Beerendonckerweg 2e
Grubbenvorst
Burg van Kempenstraat 65
Past. Tijssenstraat 18a
Irenestraat 18
Laagheide 9
Hegelsom
Niesweg 3

Horst
Vrouwboomweg 4
Venrayseweg 145
Fruitweg 16
Herstraat 53
Wittenhorststraat 45
(N556 en N554)
Melderslo
Steegstraat 20
Beemdweg 4

Meterik
St. Jansstraat 20, 20a, 20b, 20c
Sevenum
Op den Bergen 5
Horst aan de Maas
Wijziging CAR-UWO

Op 11 en 12 februari geen afvalinzameling

Fiëstelike ontvangst vân de
Prinse door ‘t Gemaentebesteur
Program

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

Presentatie namens de gemaent
Theo Hermans

Oêtnuëdiging

Vasteloaveszoondâg um 10.45 oor in de Mérthal in Horst, Gasthoesstraot 30
Um Eure Hoëghede te iëre, waere op vasteloavendszoondâg 10 ﬁbberwarie um 10.45 oor in en
oapenbare plechtigheid de Prinse Karneval in de Mérthal in Horst ontvange. D’n burgemeister
zal doa mit goodvinge vân ‘t gemaentebesteur zien gezag oaver de Hiërlikheid Hôrs wies
Aswoensdâg oaverdrage aan de Prinse der Dreumels, Turftreiers, Tuuteköp, Vlasköp,
Meulewiekers, Klotbultjes,Blauwpoët, Kreye, Pegge, Plaggehouwers, Ezelsköp, Kroeënekrane
& Pieëlhaze, Vöskes, Bök en Geite. Mit gepast vertoën aanvaarde Eure Hoëghede doamei de
hiërschappeej oaver eur Prinsdomme. En illuster gezelschap vân magistroate, oaverhede,
karnevaleske hoëgwaardigheidsbekliëders,boorebroedspare, ald prinse, muzikante en
vastelaovendvierders zulle door eur presentie beej dees belangwekkende gebeurtenis oêting
gaeve aan eur geveules vân respekt vur en verbondenheid mit ‘t prinselik beweend.
‘t College vân burgemeister en wethalders,
De sikkretaris
Alwin ter Voert

D’n burgemeister
Kees van Rooij

In verband met Carnaval wordt er geen afval ingezameld op maandag 11 en dinsdag
12 februari 2013. Voor inwoners van Horst
aan de Maas die normaal op deze dag hun
afval zouden mogen aanbieden, geldt het
volgende:
• De inzameling van plastic, restafval en blik- en
drankpakken van maandag 11 februari wordt
vervroegd naar zaterdag 9 februari. Deze
wijziging is alleen van toepassing voor
inwoners van Meerlo, Tienray, Swolgen,
Broekhuizen en Broekhuizenvorst die
normaliter hun afval op maandag 11 februari
zouden aanbieden.
• De inzameling van plastic, restafval en blik- en
drankpakken van dinsdag 12 februari wordt
ingehaald op zaterdag 16 februari.

Deze wijziging is alleen van toepassing voor
inwoners van Melderslo en Horst-oost, die
normaliter hun afval op dinsdag 12 februari
zouden aanbieden.
• Voor keukenafval zijn er geen inhaaldagen.
U kunt dit weer aan straat zetten op de
eerstvolgende reguliere ophaaldag.
U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken op
uw eigen digitale afvalkalender via
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

Rooster Recreatief
Zwemmen
Sluiting
Op zondag 10, maandag 11 en dinsdag 12
februari zijn wij gesloten in verband met
Carnaval.
Recreatief zwemrooster.
Voor het rooster recreatief zwemmen en alle
verdere informatie over onze activiteiten in het

zwembad kunt u terecht op de website van de
gemeente Horst aan de Maas, kijk daarom op
www.horstaandemaas.nl voor al het zwembad
nieuws.
Kranestraat 14, Horst. Tel: (077) 477 97 25.
E-mail: receprtiezwembad@horstaandemaas.nl
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Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

visspecialiteiten R. Gommans

3 vers gebakken vis E 8,00
elke vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur

bij Phicoop Jumbo Sevenum
ook tijdens de verbouwing!

06 51 75 05 22 • De Koningstraat 40 • Koningslust

LK dressuur
In Oirsbeek werden afgelopen weekend de Limburgse Kampioenschappen dressuur verreden.
Van Ruiterclub Wittenhorst hadden zich verscheidene combinaties gekwalificeerd om mee te mogen
doen aan deze kampioenschappen. Lieke Jenniskens met Abba behaalde het Reservekampioenschap in
de klasse M1.

Mandy Cornelissen
scoort op LK
Amazone Mandy Cornelissen uit Horst werd afgelopen weekend Limburgs kampioen in de klasse L1. In Oirsbeek
vonden de Limburgse Kampioenschapen plaats.

Onze

nieuwe folder
is nu online
en in onze winkel in Horst

Ook regio Horst was goed vertegenwoordigd met diverse ruiters in diverse klassen. Voor Mandy Cornelissen is alweer de
vierde Limburgse titel in haar loopbaan. De stalruiter en protegé van Inge
Coenen had zich voor maar liefst voor 3
finales geplaats, Het L1, het Z2 en het
ZZL. Uiteindelijk besloot ze alleen de L1

finale te rijden met het paard Rose Girl.
Haar eigen merrie Fiorette, die geplaats
was voor het Z2, is drachtig en vindt
het steeds moeilijker om het niveau
te houden met haar dikke buik. Verder

was Mandy ook nog geplaatst voor het
ZZL met haar eigen merrie La Caruna.
Deze staat in de verkoop en moet
regelmatig voorgereden worden en dat
kost ook kracht.

marskramer.nl
Dineren met
Valentijn?
Laat u verrassen en deel
samen een bord voor twee!
Sprankelend begin
Heerlijk glaasje champagnoise
Cupido’s 1-2tje
Verrassend tomatensoepje met een side-kick
Liefdevolle ontmoeting
Kip cajun, Surf en turf, Groentewrap,
Aardappelwedges en Puree
Pure passie
Chocolademousse met bosvruchtenflensje en slagroom
Het menu wordt geserveerd vanaf 2 personen.
Geldig van zaterdag 9 t/m donderdag 14 februari
vanaf 13.00 uur. Reserveren is raadzaam.

slecht

27,50 s
p.p.

Kamperen, dineren en recreëren in Limburg!
Middenpeelweg 5 | 5975 MZ Sevenum | 077 467 7777 | www.schatberg.nl

Succesvol tijdens
de rayonkampioenschappen
Leden van handboogvereniging De Schutroe uit Horst hebben in het weekend van 2 en 3 februari
succesvol gepresteerd tijdens de jaarlijkse rayonkampioenschappen handboogschieten in Horst.
“Een geweldige concentratiesport die meer aandacht verdiend. Maar liefst 5 leden, waarvan 4 jeugdspelers
vielen in de prijzen”, aldus een woordvoerder van de organisatie. Van links naar rechts Iris van der Sterren,
Jordi Naus, Daan Smits, Laura van Helden en Mitch Heesen. Voor meer informatie kijk op www.schutroe.nl
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15 VRAGEN aan Luc Cuijpers

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

Luc Cuijpers
15 jaar
Horst
Dendron College

Waar sta jij over 10 jaar?
Hopelijk sta ik dan in een net pak en
heb ik de studie rechten afgerond die ik
graag wil gaan doen. Ik wil dan graag
meer de juridische kant op gaan, geen
advocatuur. Dan heb je een gemiddelde
werkweek van zo’n 60 uur, dat is niets
voor mij.
Op welke manier verdien jij bij?
Momenteel werk ik bij Welles America
in de kas en in de loods met een
aantal vrienden. Nu werken we in
de kas met tomaten, maar over een
aantal maanden kunnen we weer
komkommers gaan sorteren.
Als je iets overnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
In de eerste periode van het schooljaar
heb ik toch wel wat steken laten vallen.
Punten had ik genoeg, maar veel deed

ik er niet voor. Er werd wel tegen me
gezegd dat ik er later wel last van zou
krijgen, maar ja, dat is het puberbrein:
school komt op de laatste plek. Nu gaat
het veel beter. Soms met wat geluk,
soms door een betere inzet.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Een 7,5 voor een kleine toets voor
Frans. Ik vind Frans op zich wel
gemakkelijk te volgen, het is een vak
waar ik niet zo hard voor hoef te leren
en wat ik meestal direct wel begrijp.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen en wat zou je dan doen?
In de huid van een beroemde meid,
Taylor Swift bijvoorbeeld. Goh, dan
zou ik alles gaan uitproberen: van het
lopen op hakken tot zittend plassen.
En dan vooral ook lekker de bitch gaan
uithangen tegen andere meiden.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik vind het wel zeker iets van waarde

Autobedrijf

Fer van Lin
Voor onderhoud aan
Caravans, Stacaravans,
Aanhangers, Trailers en
Campers.
Bij een onderhoudsbeurt

gratis wegen

Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

www.dms-service.nl

• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Airocoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

hebben. Alleen gaan sommige
mensen zich online zoveel menen:
twitterheldjes, van die mensen die
alles moeten tweeten, van naar de
wc toe gaan tot het pakken van een
koekje. Dan denk ik: joh, get a social
life. Daarom is mijn favoriet Facebook,
dat is niet iets zoals Twitter om elke
minuut iets op te posten. Ikzelf ben
zeker actief op online gebied, het is
ook iets wat bij de tijd van nu hoort,
vind ik. Ik heb Twitter en Facebook
en van beide maak ik regelmatig
gebruik.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Het eerste wat ik dan zou doen is
richting de McDonalds gaan en een
aantal Big Mac menu’s bestellen.
Verder zou ik een deel aan mijn
vriendin, vrienden en familie geven.
De rest zou ik sparen om later mijn
studie van te betalen en om in de
toekomst een mooie villa in LA of toch
hier in het ’booreland’ te bouwen.

Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
Van de vele eetgelegenheden. Als
we met de vriendengroep bij elkaar
zijn is het toch wel meestal de Turk of
Johnny’s die we een bezoekje gaan
brengen. Ook van de activiteiten die
op het Wilhelminaplein georganiseerd
worden, word ik blij van: het grote
scherm tijdens het EK bijvoorbeeld.
Wat is het lekkerste gerecht wat je
moeder kan klaar maken? Heeft ze
een geheim ingrediënt?
Dat is lasagne. Maar daar is dan
ook alles mee gezegd. Het geheime
ingrediënt, tjah, dat weet ik ook niet.
Koken kan ze niet, maar lasagne
maken als de beste. Die link kan ik ook
niet leggen...
Origineelste plek om iemand ten
huwelijk te vragen?
Dan zou ik toch wel kei graag mijn
vriendin ten huwelijk willen vragen via
een flashmob in New York City. Ik doe
zelf aan breakdance, dus een flashmob
mag geen probleem zijn voor mij.
Wat is uniek aan jou?
Misschien dat ik tweeling ben? Mijn
tweelingzusje en ik waren vroeger
altijd samen melig naar mijn ouders
en peetoom toe. Mijn peetoom kwam
vroeger vaak bij ons en ging wel een
eens ‘van gif’ naar huis omdat hij ons
zo irritant vond. Zo’n acties hebben we
nu nog steeds wel eens samen. Wij
verdedigen elkaar ook altijd tegenover
mijn andere broers. Toch is dat nu wel
al stukken minder dan vroeger.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Ja ja, dat is dan toch wel echt de
Lamborghini Eventador. Een dikke
auto, mooie stijl en vooral een mooi
geluid wat de motor produceert. Maar
dan moet ik wel eerst die 1 miljoen
winnen.
Avondmens of ochtendmens?
Avondmens, zeker weten. ’s Morgens
kom ik nooit m’n bed uit, waardoor
ik vaak te laat op school ben. Die
trouwens ook altijd veel te vroeg
begint.
Stad of dorp?
Eigenlijk een dorp, dat is fijner en
ruimer wonen. Maar een stad heeft
wel weer meer faciliteiten. Suburb als
oplossing?
Zon of Sneeuw?
Zon, lazy days en lekker in natuur water
of een zwembad zwemmen.

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

Mies
Column
Tropische
sferen
Bij een subtropisch
zwembad denk ik aan hoge
temperaturen, warme wateren
en luxe relax jacuzzi’s. Dan
denk ik aan een middagje
lekker bijkomen en uitrusten.
En oh ja, stiekem toch ook aan
die ’natuurlijke’ palmbomen
die in ieder subtropisch
zwembad weer van de partij
zijn. Die eigenlijk gewoon
tussen de zwembad-tegels en
onder een dak gepland zijn, in
plaats van onder een echte
sterrenhemel.
Waar ik bij een subtropisch
zwembad in ieder geval niet aan
denk is rillend een zwembad
inlopen en samen met tientallen
andere volwassen mannen en
vrouwen als sardientjes
vertoeven in het kinderbadje.
Dan denk ik ook niet aan
opgevouwen, op een trappetje
van een badje met een
oppervlakte van één vierkante
meter, zitten of van ellende naar
de douches vluchten omdat deze
nog enigszins de warme tropische
temperaturen vertegenwoordigen.
Helaas begrijpen ze het in
Frankrijk niet helemaal. Want
deze rampscenario’s flitsten één
voor één, in de relatief korte tijd
dat ik me in dat zwembad begaf,
voorbij. Het zwembad was oké,
een versnellingsstroom en hier
en daar bubbelhoekjes waren
aanwezig. Het grote probleem
was dat ik rillend en verstijfd van
de kou niet zo van die bubbels
kon genieten. Een poging om in
de enige aanwezige warme
jacuzzi te springen werd ook
geen succes, deze was door
technische omstandigheden
gesloten. Fijn... Van ellende
vouwde ik mezelf dan maar op
het trappetje van deze jacuzzi,
waar nog net een laagje warm
water te vinden was. Daar werd
ik vrijwel direct uitgestuurd met
de tip om ‘naar het badje achter
de glijbaan te verplaatsen’,
omdat dat ook warmer water zou
zijn. Ah, erg attent. Totdat ik
erachter kwam dat dit het
kinderbadje voorstelde.
Nou ja, kinderbadje. Het
totale volwassen gezelschap dat
aanwezig was in het zwembad
’genoot’ hier van hun middagje
tropische sferen, tussen druk rond
zwemmende en rennende kids.
Waarom overigens uitgerekend
het kinderbad wel de tropische
temperaturen aanhield, dat wil ik
eigenlijk helemaal niet weten.
Plassende kids? You never know.
Mies
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DECULTUURRECENSENT
Ik speel veel in het buitenland en
ik heb eigenlijk in haast alle grote
Comedy Clubs in Noord-Amerika
gespeeld. Een van de hoogtepunten
was dat ik als eerste Nederlander werd
gevraagd voor het grootste comedyfestival in Noord-Amerika, in Montreal.
Wat zou je nog willen bereiken in je
carrière?
Ik zoek niet echt naar hoogtepunten.
Het is niet zo dat ik een bepaald doel

heb dat ik wil bereiken. Ik probeer
gewoon om het zo leuk mogelijk te
hebben en me telkens te verbeteren.
De voorstelling in drie woorden:
Lachen, herkenbaar, origineel.
De volgende voorstelling is Ronald
Goedemondt – De R van Ronald,
23 februari. Deze voorstelling is
helaas al uitverkocht.

Twee deelnemers
ﬁnale Nu of Nooit
2013
Christopher Green uit Broekhuizenvorst en de band Afterparties uit
Horst hebben de finale van Nu of Nooit 2013 bereikt, een wedstrijd
waarmee de artiesten onder andere een optreden tijdens Pinkpop
kunnen bemachtigen.
De Cultuurrecensenten: Julia Bentlage (15) en Aniek van den Brandt (15)
Voorstelling: Stefan Pop – Mijn Blauwe Periode (3 februari)
Theater is: Een verhaal overbrengen op publiek waarin mensen zich herkennen.
Wanneer wist je dat je cabaretier
wilde worden?
Ik schreef voor de schoolkrant, maar
ik had het gevoel dat niemand het
las. Toen dacht ik dat ik de stukjes
misschien wel op het podium voor
kon lezen. Dan wist ik zeker dat de
mensen het meekregen. Toen ben ik
ook andere podia gaan betreden, en
uiteindelijk kwam ik bij de Comedy Club
in Amsterdam terecht. Van daaruit ben
ik opgeklommen tot waar ik nu sta.
Heb je naast cabaretier nog een

beroep?
Ik ben zes jaar tekstschrijver geweest
bij “Dit was het nieuws”, maar daar
ben ik dit jaar mee gestopt. Ik wilde
me namelijk volledig op mijn persoonlijke carrière richten.
Je speelt over de hele wereld.
Reageert het publiek in verschillende
delen van de wereld anders?
In verschillende delen van de wereld
heerst een andere cultuur. De mensen
zijn gevoelig voor andere dingen dan
hier. Het publiek reageert dus overal

anders op bepaalde onderwerpen.
Grappen over het geloof bijvoorbeeld,
komen op verschillende plaatsen heel
anders aan.
Over welke onderwerpen maak je
het liefst grappen?
Over dingen die mij zouden kunnen
overkomen, waardoor ik eigenlijk een
beetje de “sukkel” lijk. Ook vind ik het
leuk als mensen zich in mijn grappen
kunnen herkennen.
Welke hoogtepunten heb je tot nu
toe in je carrière bereikt?

Naast de band en de muzikant
uit Horst aan de Maas staan ook The
Unofficials, Fin de Siècle, Quramitry
en Champagne Crash in de finale. Vijf
van de finalisten werden door een
jury gekozen, één act ging door op
basis van kaartverkoop. De winnaar
krijgt dit jaar naast een podiumplek
op Pinkpop ook studiotijd en een cduitgave. Ook hangen er aan de winst
in de finale een hele reeks optredens,
op podia als het bevrijdingsfestival in
Roermond en Koppelpop.
Afterparties noemt de finaleplek
op haar website ‘onvoorstelbaar
nieuws’. De band bestaat uit broers

Bas en Niek Nellen, Sjors Driessen,
Teun Winkelmolen en Jesse van
den Munckhof. Zij speelden op
zaterdag 5 januari al hun voorronde
in Perron 55 in Venlo. Christopher
Green bestaat uit Chris Verheijen uit
Broekhuizenvorst en zijn band. Chris
stond eerder in muziekwedstrijden
als De Grote Prijs van Nederland
en De beste singersongwriter van
Nederland. Zijn voorronde was afgelopen zaterdag in De Bosuil in Weert.
De finale van Nu of Nooit 2013 is
op 17 februari in de ECI Cultuurfabriek
in Roermond. De wedstrijd begint om
15.00 uur.

Voor een compleet verzorgd diner,
kofﬁetafel of feest bent u bij ons
aan het juiste adres!

De Vonkel
eestzaal

café-f

Grubbenvorst • 077 366 13 09

www.devonkel.nl

Bezorger
America m/v
Kempen Nieuwsmedia b.v.
is op zoek naar
een bezorger in America
voor nieuwsblad
HALLO Horst aan de Maas.
Een baan met leuke
bijverdiensten.

Arbeidsvoorwaarden:
Elke donderdag beschikbaar zijn
om het nieuwsblad te bezorgen.
Interesse of informatie?
Mail naar Laurent Smedts:
laurent@hallohorstaandemaas.nl
of bel (077) 396 13 53

www.dewevert.nl/feestje
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Melderslo
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Horster joekskapel de Kleffe Zök

Orde van Verdienste Polonaisebal in Horst
voor Jeu Peeters

De Horster joekskapel de Kleffe Zök houdt op zaterdag 9 februari het grote Polonaisebal bij café Kling in Horst.
Het Polonaisebal begint om 21.11 uur.

De Orde van Verdienste van Melderslo is dit jaar uitgereikt aan Jeu Peeters
vanwege zijn jarenlange inzet voor diverse verenigingen in Melderslo.
Als 15-jarige werd Jeu al leider bij
Jong Nederland, iets wat hij 17 jaar
lang is blijven doen. Na enkele jaren
nam hij zitting in het bestuur van de
nieuw opgerichte stichting ’Ruimte
voor de jeugd’ en werkte mee aan
de opbouw en inrichting van het
Jeugdhoës aan de Koppertweg.
Van hieruit werd ook al snel de
stap naar de jeugdcarnaval gezet
waar Jeu ongeveer 20 jaar zijn
steentje aan heeft bijgedragen. Van
de jeugd naar de grote carnaval was
daarna een logische stap en ook
daar heeft hij van zich laten horen,
onder andere als bestuurslid van
de carnavalsvereniging. Ook is Jeu
al jaren de senior bouwer van het
prinsenpodium en leert hij de jeugd
het vak en het zagen, net als bij het
opbouwen van de prinsenwagen.
Verder was hij vele jaren voorzitter
van buurtvereniging de Viersprong
evenals van ’t Brummerke, de
oldtimerbromfietsclub uit Melderslo.
Jeu Peeters ontving de Orde van
Verdienste tijdens de receptie van
prins Johan II.

Tijdens het Polonaisebal zijn er
optredens van joekskapel de Kleffe
Zök en de Horster liedjeszangers
zoals Rob Driessen en Lisette
Vervoort, Pim Minkenberg, Altied

Maandactie februari
uw trap perfect
gestoffeerd met gratis
ondertapijt

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden

Ook voor het leveren en installeren van zonnepanelen!
Vraag een vrijblijvende offerte aan.
Hagelkruisweg 9, Grubbenvorst • Telefoon 077-737 00 99 • www.verhaegh-co.nl

Leo van Helden
Achter de Pastorie 32
5962 bb Melderslo
077 3986003 | 06 19448646
leo.vanhelden@gmail.com

Geen zin in carnaval
en tóch uit?

CAMBRINUS

in 20 jaar al 21x carnavalsvrij!
alle carnavalsdagen open vanaf 16.00 uur

Allemaol enne schonne vastenaovend!

Meubelmakerij & Interieurbouw

Meubelmakerij
& Interieurbouw

Kreuzelweg 20 5961 NM - Horst
t 077 4641 998
m 06 5050 7799
Bekijk onze op maat gemaakte producten

www.frankcox.nl

Noeit te Laat, de Kleffe Zök Zangers
en vele anderen.
Het publiek gaat traditiegetrouw
met z’n allen uit hun dak bij het
horen van de enige echte Polonaise-

jingel. Tijdens de avond wordt er
natuurlijk getrakteerd op ‘Polonaisefrietje-majonaise’. Meer informatie
op de Facebookpagina van de
Kleffe Zök.
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Vereniging Innovatief Platteland

Zonnebloem De Driehoek

Ger Koopmans nieuwe
Startsein
Pastoor Verheggen voorzitter
sponsoractie

Vereniging Innovatief Platteland (VIP) houdt op 7 maart de jaarlijkse algemene ledenvergadering bij Lakei te
Lottum. Tijdens de vergadering wordt Ger Koopmans voorgedragen als nieuwe voorzitter.

Zonnebloem De Driehoek viert op 13 april haar 20-jarig jubileum in
de vorm van een bijeenkomst met een etentje voor gasten en vrijwilligsters. Om voldoende geld in te zamelen geeft Pastoor Ruud Verheggen
het startsein voor een sponsoractie.
Iedere sponsor betaalt 17,50 euro
per persoon. Zonnebloem, afdeling
De Driehoek, is opgericht in 1993
opgericht door vier vrijwilligsters in
de driehoek van de dorpen Meerlo,
Tienray en Swolgen. De groep is
inmiddels uitgegroeid naar 97 gasten
en 24 vrijwilligers.
Het doel van de afdeling is
ouderen en mensen met een fysieke
beperking te steunen in de vorm
dagactiviteiten en aangepaste
uitstapjes, zoals een kerstviering,
borrelmiddag of een picknick.
“Maar het belangrijkste is nog
altijd het bezoeken van de gasten
om een praatje of een wandeling te
maken.
Voor meer informatie of een
bijdrage aan de sponsoractie, neem
contact op met Zus Arts-Wagemans
op telefoonnummer 06 18 94 32 71

VIP zet zich sinds haar oprichting
1998 in voor de economie,
ecologie en de leefbaarheid
van het platteland in NoordLimburg. Vanaf het begin werd
er veel samengewerkt met

zusterorganisaties uit de regio.
Dat resulteerde erin dat in 2004
Stichting Dynamisch Platteland uit
de toenmalige gemeente Horst
werd opgenomen in de vereniging.
Vervolgens sloot in 2009 Stichting

Agrarisch Perspectief Maasduinen
zich bij Innovatief Platteland aan.
Het werkgebied van Innovatief
Platteland omvat daardoor inmiddels
de gemeenten Horst aan de Maas en
Venray alsook de Maasduinen Regio.

Niet waarom, maar daarom

Infoavond KBO
Kronenberg en Evertsoord
De werkgroep KBO Kronenberg en Evertsoord in oprichting nodigt alle mensen vanaf 50 jaar uit Kronenberg en
Evertsoord uit voor een informatiemiddag op maandag 18 februari om 14.00 uur in De Torrekoel.
Niet waarom, maar daarom, een
KBO in Kronenberg en Evertsoord: dat
is het thema van de bijeenkomst,
waarin men geïnformeerd wordt over
de mogelijkheden tot het oprichten van
een eigen KBO-afdeling Kronenberg en
Evertsoord en wat dit inhoudt.
Een consulent van KBO Limburg
gaat uitvoerig in op de activiteiten van

de landelijke KBO en op de voordelen
verbonden aan het KBO-lidmaatschap.

Mening horen van de
inwoners
De werkgroep vertelt aansluitend
iets over de activiteiten die aangegeven zijn in de enquête. Zij horen

daarbij ook graag de mening van de
inwoners van Kronenberg en Evertsoord
en of men bereid is om misschien een
helpende hand te bieden.
De Torrekoel is open vanaf
13.30 uur. Wie vervoer nodig heeft om
de bijeenkomst bij te kunnen wonen,
kan contact opnemen met Mia van
Heugten via 077 467 16 16.

Geldig in week

67
+

Houdt u ook regelmatig een stukje maand
over aan het einde van uw salaris?
Wij geven u het overzicht
in uw inkomsten en uitgaven
terug én helpen u met handige
besparingstips om meer geld
over te houden!

“Controle, overzicht
en overhouden.”

www.contractcoach.nl

Postbus 6003 • 5960 AA Horst • T 06 - 48 42 10 65

Badkamer compleet
geïnstalleerd van A to Z
door eigen vakmensen.
Ruime keuze in
wandtegels, vloertegels
en sanitair voor ieder
budget.

Interessante kortingen
voor doe het zelvers.
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OPRUIMINGS
Mooi de Mooiste Mode

FINALE!
2e AFGEPRIJSDE ARTIKEL
VOOR SLECHTS

E1,HET HOOGST AFGEPRIJSDE ARTIKEL WORDT TEGEN 100% AFGEREKEND

Wegens carnaval zijn we op
maandag 11 februari en dinsdag
12 februari gesloten.
Roggel ook carnavalszondag 10
februari gesloten.
Modecentrum Frans Theelen te Roggel is elke zondag geopend van
13.00 tot 17.00 uur. Kijk Voor overige
koopzondagen op onze website.

HORST

St. Lambertusplein 12
Tel. 077 - 3986464
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Gekke Moandig optoch Lottum 2013

Kiek se kiekuh
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De gekke maondig in Lottum ging maandagmiddag van start met de
optocht door het dorp. De Floriade was een dankbaar onderwerp voor de
deelnemers aan de optocht. In de kleurrijke optocht vielen een aantal
’grijze’ dames op, die verdiept waren in het boek Vijftig tinten grijs van
E.L. James. Volgens VC Wettewal moet Lottum ’aan de wip’ om de
basisschool in het dorp te behouden. Ook de Maasoever en de economische crisis waren onderwerp van spot.
Voor meer foto’s: www.hallohorstaandemaas.nl

SCHON
Carnavalsaanbiedingen
Week 6 maandag 4 t/m woensdag 13 februari 2013
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Verenigingen fuseren, anderen groeien juist

Verdeeld enthousiasme voor
jeugdcarnaval
In heel Limburg holt de jeugd niet hard als het om carnaval gaat. Volgens de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg (BCL) hebben jongeren het te
druk met andere activiteiten. Voor carnavalsverenigingen is het steeds moeilijker om genoeg jeugd bijeen te krijgen voor de raad van elf of voor een
prinsenkoppel. Zijn jongeren in Horst aan de Maas ook minder actief bij carnaval?

NATUURLIJK
met Bram

In deze rubriek krijgen
lezers maandelijks een advies
over gezondheid, op een
natuurlijke manier. Bram
Zaalberg van De 3Vrouwen/
Bloesem Remedies Nederland
bespreekt welke natuurlijke
preparaten voor welke kwalen
uitkomst bieden.

Bloesemremedies

In onze gemeente lijkt het enthousiasme per dorp te verschillen. In het
ene dorp bestaat een speciale jeugdcarnavalsvereniging en in het andere
dorp doet de jeugd gewoon met de
‘groten’ mee. Wilbert Linders, voorzitter
van carnavalsvereniging D’n Ezelskop in
Sevenum zegt dat zij geen problemen
hebben met een krimp van jongeren
tijdens de carnaval. “We nodigen de
jeugd ieder jaar uit om deel te nemen
aan de raad van elf en als dansmarietjes.

De kindermiddag voor de leerlingen van
de basisschool, het prinsenbal en de
receptie van de jeugdprins worden altijd
drukbezocht”, vertelt hij. In Sevenum
wordt de scholencarnaval volgens hem
erg goed en serieus opgepakt. “Ieder
jaar zijn er weer verschillende groepen
jongeren die een wagen bouwen voor
de optocht. Als de ouders de jongeren
maar blijven stimuleren, gaat het goed.”
Toch is er niet in ieder dorp zoveel
aanwas. Hay van Rijswick, voorzitter van

carnavalsvereniging De Geiten in Tienray,
merkt dat het ieder jaar verschilt. Het
ene jaar is er veel jonge aanwas en
het andere jaar is het erg moeilijk om
iedereen bijeen te krijgen. Zo hebben ze
er dit jaar noodgedwongen voor moeten
kiezen om jongere kinderen te vragen
voor de raad van elf. “In een klein dorp
merk je het meteen als een groep niet
meeviert. We gaan het volgend jaar
wel weer proberen met de wat oudere
jeugd, maar dit jaar lukte het niet.”

Phoenixbal in Hegelsom
OJC Phoenix organiseert op vrijdag 8 februari het Phoenixbal in sportkantine Wienus. Het feest begint om
22.22 uur en de toegang is geheel gratis.
OJC Phoenix houdt ieder jaar
een carnvalsbal. Echter werd het
dit jaar moeilijk doordat er aan de
vaste locatie wordt gebouwd. Dit
heeft de organisatie doen besluiten
dat het evenement dit jaar in de

sportkantine van Wienus plaatsvindt.
Om alle creatieve uitspattingen weer
een kans te geven is het deze avond
gewoontegetrouw open podium.
Iedereen die dat wil, mag een optreden
voorbereiden. Voorafgaand aan het

Phoenixbal wordt het scharrelbal
gehouden voor jeugdverenigingen. De
organisatie hoopt dat iedereen na het
scharrelbal blijft hangen om zo samen
met soosprins Remco de dolle dagen
in te luiden.

Horster jeugdoptocht
De jeugdoptocht van Horst trekt op maandag 11 februari door het centrum. De optocht begint om 14.11 uur.
Zoals elk jaar hebben veel
kinderen zich weer flink ingespannen om een mooi gezelschap te
vormen voor de optocht. Dit jaar
zijn de categorieën: loslopende gek,
duo, trio en kleine groepen en grote

Bloesemremedies zijn
natuurlijke preparaten, gemaakt
van de levensenergie van de
plant.
De Bleeding Heart, Gebroken
Hartjes helpt bij al het verdriet
dat is ontstaan bij het overlijden
van een dierbare of bij een
scheiding. Ze sterkt het hart en
geeft de kracht om weer verder
te gaan.

Tip

Ben je moe of
uitgeput gebruik dan de
bloesemremedie van de
Olijf, de Paarse Dovenetel
of het energiemengsel van
de Schüssler mineralen
voor je vitaliteit en
kracht.
De aanvulling van
de mineralen op
celniveau.

Dit advies wordt u aangeboden door
www.bloesemremedies.com
www.de3vrouwen.nl
www.celzouten.com

groepen. Binnen elke categorie wordt
na afloop in de Mèrthal een winnaar
bekend gemaakt worden. Het thema
van de Jeugdoptocht is dit jaar ‘Terug in
d’n tiêd’.
Kinderen die nog graag mee willen

doen in de Jeugdoptocht kunnen zich
opgeven via de website
www.dendreumel.nl, maar kunnen
zich ook op de dag zelf nog aanmelden op de parkeerplaats van de Jacob
Merlostraat (naast Wonen Horst).

Volgens hem is dit geen probleem dat
ieder jaar terug komt. “Als je op de
lagere school gaat kijken, zie je dat er
genoeg aanwas is. Als de ouders de
jongeren blijven stimuleren om carnaval
te vieren, heeft de jeugdcarnaval in
Tienray niets te vrezen”, meent Hay. In
Broekhuizen en Broekhuizenvorst zagen
ze vorig jaar al dat het niet langer ging.
Daar staken de leden van de jeugdcarnavalsverenigingen hun koppen vorig
jaar al bij elkaar. Dit jaar werd bekend
dat de jeugdverenigingen van de dorpen
samen verder gaan onder de naam JVC
Kreyepoëtjes.

Enthousiasme groeit
In Hegelsom hebben ze echter
genoeg jonge aanwas. Secretaris Will
Craenmehr van de jeugdcarnavalsvereniging ziet dat het de laatste jaren erg
goed gaat. “Onze activiteiten worden
drukbezocht.” Hij ziet zelfs een stijging
van het aantal jongeren dat aan deze
activiteiten meedoet. “Dit jaar hebben
we een nieuwe jeugdvorst, een nieuwe
raad van elf, een nieuwe prins met
twee enthousiaste adjudanten en vier
dansmarietjes. We zijn weer helemaal
compleet”, reageert hij. Wil merkt dat
de jongeren de laatste jaren met veel
enthousiasme meedoen. “Dit jaar hebben we voor het eerst een infoavond
voor de ouders georganiseerd waarin we
hebben verteld wat er allemaal te doen
is en wat er geregeld moet worden.” Hij
maakt zich de komende jaren niet druk.
“In Hegelsom draait alles prima.”
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Primeur voor Kantfabriek
De belangstelling voor de viltdemonstraties van Lidwina Charpentier in de kerstvakantie was zo groot dat de
medewerkers van Museum de Kantfabriek besloten deze nog twee weekenden te verlengen.
Charpentier gaat demonstraties
geven met rondvilt- en naaldviltmachines van firma Groovi. De demonstraties
op deze machines zijn een primeur
voor Nederland. Groovi stelt de machines belangeloos beschikbaar aan het
museum. Normaal gesproken wordt vilt
met de hand gemaakt van losse vezels
wol die met behulp van water, zeep en
wrijving tot diverse vormen verwerkt

worden. De rondviltmachine van Groovi
kan stangen van vilt maken. Daarvan
kunnen plakken gesneden worden
voor onder andere knopen en sieraden.
Met de hand kan men zo’n stangen
niet maken. De naaldviltmachine kan
een meter breed naaldvilt maken en
kan bijvoorbeeld een heel stevig tapijt
maken. Ook kan deze machine stof,
gras en andere soepele materialen aan

elkaar hechten. Door een speciale knop
kan men een gedeelte punchen en
een deel onbewerkt laten waardoor er
met de natvilttechniek lassen gemaakt
kunnen worden. De demonstraties
zijn van vrijdag 15 tot en met zondag
17 februari en van vrijdag 5 april
tot en met zondag 7 april van 14.00
tot 17.00 uur. Voor meer info, kijk op
www.museumdekantfabriek.nl

55e Tour De Brokeze op
carnavalsdinsdag
Sinds 1958 wordt in Broekhuizen de Tour De Brokeze verreden op carnavalsdinsdag. Waar in de meeste dorpen
door carnavalsverenigingen een optocht wordt gehouden, wordt in Broekhuizen voor de 55e keer op zelfgemaakte
fietsen een kolderieke fietswedstrijd gereden.
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Van baby tot bengel
Wie de carnavalsdrukte wil ontlopen, kan zondagmiddag terecht in
Museum De Locht in Melderslo. Naast de vaste expositie is er een
wisselexpositie ingericht onder de titel Van Baby tot Bengel.
De expositie geeft een beeld van
opgroeien in grootmoeders tijd met
grote gezinnen, kinderen die mee
werkten in het huishouden en op het
land, de dorpsschool en de Eerste
Heilige Communie: een expositie

voor jong en oud. Het museum is op
woensdag, zaterdag en zondag open
van 11.00 tot 17.00 uur. De demonstraties beginnen om 13.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.museumdelocht.nl

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

Neem nu uw

GRONDMONSTERS
VOOR AALTJES EN BEMESTING

Bemestingsadvies nodig:
raadpleeg onze

bemestingsadviseur
Breng uw ph op peil met

CALCIUMGRANULAAT

DINGEN

ONZE AANBIE
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VOOR DEZE W

Duvelkesvleis
Groete portie stampot
noa keuze mit vleis
Zelfgemaakte kerboet
“Bezoekers zien hier eens totaal
wat anders dan bij een optocht”, vertelt
Peter Huijs, lid van de Tourkommissie
van CV De Krey. “Ondanks dat De Tour
van Brokeze inmiddels wel naam heeft
in de regio, zijn er nog steeds mensen
die dit nog nooit gezien hebben. Vooral
die mensen willen we dan ook graag
uitnodigen om dit spektakel eens te
komen aanschouwen”, aldus Huijs.
Volgens de organisatie komt
een geslaagde Tour De Brokeze tot
stand wanneer de toeschouwer een
carnavalistisch spektakel te zien krijgt

van uitgedoste renners op uitzinnige
fietscreaties in combinatie met show en
een hoop ‘schaele kwats’ van de twee
sportcommentatoren. Vooral vanwege
het jubileumjaar voor de Tour heeft de
Tourkommissie er alles aan gedaan om
de belangrijkste ingrediënten creatief in
de rit te verwerken. Om alvast een tipje
van de sluier op te lichten: de 55e Tour
zal onder andere in het teken staan van
het startschot. Meerdere startschoten
passeren de revue, zoals een historisch
startschot en het laten exploderen van
een binnenband van een tractor. Ook

‘Dikke Bertha’, een grote carbidbus,
wordt gebruikt.
De organisatie hoopte voor dit
jaar op een deelnemersaantal van
55, vanwege het jubileum, maar het
zijn er uiteindelijk 58 geworden. Om
de mensen in Horst aan de Maas nog
eens extra te prikkelen om dit evenement te komen aanschouwen, rijden
en fietsen deelnemers dit jaar op
carnavalszondag mee in de optocht van
Horst. Het spektakel van de 55e Tour
De Brokeze op carnavalsdinsdag begint
om klokslag 14.30 uur.

Ut ons

€ 1,25

Per portie

€ 7,25

Ut pond

€ 3,50

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

Jeugdcarnavalsbal Turftreiërs
Het jeugdcarnavalsbal van de Turftreiërs vindt plaats op dinsdag 12 februari. Het bal is van 15.00 tot
22.00 uur in de Bondszaal in America.
Dit bal is voor jong en oud, die
nog een laatste keer carnaval wil

vieren. Jeugdprins Luc I en jeugdprinses
Bo I zorgen er met hun gevolg voor dat

het dak er af gaat. Muziek is er van
DJ Harry en DJ Guido.

Mooiste gevelversiering
Wie in Horst zijn huis in carnavalssfeer versiert, maakt kans op een bezoekje van prins Geert II. Op carnavalsdinsdag worden namelijk door carnavalsvereniging D’n Dreumel prijzen uitgereikt voor de mooiste gevelversieringen.
Wie bij een van de
prijswinnaars behoort, kan op
dinsdagochtend 12 februari bezoek
verwachten van prins Geert II,
prinses Jolijn, adjudanten, vorst,

ceremoniemeester en een aantal
juryleden.
De prijswinnaars worden op
maandag 11 februari telefonisch
benaderd. Voordat het zover is trekt

op zondag vanaf 13.49 uur de
optocht door de straten van Horst.
De vereniging vraagt bewoners langs
de route om tijdens de optocht geen
auto’s op de straat te parkeren.

Van Leeuwenhoekstraat 27 5807 GD Oostrum

Van Leeuwenhoekstraat 25 5807 GD Oostrum
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Receptie jeugdprins en
boerengezelschap
ma 11 februari 14.11–20.00 uur
Organisatie: JCV De Kreyepoëtjes
Locatie: feestzaal Van Leendert

Kinderoptocht

Frühschoppenavond

vr 8 februari 13.00–13.45 uur
Organisatie: Basisschool
De Wouter

di 12 februari 19.00 uur
Organisatie: CV De Blauwpoët
Locatie: café ‘t Dörp

Carnavalsbal

Herringschèlle

vr 8 februari 19.00–22.00 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs en
Jong Nederland
Locatie: Blokhut ôs Thoês

wo 13 februari
Organisatie: CV De Blauwpoët
Locatie: café ‘t Dörp

Optreden Carnavalsband.nl
vr 8 februari 21.00 uur
Locatie: Station America

Heilige Mis
za 9 februari 18.30 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: kerk

Optreden The Flying
Embryo’s
za 9 februari 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Carnavalsbal:
Western avond
za 9 februari 21.30 uur
Organisatie:
Boerenbruiloftscomité
Locatie: Bondszaal

Griendtsveen

Carnavalsdienst

Boorebrullef

Carnavalsmis

za 9 februari 19.00 uur
Locatie: kerk

di 12 februari 14.11 uur
Organisatie: D’n Dreumel
Locatie: Mèrthal

za 9 februari 19.11 uur
Organisatie: Vossekoer en
Rutbachkapel
Locatie: kerk

Un kleurrieke aovund
za 9 februari 20.30 uur
Organisatie: CV d’n Tuutekop
Locatie: zaal Debije

Kistjesbal

Jeugdboerenbruiloft

Hieringschelle

zo 10 februari 14.11 uur
Organisatie: CV d’n Tuutekop
Locatie: zaal Debije

wo 13 februari 20.00 uur
Locatie: café Het Centrum

Carnavalsparty met
What-ever

Hieringschelle

za 9 februari 22.30 uur
Locatie: OJC Merlin

wo 13 februari
Locatie: De Lange Horst

Optocht

Boerenbruiloft
ma 11 februari 14.00 uur
Organisatie: CV d’n Tuutekop
Locatie: zaal Debije

Snotneuzenbal

za 9 februari 14.00 uur
Organisatie: CS De Klotbultjes
Locatie: gemeenschapshuis
De Zaal

Optocht
di 12 februari 14.11 uur
Organisatie: CV d’n Tuutekop

di 12 februari 11.11 uur
Locatie: café Het Centrum

Kronenberg

Carnavalsbal

vr 8 februari 13.00 uur
Org: CV Kroënekraan en Pieëlhaas
Locatie: De Torrekoel

zo 10 februari 20.00-00.00 uur
Organisatie: CV de Vöskes
Locatie: zaal ‘t Brugeind

za 9 februari 21.00 uur
Locatie: café De Morgenstond

Lamballenbal
zo 10 februari 19.15 uur
Organisatie: CS De Klotbultjes
Locatie: gemeenschapshuis
De Zaal

Knapzakmaandag
ma 11 februari 12.00 uur
Organisatie: CS De Klotbultjes
Locatie: café De Morgenstond

wo 13 februari 19.30 uur
Organisatie: CV d’n Tuutekop
Locatie: zaal Debije

Carnavalsmis

Drubelkesbal

vr 8 februari 18.30 uur
Locatie: H. Theresiakerk

ma 11 februari 10.30-12.30 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: zaal ‘t Brugeind

Horst

Schooloptocht
vr 8 februari 13.15 uur
Organisatie:
Basisschool de Twister
Locatie: centrum

Breicafé

Prinsenreceptie
vr 8 februari 20.11 uur
Organisatie: CV Kroënekraan en
Pieëlhaas
Locatie: De Torrekoel

Boerenbruiloft, optocht en
receptie boerenbruidspaar

vr 8 februari 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

Liedjesaovend met
Willy aus Kevelaer

Chipsbal en miniboerenbruiloft

Optocht en carnavalsbal

di 12 februari 13.00 uur
Organisatie: CS De Klotbultjes
Locatie: gemeenschapshuis
De Zaal

ma 11 februari 14.00 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: Bondszaal

vr 8 februari 20.30 uur
Locatie: café De Beurs

Grubbenvorst

Jeugdboorebrullef

di 12 februari 10.33 uur
Organisatie: KJEM en Jong
Nederland Evertsoord
Locatie: De Torrekoel

ma 11 februari 17.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Jeugdcarnavalsbal
di 12 februari 15.00 uur
Organisatie: Jeugdcomité
Locatie: Bondszaal

Optreden S.T.O.E.R.
di 12 februari 21.00 uur
Locatie: Station America

Broekhuizen
Buurtenbal

za 9 februari 20.30 uur
Organisatie: CV De Krey
Locatie: Maaspaviljoen

Toer de Brokeze
di 12 februari 14.30 uur
Organisatie: CV De Krey

Optocht en afsluiting

Schoëlecarnaval en
carnavalsbal

vr 8 februari 13.00 uur
Organisatie: GMV
De Plaggenhouwers
Locatie: café ‘t Stammineke

wo 13 februari
Organisatie: CV De Krey
Locatie: café Maaszicht

Broekhuizenvorst

Carnavalsmis

za 9 februari 18.45 uur
Organisatie: CV De Blauwpoët
Locatie: kerk

Optocht en Blauwpoëtebal
zo 10 februari
Organisatie: CV De Blauwpoët

za 9 februari 14.11 uur
Organisatie:
Jeugdcarnaval D’n Dreumel en
schutterij St. Lucia
Locatie: De Leste Geulde

Afsluiting carnaval
di 12 februari 19.11 uur
Locatie: café Ummenthun

wo 13 februari 19.30 uur
Locatie: Torrekoel

zo 10 februari 15.00 uur
Organisatie: GMV
De Plaggenhouwers
Locatie: café ‘t Stammineke

za 9 februari 15.11-20.11 uur
Organisatie:
De Lange, café ’t Centrum en
grandcafé Liesbeth
Locatie: Wilhelminaplein

Lottum

Digitale fotopresentatie

Carnavalsmis

ma 11 februari 11.11 uur
Org: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: café De Vonkel

za 9 februari 19.00 uur
Locatie: St. Lambertuskerk

Receptie kiengerprins en
–prinses en jeugddisco

Hierenzitting
ma 11 februari 13.11 uur
Locatie: café Oud Meerlo

The Voice of
Mieëldere Kids
ma 11 februari 14.30 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: zaal ‘t Brugeind

Verlovingsbal
ma 11 februari 20.30 uur
Organisatie: Joekskapel Ald
iezer
Locatie: café Oud Meerlo

Boerenbruiloft
di 12 februari 15.30 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: oud gemeentehuis en
zaal ‘t Brugeind

Haeringschelle
Dorpsraadvergadering

Hôrster
Carnavalsparade

Smartlappenbal
za 9 februari
Locatie: café D’n Hook

wo 13 februari 21.00 uur
Locatie: OJC Merlin

Melderslo

Kinderoptocht en
schoolbal
vr 8 februari 13.30 uur

Bouwersbal
Chipsbal
zo 10 februari
Locatie: café D’n Hook

vr 8 februari 21.11 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: café ‘t Paradijs

za 9 februari 21.11 uur
Organisatie: Kleffe Zök
Locatie: Café Kling

Kienderoptocht

Woorddienst carnaval

ma 11 februari
Organisatie: GMV De Peg

za 9 februari 17.30 uur
Locatie: kerk

Sleuteloverdracht

Mertspektakel

zo 10 februari 10.30 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: Mèrthal

di 12 februari
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: de Markt

Optreden De Cornetto’s
en Angelina

Optocht

Hegelsom

zo 10 februari 13.49 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel

Vasteloavendsoetsmieter:
aftreden prins en jeugdprinsenpaar

vr 8 februari19.00–22.30 uur
Organisatie: jeugdverenigingen
Locatie: sportkantine Wienus

Optreden De Hoegies

di 12 februari
Locatie: café D’n Hook

Phoenixbal

Jeugdoptocht

vr 8 februari22.22 uur
Organisatie: OJC Phoenix
Locatie: sportkantine Wienus

ma 11 februari 14.30 uur
Organisatie: Jeugdcarnaval
D’n Dreumel

Polonaisebal
Verkeskopbal
ma 11 februari 20.11 uur
Org: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: café de Vonkel

Receptie aldere prins
Hieringschelle

zo 10 februari 15.11 uur
Organisatie: CV de Vöskes

Hieringschelle
Liedjesavond

Boerenbruiloft

Optreden De Hoegies

za 9 februari
Locatie: café Oud Meerlo

Schoolcarnaval

zo 10 februari 14.11 uur
Organisatie: CV Kroënekraan en
Pieëlhaas
Locatie: De Torrekoel

zo 10 februari 15.00 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: kerk en Bondszaal

Antappe

di 12 februari 14.11 uur
Org: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: café de Vonkel

Scharrelbal

zo 10 februari
Locatie: Blok10

za 9 februari 20.00 uur
Locatie: café ‘t Tunneke

Chipsbal
zo 10 februari 15.30 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: café ‘t Paradijs

Optreden Benno aus Tirol

Meerlo

zo 10 februari 20.00 uur
Locatie: café ‘t Tunneke

vr 8 februari 12.30 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: zaal ‘t Brugeind

Optocht

Basisscholencarnaval
ma 11 februari 14.11 uur
Organisatie: CV De Vlaskop

07
02

Boerenkool met
braadworst eten
di 12 februari 12.00 – 14.00 uur
Locatie: café-zaal ‘t Paradijs

Prijsuitreiking optocht
di 12 februari 11.11 uur
Organisatie: CV D’n Ezelskop
Locatie: De Sevewaeg

Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

wo 13 februari 20.00 uur
Locatie: café-zaal ‘t Paradijs

di 12 februari 17.30 uur
Organisatie: Joeksig Galdere
Locatie: De Wingerd

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.
Als u met spoed een recept en medicijn
nodig heeft buiten de kantooruren
T 0478 58 48 77

Hieringschelle

Uitblazen

Grubbenvorst

wo 13 februari 20.00 uur
Locatie: café ‘t Tunneke

di 12 februari 24.00 uur
Organisatie: CV D’n Ezelskop
Locatie: onder de kerktoren

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

Megaboerenbruiloft
en receptie
di 12 februari 15.11 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: MFC de Zwingel

Kindermiddag
di 12 februari 14.00 uur
Organisatie: CV D’n Ezelskop
Locatie: De Sevewaeg

AParty
HieringschelleΩ

Meterik

Kindermiddag
za 9 februari 14.00 uur
Organisatie: JCM
Locatie: MFC De Meulewiek

Aswoensdagmis
wo 13 februari 18.00 uur
Organisatie: CV D’n Ezelskop
Locatie: kerk

Hiëringschellen
Carnavalsavond
za 9 februari 20.30 uur
Organisatie: JCM en St. Joris
Locatie: MFC De Meulewiek

Optocht en
prijsuitreiking
ma 11 februari 13.49 uur
Organisatie: JCM
Locatie: MFC De Meulewiek

wo 13 februari
Locatie: De Sevewaeg

Swolgen

Horst

za 9 februari
Organisatie: familie Van Mierlo
Locatie: zaal Wilhelmina

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

Thema avond

Carnavalsmis
Boerenbruiloft
di 12 februari 14.11 uur
Organisatie: JCM
Locatie: MFC De Meulewiek

zo 10 februari 09.00 uur
Org: joekskapel Hoëge Noë(d)t
Locatie: Lambertuskerk

Jeugdbal aprèsski

Sevenum
Scholenoptocht

zo 10 februari 16.00 uur
Organisatie: CV d’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina

vr 8 februari 13.30 uur

Kruumelkesbal
Generalebal
vr 8 februari 16.11 uur
Locatie: De Sevewaeg

ma 11 februari 10.00 uur
Organisatie: CV d’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina

Proclamatiebezegeling

Optocht en optochtbal

za 9 februari 15.11 uur
Organisatie: CV D’n Ezelskop
Locatie: De Sevewaeg

ma 11 februari 14.30 uur
Organisatie: CV d’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina

Heilige Mis

Jeugdbal

za 9 februari 18.00 uur
Locatie: kerk

di 12 februari 10.00 uur
Organisatie: CV d’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina

Veurpreuve
za 9 februari 20.30 uur
Organisatie: CV D’n Ezelskop
Locatie: De Wingerd

Receptie boerenbruiloft
di 12 februari 14.11 uur
Organisatie: CV d’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina

Boerenbruiloft
zo 10 februari 15.11 uur
Organisatie: CV D’n Ezelskop
Locatie: De Wingerd

Hierringschelle
wo 13 februari
Organisatie: familie Van Mierlo
Locatie: zaal Wilhelmina

Chipsbal
zo 10 februari 15.11 uur
Organisatie: CV D’n Ezelskop
Locatie: De Sevewaeg

Tienray

Jeugdprinsenreceptie

Optocht

zo 10 februari 14.30 uur
Locatie: Geitestal

ma 11 februari 14.30 uur
Organisatie: CV D’n Ezelskop

Optocht
ma 11 februari 15.00 uur

Optochtbal
ma 11 februari aansluitend aan
optocht
Locatie: zaal De Wingerd

Optochtbal met dj Joep
ma 11 februari
Locatie: De Sevewaeg

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

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

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

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

Venlo

(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

Kijk voor meer agendapunten
en voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

zaterdag
woensdag

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

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Woorddienst
Askruisje

19.15
19.30

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zaterdag
woensdag

Woorddienst
Askruisje

19.00
18.00

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Dichterbij
Gezinsmis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Askruisje
Heilige mis
Heilige mis

15.30
19.00
10.30
09.00
09.00
09.25
18.00
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis
Askruisje

09.30
08.30

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Lottum
zondag
woensdag

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo
zaterdag
woensdag

zaterdag
woensdag

Spoedgevallendienst
08 t/m 14 februari
TandUnique Sevenum
Peperstraat 43, Sevenum
T 077 467 20 97

09.45

Griendtsveen

Meterik

Tandarts

Heilige mis

18.30
11.00
19.30

Broekhuizenvorst

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

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 16.00 - 17.00 uur

zondag

Venray

Boerenbruiloft
di 12 februari 14.00 uur
Locatie: Geitestal

Woorddienst
Heilige mis
Askruisje

zondag

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

Huisartsenpost

Lottum-Broekhuizen

zaterdag
zondag
woensdag

Sevenum

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

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

America

Broekhuizen

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

Kronenberg

Kerkdiensten

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

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

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

service 23

Gezinsmis
Askruisje

17.30
18.00

Heilige mis
Askruisje

19.00
19.30

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag
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Twee minuten voor het uitkomen wist bijna iedereen het

Horizon stemt voor beste prinsenpaar
Bijna iedere basisschool heeft tijdens carnaval haar eigen prinsenkoppel. Bij de meeste scholen worden de prins
en prinses uitgeroepen door de leraren, maar bij basisschool De Horizon in Sevenum doen ze dat anders. Daar gaan
de leerlingen naar de stembus om het beste prinsenpaar uit te kiezen.

Prins Koen Lemmen (12) en
prinses Evelien Colbers (11) zijn samen
gekozen tot het prinsenkoppel van hun
school. Ieder kozen zij een adjudant
uit. Siem Huijs (13) werd de adjudant
van de prins en Dirkje Stiphout (11) de
adjudant van de prinses. Samen mogen
ze komende week carnaval op school
vieren. “We werden eerst gevraagd
door school of we het wilden doen en
moesten daarna alles samen regelen”,
vertelt Evelien. ’s Ochtends moeten zij
zich als groep 8-leerlingen concentreren
op de Cito-toets, maar ’s middags
mogen ze er een feest van maken.
“Carnaval is het enige feest waar ik het
hele jaar naar toe leef”, meent Koen.
Koen en Evelien mogen samen met
de adjudanten een week de baas zijn
op school. “We mogen snoep uitdelen,
de baas zijn en alles doen wat we willen”, roepen ze allemaal door elkaar. Ze
zijn razend enthousiast. “We moeten ’s
ochtends wel even de knop omzetten,
want de Cito-toets is ook heel belangrijk”, bedenkt Siem.

Als er maar muziek
in zit
Dit jaar is het motto op school ‘Als
er maar muziek in zit’. Alle leerlingen
maakten een kunstwerk en mochten
een sollicitatiebrief schrijven om prins

‘t gieët bijna
beginne!
Kom nag gauw efkes vur:
* ‘n pekske met minstes 50% korting
* de beste schmink
* leuke versieringe vur thoês

of prinses te worden. Evelien had niet
verwacht dat zij prinses werd. “Twee
van mijn drie broertjes zijn al eens
gekozen voor carnaval op school, dus
het is wel toevallig dat ik er nu ook bij
zit. Misschien zit het wel in de familie”,
lacht ze.

We gaan dan lekker
hossen en dansen
Met z’n vieren hebben ze de
meeste zin in de Roeie uurkes-zitting
op vrijdag in het gemeenschapshuis
van Sevenum. “Iedereen komt dan in
het rood verkleed en wij zijn de enige
die iets anders aan hebben”, vertelt
Koen. “We gaan dan lekker hossen en
dansen”, roept Siem. De vier hebben
geen zin in het aftreden. “Na de zittingsmiddag moeten we aftreden. Daar
denk ik liever niet aan”, vervolgt Siem.
De leerlingen vonden het erg moeilijk om het zo lang geheim te houden.
“Het was echt heel moeilijk om niets
te zeggen”, vertelt Dirkje. Ze heeft heel
wat smoesjes bedacht. Net zoals de
rest. “Twee minuten voor het uitkomen wist bijna iedereen het”, lacht
Koen. Alle vier hebben ze er zichtbaar
plezier in. Als laatste willen ze iedereen
bedanken voor de stem. “Bedankt en
de groeten uit Sevenum”, grapt Siem.
“Alaaf.”

