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Het is weer voorbij
Het pak kan in de kast tot volgend jaar, de veren zijn netjes opgeborgen, de schmink is van
de gezichten en het askruisje is gehaald. Carnaval is voorbij en Horst aan de Maas keert terug
naar het leven van alledag. Dat geldt ook voor de carnavalsprinsen, al zal het voor sommigen
wel afkicken zijn.

’Geen hondentoilet in mijn straat’
In de Kempkesstraat in Kronenberg is een groot aantal bewoners het niet eens met een voornemen van
gemeente Horst aan de Maas. De gemeente wil namelijk het enige hondentoilet van Kronenberg in deze straat
plaatsen. Een drietal bewoners van de wijk was uiterst ongelukkig met deze beslissing en schreef namens de
bewoners van de straat een brief aan de gemeente.
“In onze buurt wonen veel jonge
kinderen. De plek waar de gemeente
het hondentoilet wil plaatsen, is een
plek waar onder anderen de kinderen
spelen. Het spelen gaat absoluut niet
samen met hondenpoep”, vertelt
Frank Schuurmans, een van de
briefschrijvers. Hij vindt het erg
jammer dat de gemeente het
hondentoilet midden in een woonwijk
wil plaatsen. “Wij snappen niet dat ze
uitgesproken deze plek uitkiezen. Een
hondentoilet zal de leefbaarheid in
onze wijk ernstig aantasten.”
Frank Schuurmans stelde samen

met de andere briefschrijvers een
enquête op. Zij peilden daarmee de
mening van alle bewoners van de
straat. Tot op heden zijn er 23 reacties
gekomen van de 32 adressen. Hiervan
hebben 22 families aangegeven tegen
de komst van een hondentoilet te zijn.
Slechts één persoon geeft aan liever
een hondentoilet te hebben in de straat
dan poep op de stoep. “De meerderheid van de straat is tegen het besluit,
dat betekent dat er iets moet gebeuren. Ik heb er alle vertrouwen in dat we
als verstandige mensen onder elkaar
het besluit opnieuw kunnen bekijken.

We zullen wel tot een beslissing
komen”, aldus Schuurmans.

Resultaten
naar dorpsraad
De brief van de bewoners van
de Kempkesstraat wordt in de
volgende gemeenteraadsvergadering
besproken. Deze is op dinsdag
12 maart. Gisteren overhandigde
het drietal de resultaten van de
enquête aan de dorpsraadsleden van
Kronenberg. Zij bespraken met hen de
ontstane situatie.

Woensdag hebben alle prinsen
de sleutel van hun dorp tijdens een
bijeenkomst in de raadszaal weer bij
de gemeente ingeleverd. Hun regeerperiode zit er voor dit carnavalsseizoen
op. De carnavalsdagen zijn vrij rustig
verlopen in Horst aan de Maas, laat een
woordvoerder van de politie in Horst
desgevraagd weten. Er zijn de afgelopen dagen wel een aantal incidenten
voorgevallen, maar deze waren niet
carnavalgerelateerd, volgens de politie.
Uitzondering was een voorval afgelopen dinsdag. Bij thuiskomst bleek er
bij de prins van de Kroeënekraan en
Pieëlhaas, woonachtig in Evertsoord,
ingebroken te zijn. Zijn carnaval werd
dus helaas met een domper afgesloten.
Ondanks dat voorval is het voor de
prinsen, hun adjudanten en alle carnavalsvierders een mooie carnavalsfeest
geworden waar ze met veel plezier en
voldoening op terugkijken.
Ook een woordvoerder namens
gemeente Horst aan de Maas geeft aan
dat zij geen meldingen van ernstige
overlast door carnaval hebben binnengekregen. Wel werd er in Sevenum
een aantal bloembakken vernield.
Deze bloembakken zijn echter ook door

het jaar heen wel eens doelwit van
uitgaansgeweld. Ook op het gebied van
geluidsnormen bij de verschillende carnavalsactiviteiten die binnen en buiten
werden georganiseerd traden volgens
de gemeente geen problemen op.
Hans Vredenborg, woordvoerder van de
afdeling Horst aan de Maas Koninklijke
Horeca Nederland, laat weten dat ook
de horeca op een geslaagde carnaval
terugkijkt. ”In tegenstelling tot geluiden uit het zuiden van Limburg geven
de ondernemers hier aan niets te
klagen te hebben wat betreft de omzet.
Verder zijn er geen vervelende dingen
gebeurd.”
Met het traditionele hiëringschellen werd in vele dorpen op woensdag
carnaval officieel afgesloten. Een aantal
dorpen viert het afsluitingsfeest pas
later deze week. We gaan nu de vastentijd in, veertig dagen van bezinning.
Bent u klaar voor de vastentijd? Lees er
meer over in de poll van deze week op
pagina 11.
Kijk voor diverse fotoreportages
van optochten uit de dorpenin deze
editie van HALLO Horst aan de Maas
en op www.hallohorstaandemaas.nl
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Bereikbaarheid Maasoever

Limburgs Landschap
tikt Lottum op vingers
Stichting het Limburgs Landschap is van mening dat er onjuiste verhalen de ronde doen in de problematiek
rondom de Maasoevers in Lottum. In een brief aan de dorpsraad schrijft de stichting dat met name enkele vissers
“hardnekkig andere verhalen verspreiden.”
Enkele weken geleden schreef dit
nieuwsblad over de problemen die
Lottumers ondervinden wanneer zij de
Maasoever willen bezoeken. Volgens
onder andere de dorpsraad is het
gebied onbereikbaar geworden. Het
Limburgs Landschap bestrijdt dat. “Het
is wel zo dat oeverstukken die vroeger
al vrij toegankelijke waren, nu ingerasterd zijn vanwege het begrazingsbe-
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flyer gratis voedingsadvies

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
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077 396 13 52
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Els Hekkenberg
Marieke Vullings
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Webredactie
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Paul Cartigny
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Bezorging
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Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst

heer, maar ook die terreinen hebben
toegangspoortjes en zijn dus vrij
toegankelijk”, aldus de stichting in haar
brief. In het artikel in HALLO werd onder
meer Hans op het Roodt geciteerd die
aangaf een keer aangevallen te zijn
door een groep runderen. Limburgs
Landschap zegt dat zij prima ervaringen
heeft met het begrazen door de runderen. Er worden zelfs excursies gegeven
om mensen bekend te maken met
het gedrag van de dieren. De stichting
pleit voor begrazing, omdat de oevers
anders dichtgroeien, wat de hoogwaterbestrijding niet ten goede komt. Ook
ontstaat er door begrazing een meer
gevarieerde natuur.

De sfeer doet geen
recht aan de waarde
van de oevers
Volgens het Limburgs Landschap
zijn het met name de vissers die zich

verzetten tegen deze vorm van landschapsbeheer. “Men doet het specifiek
in Lottum voorkomen alsof hen het
vissen onmogelijk wordt gemaakt.”
De stichting geeft toe dat de vissers
niet meer met hun auto helemaal bij
de visplek kunnen komen. “Om hun
auto’s veilig te kunnen parkeren is er
voor hen een parkeerstrook aangelegd.
Ook hebben we afgesproken dat we
bij wedstrijden stukken oever vrijmaken van begrazing door extra rasters
te zetten zodat de wedstrijden een
ontspannen verloop kunnen hebben. Er
blijven echter enkele vissers hardnekkig
andere verhalen verspreiden.” Volgens
het Limburgs Landschap wordt er
daardoor een sfeer gecreëerd “die geen
recht doet aan de landschappelijke en
recreatieve waarde van de oevers.”
Frans Gommans, lid van de
Lottumse visclub en één van de
bezwaarmakers, wilde niet reageren
op de brief van Stichting het Limburgs
Landschap.

Tafelvoetbaltoernooi
in Horst
In De Lange Horst vindt op zondag 17 februari vanaf 17.00 uur een
tafelvoetbaltoernooi plaats. Inschrijven kan vanaf 16.00 uur.
Twee jeugdwereldkampioenen
geven deze dag een demonstratie.
Inschrijven en inspelen kan zondag
vanaf 16.00 uur. Iedereen, van jong

tot oud, van man tot vrouw en van
onervaren tot ervaren is welkom om
deel te nemen. Er zijn diverse prijzen
te winnen.

sport

’t Pupke 1 kampioen
De spelers van BC ’t Pupke 1 uit Sevenum zijn onlangs kampioen geworden. Het team bestaat uit Dion Philipsen, Koen
Stegmeijer, Sjoerd Wilmsen en Justin Hermkens. Coaches zijn
Annemie Hermkens en Marcel van Druenen. Het team wordt
getraind door Tiny Nillessen.

Subsidie voor Brouwershuis Broekhuizen
Stichting het Brouwershuis wil haar verenigingsaccommodatie in Broekhuizen ingrijpend veranderen. Gemeente Horst aan de Maas stelt hiervoor een
investeringssubsidie van 250.000 euro beschikbaar.
Deze plannen maken deel uit van
een totaaloplossing voor de accommodatieproblematiek in de kernen
Broekhuizen en Broekhuizenvorst.
Belangrijkste doel van de plannen

van Stichting het Brouwershuis is een
verbeterde huisvesting voor de verenigingen en een efficiëntere inrichting
en exploitatie van het gebouw, waar
ook een restaurant deel van uitmaakt.

De totaaloplossing voor de accomodatieproblemen bestond uit een verbouwing van de basisschool tot een Brede
Maatschappelijke Voorziening (BVM) en
een aanpassing van het Brouwershuis.

Met de gemeentelijke bijdrage,
fondswerving én een eigen bijdrage
van Stichting het Brouwershuis is er,
volgens de gemeente, sprake van een
sluitende financiering.
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Visser Fliep herinnerd
bij visvijver Horst
De ouders, vriendin, familie en vrienden van Bjorn van Lipzig uit America hebben op zaterdag 9 februari hun
fanatieke karpervisser herdacht bij de visvijver in Kasteelpark ter Horst in Horst. Hier schonken ze ruim 1.750 euro
aan de hengelsportverenigingen waar Bjorn actief was.

Rozijnen
roggebrood
HORST • GRUBBENVORST

Een hele groep staat in de kou
bijeen. De familieleden en vrienden
van Bjorn zijn bij de visvijver bij elkaar
gekomen. Bjorn, ook wel Fliep
genoemd, overleed acht weken
geleden aan leukemie. Vandaag zou hij
zijn verjaardag hebben gevierd. Bij zijn
uitvaart werd ruim 1.750 euro
ingezameld. Voor zijn naasten is het
een bijzonder moment. Het bedrag dat
bij de uitvaart van Bjorn is opgehaald,
wordt nu geschonken aan hengelsportverenigingen ’t Bliekske uit Horst en De
Put uit America.
“Hij was overal fanatiek in, maar
in vissen het meest”, herinnert zijn

vriendin Malou. “Het was een fanatieke en strijdlustige jongen”, vult zijn
moeder Anneke aan. Zijn as wordt
uitgestrooid en ballonnen worden
opgelaten. Daarna wordt er een toast
op Bjorn gedaan. “Op Fliep”, roepen
zijn vrienden van de keet in America.
Er wordt van alles gedaan om Bjorn
nooit te vergeten. Zijn vrienden hebben
een karper van twintig pond gekocht
uit Frankrijk, het land waar Bjorn graag
viste. “De speciale karper kan helaas
vandaag wegens transportmogelijkheden niet aanwezig zijn, maar deze
wordt later nog in de vijver losgelaten”,
legt zijn moeder Anneke uit.

Beide hengelsportverenigingen
zijn blij met het bedrag dat ze hebben
gekregen. Marcel Kleuskens, voorzitter
van HSV De Put uit America: “Met dit
bedrag kunnen we de komende tientallen jaren vooruit. We wilden al langer
lessen voor de jeugd organiseren, maar
nu gaan we het doen ter nagedachtenis
aan Bjorn.”
Ook bij ’t Bliekske in Horst gaan
ze het geld besteden aan verbetering.
“We gaan de favoriete visplaats van
Bjorn renoveren en een steen of tegel
als nagedachtenis plaatsen”, vertellen
Math Geurts en Roel van Daal van
’t Bliekske uit Horst.

Altijd

*

GRAtiS
bASiSGlAzen
in onze

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

Boxmeer Horst Venray

kindeR
bRillen*
*vraag naar de voorwaarden

Het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!
Pechhulp bij d
ou
regulier onderhda
gen
24 uur per dagel7 Europa
per week in he

€ 49,95

Ook het
adres voor a
ll
ruitschades! e

Download nu onze Auto
service iPhone/iPad app
en maak zelf een afspraak
via de iPhone/iPad,
of meld een schade !

Een indianenstam is met succes gaan graven in de Loevestraat in Horst, na een eerdere vondst van
een lanspunt. De indianen hebben de lans gebruikt voor hun rituele dans in de gaten van de optocht.
Dinsdagmiddag kreeg de stam de felicitaties van prins Geert II als eerste levende gevelversiering in het
Horster Dreumelriek.

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 397 11 30 www.boschcarservicehorst.nl
Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg
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Horster kermisdagen
blijven onveranderd

Overeenstemming
over bieb Sevenum

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

Nadat het bestuur van de Sevenumse bibliotheek een advocaat in de
hand had genomen tegen gemeente Horst aan de Maas vanwege het te
lage bedrag dat men kreeg voor het ‘ontvlechten’ van de oude bieb,
bleek vorige week dat de onderhandelingen nog in volle gang waren.
Een overeenstemming lijkt nu bereikt.
Volgens gemeente Horst aan
de Maas zijn zij het vorige week
met het bestuur van de Sevenumse
bibliotheek eens geworden over
de voorwaarden voor de loskoppeling van de Sevenumse bibliotheek
en de stichting Bibliotheken Maas
en Peel. De subsidierelatie tussen
de gemeente en de bibliotheek in
Sevenum is gestopt op 1 januari.
Het bibliotheekbestuur trekt nu na
de overeenstemming haar bezwaarschrift tegen de gecorrigeerde budgetsubsidie 2012 in.

Binnenkort wordt de afstandsverklaring ondertekend en vindt de
feitelijke overdracht van inventaris,
apparatuur en bestaande boekencollectie plaats.
De verantwoordelijkheid voor het
gehele bibliotheekwerk in Horst aan
de Maas valt nu onder één bibliotheekorganisatie: Stichting BiblioNu.
Deze gaat zo snel mogelijk aan
de slag met de inrichting van een
schoolbibliotheek én een bescheiden
uitleenpunt voor volwassenen in
Sevenum.

Man ramt politieauto
in Sevenum
Een 28-jarige man uit Zaltbommel heeft zondagochtend in Sevenum
met zijn bestelbus een politieauto geramd, die hem tot stoppen probeerde te dwingen.

Harmonie-Orkest Noord-Limburg organiseerde een carnavalsconcert in ‘t Gasthoês in Horst. Naast
optredens van Onjeklonje, buuttereedner Jan Wijnands en Anja Hoeijmakers gaf diens zoon Miel ook
een solo en nam zelfs even het dirigeerstokje over van dirigent Leo van de Laak.

Verdachte mishandeling aangehouden
Een 23-jarige Venraynaar is vorige week door de politie aangehouden op verdenking van betrokkenheid
bij een mishandeling in de nacht van 18 op 19 januari in Venray. Hierbij raakten twee mannen uit Horst
zwaargewond.
De ruzie met de twee Horstenaren
ontstond in een café aan de Markt in
Venray. Via getuigenverklaringen is de

politie bij de 23-jarige verdachte uitgekomen. De politie sluit niet uit dat er in
de zaak nog meerdere aanhoudingen

gedaan zullen worden. Deze verdachte
werd donderdag 7 februari al voorgeleid
aan de rechter-commissaris.
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Brood- en Banketbakkerij
Patronaat 13c Horst
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Fax 077-396 13 92

4+1
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Culinair genieten van
streekproducten!
di t/m zo 10.00-18.00 uur
Lorbaan 1 | Veulen-Venray

www.platteland.nu

Volgens de politie gebeurde dat
nadat beveiligers de man hadden
betrapt bij een inbraak in een bedrijf
aan de Steeg in Sevenum en de
verdachte met zijn auto op de vlucht
was geslagen. ”Beveiligers hadden
gezien dat de man pallets inlaadde in
een bestelauto”, aldus een woordvoerder van de politie.

Een wilde
achtervolging
De man probeerde weg te
komen, maar werd achtervolgd door
de beveiligers die intussen de politie
inschakelden. Na een wilde achtervolging rond Sevenum en Maasbree

zette de politie de patrouillewagen
dwars op de Maasbreeseweg in
Sevenum om de man tot stoppen te
bewegen.
De verdachte ramde de politieauto echter in de flank zonder snelheid te minderen. De agenten konden
nog net op tijd uit hun wagen springen. De man reed in volle vaart door
en stopte uiteindelijk op de Kerkstraat
in Sevenum. Hij vluchtte te voet een
steegje in en probeerde over een hek
te klimmen. Daar wist agenten hem
in de boeien te slaan.
Hij is in de cel gezet op verdenking van diefstal en poging tot
doodslag. De bestelbus is voor nader
onderzoek meegenomen.
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Genomineerden Kern met Pit Autodief pleegt
Een drietal projecten uit Horst aan de Maas is genomineerd voor de wedstrijd Kern met Pit. Grubbenvorst,
Sevenum en Horst zijn de kerkdorpen uit de gemeente die meedingen naar de prijs. In totaal zijn er veertien kernen
uit heel Limburg genomineerd.
Stichting Gewoën Grubbenvorst
heeft onder andere het project Gewoën
Moëijer ingediend. Hieronder vallen
bijvoorbeeld de bloembakken in het
centrum. “We hebben een aantal
ideeën hoe we Grubbenvorst als dorp
mooier en aantrekkelijker kunnen
maken. Dat willen we onder andere
doen door de bloembakken in het
centrum te onderhouden en te vullen
met mooie bloemen. We hebben nog
enkele ideeën die we misschien uit
gaan voeren. Zo lijkt het ons leuk om
op bepaalde plaatsen kunstwerken
gedrukt op zeil op te hangen. Ook
hebben we het idee om schilderijen die
de cliënten van Dichterbij samen met
basisschoolkinderen hebben gemaakt,
op te hangen in het dorp. Verder willen
we Grubbenvorst als aspergedorp
wegzetten”, vertelt John Jenniskens,
voorzitter van Gewoën Grubbenvors.
Ook het project van Stichting
Beheer Kunstschatten St.
Lambertuskerk Horst is genomineerd.
De vrijwilligers van deze stichting

maken een boek van de kunstschatten van de St. Lambertuskerk in Horst.
“Wij willen graag de St. Lambertuskerk
vastleggen, zodat het altijd na te
gaan is hoe de kerk eruit ziet en heeft
gezien. Het boek bestaat vooral uit
foto’s, maar ook uit tekst. De periode
die het boek behandelt, loopt van de
Middeleeuwen tot nu. Zo krijgen de
bewoners van Horst een goede indruk
van hoe de kerk ontstaan is en waarom
sommige kunstvoorwerpen in de kerk
zijn gekomen. Het is iets wat bijdraagt
aan de gemeenschap”, legt voorzitter
van de stichting, Louis Janssen, uit.

Peelgoden
genomineerd
Toneelvereniging Setovera uit
Sevenum is toegelaten tot de wedstrijd
Kern met Pit met hun voorstelling
Peelgoden. Vanaf eind september en
begin oktober voeren zij het toneelstuk op in een manege in Kronenberg.
Peelgoden is een toneelstuk dat speelt

in de Peel begin 1900. Het toneelstuk
behandelt onder andere de tegenstellingen tussen arm en rijk en haat en
liefde. Louis Boonen, een toneelschrijver uit België, schreef het toneelstuk na
een feitenonderzoek voor de vereniging. “De titel Peelgoden is gekozen
omdat iedereen zijn eigen God heeft.
Het publiek zal wel zien wie welke
god heeft”, vertelt Marjo Dorssers van
Setovera.
Kern met Pit is een jaarlijkse
wedstrijd die wordt georganiseerd
door de Koninklijke Nederlandse
Heidemaatschappij (KNHM). Zij dagen
via deze wedstrijd bewonersgroepen
uit om hun idee voor de leefomgeving
binnen een jaar te realiseren. Wie dat
voor elkaar krijgt, ontvangt het predicaat Kern met Pit. Per provincie wint
één bewonersgroep de trofee. Zij kunnen dan meedingen naar de nationale
titel Beste Kern met Pit van Nederland.
In januari 2014 wordt bekend of een
van de dorpen uit Horst aan de Maas
de gelukkige winnaar is.

Infoavond over WMO
De Werkgroep WMO Horst aan de Maas organiseert maandag 18 februari een informatieavond over de plannen
van de regering met betrekking tot de AWBZ, de WMO en het PGB. De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in
de raadszaal in het gemeentehuis van Horst aan de Maas.
Renske Leijten, lid van de SP-fractie
in de Tweede Kamer, gaat in op de
plannen van de regering en gaat
vervolgens in discussie met Raoul
Bakkes, directeur Verpleging en
Verzorging bij Proteion Thuiszorg, Twan
Jansen, wethouder van gemeente
Venray en Lyan Peppelenbroek,
PGB-ambassadrice voor gemeente
Horst aan de Maas. De informatieavond
wordt rond 21.00 uur afgesloten.
Volgens de Werkgroep WMO wil het
kabinet miljarden bezuinigen op zorg
en begeleiding. De gemeenten krijgen

de opdracht grote delen van de AWBZ
in de vorm van de WMO uit te voeren.
Maar van het geld dat ze daarvoor
nodig heeft, krijgt de gemeente maar
75 procent. Daardoor krijgen veel mensen vanaf 2015 geen huishoudelijke
verzorging meer en de druk op familie
en vrienden zal verder toenemen.
Vakbonden, organisaties voor gehandicapten en ouderen en werkers in de
thuiszorg verzetten zich daarom tegen
die plannen.
Nu volgens de Werkgroep WMO
duidelijk wordt dat de gevolgen van de

kabinetsplannen desastreus zijn voor
mensen die zorg nodig hebben en de
werkgelegenheid voor velen op de
tocht staat, moet volgens hen de druk
opgevoerd worden om de plannen van
de regering van tafel te krijgen.
In dat kader organiseert de werkgroep
de informatieavond op 18 februari in de
gemeentehuis in Horst.
Voor meer informatie over de
avond en de werkgroep WMO, mail of
bel naar Paul Geurts via pgeurts1@
home.nl of 06 57 31 10 11, of kijk op
horst.sp.nl/WMOindex.shtml

Gezellig tafelen
aan de Maas
Open van dinsdag t/m zondag
voor lunch & diner

op zon
d
de hele ag
dag
geope
nd
vanaf
12:00
uur

de Wij
m nv
aa an
nd
:

Veerweg 11 Broekhuizen, T +31 (0)77 463 21 14
www.maashotel.nl

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.

€ 5,99 fles

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

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

poging tot doodslag
De politie heeft zaterdagavond 9 februari een Nederlandse 44-jarige
man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden op een parkeerplaats aan de Middenpeelweg in Sevenum op verdenking van diefstal en
poging tot doodslag.
De 50-jarige man was inmiddels
naar buiten gekomen en kon nog net
op tijd opzij springen om niet door de
wegscheurende auto te worden geraakt.
Hij probeerde de autodief nog te
achtervolgen. De politie was inmiddels
gewaarschuwd. Zij wist de man, die
onder invloed van alcohol was, op een
parkeerplaats aan de Middenpeelweg
tot stoppen te dwingen. De man werd
meegenomen naar het politiebureau
waar hij werd vastgezet.

De man had bij een woning op de
Blaktdijk in Kronenberg een auto
gestolen. De eigenaresse van de auto
had de sleutel in het contact van de
auto gelaten, omdat ze hoopte dat
haar echtgenoot de auto in de garage
wilde zetten. De verdachte greep het
moment aan om er met de auto
vandoor te gaan. Hij reed weg in de
richting van de Middenpeelweg. Bij
zijn poging snel weg te komen, ramde
hij de muur van de garage.

15-jarige aangehouden
Een 15-jarige jongen is zaterdagmorgen aangehouden in zijn woning in
Horst op verdenking van huiselijk geweld. Hij zou volgens de politie zijn
moeder thuis hebben mishandeld.
De jongen zou zijn moeder al
eerder hebben mishandeld en een
deel van de huisraad hebben vernield.
Hij werd meegenomen naar het
politiebureau in Horst, waar hij voor
nader verhoor werd ingesloten.

De mishandeling van de 43-jarige
moeder zou vrijdagmiddag thuis hebben plaatsgevonden. Naar aanleiding
van een woordenwisseling zou hij
haar een aantal keer op haar lichaam
hebben geschopt.

Inbreker op
heterdaad betrapt
Een 27-jarige man uit Venlo werd zaterdagmorgen door de politie
Horst rond 04.30 uur aangehouden op de St. Josephstraat in Horst. Hij
werd opgepakt nadat hij had ingebroken in een woning.
Bewoners van een woning aan de
St. Josephstraat in Horst hoorden
vrijdagnacht gestommel en zagen een
inbreker weglopen in de richting van
de Herstraat. Hij bleek zich toegang
tot het huis verschaft te hebben door
een raam te forceren.
De gewaarschuwde politie kwam
de man tegen en wilde hem aanhou-

den. Hierop was de man agressief.
Hij beledigde de politieagenten en
spuugde hen in het gezicht. De politie
nam hem mee naar het bureau. Na
fouillering bleek de man twee bolletjes drugs bij zich te hebben. De
verdovende middelen zijn in beslag
genomen en de man is voor nader
onderzoek ingesloten.

Finale

Winter Sale!!!
knallende

de originele prijs

korting op

t/m 14 feb.
15 en 16 feb.

60% korting
70% korting

In de outlet:

3 halen 1 betalen

Outlet 'NEXT DOOR' hele week geopend

BUFFET
AMBACHTELIJK

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor de
belangstelling en het medeleven bij het afscheid van

Ria Craenmehr-Vlemmings
De zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 16 februari
a.s. om 18.00 uur in de St. Lambertuskerk te Horst.
Sjaak Craenmehr
Bianca en Ruud, Lara, Roan
Sandra

Op 14 februari 2013 zijn

Jac en Ria
van der Sterrenvan Vugt
50 jaar getrouwd.
Laura en Patrick
Kyra

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij u hartelijk danken voor de vele blijken van
belangstelling en medeleven na het overlijden en bij de uitvaart van mijn
dierbare man, ôzze pap en opa

John en Anne-Marie
Matt en Nicole
Ward, Bas, Isa

Piet Zanders
Mia Zanders-Roodbeen, kinderen en kleinkinderen
REPARATIES VAN ALLE MERKEN!

De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 16 februari a.s.
om 18.00 uur in de St. Lambertuskerk te Horst.

repair and supplies

Dankbetuiging

tuin

Graag willen wij langs deze weg iedereen bedanken voor de vele
blijken van belangstelling in welke vorm dan ook, die wij mochten
ontvangen in verband met het overlijden van onze broer

opschonen

Theo Heuvelmans
Voor ons was het een grote steun, te weten dat hij door zovelen
gekend en gewaardeerd werd.
Familie Heuvelmans
Lottum, februari 2013
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 17 februari om
09.30 uur in de parochiekerk van de H. Gertrudis te Lottum.

Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl

Voor de grote belangstelling, voor de bloemen en kaarten tijdens
de ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw, ôs mam,
schoonmoeder en lieve oma

Grada Verheijen-Coenders
willen wij u hartelijk danken.
De vele blijken van medeleven hebben ons veel steun gegeven.
Een bijzonder woord van dank aan de mensen die ôs mam zo trouw
bezocht hebben.
Ben, kinderen en kleinkinderen
Lottum, februari 2013
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 24 februari om
11.15 uur in de kloosterkapel van La Providence.
Mooie, lichte geschakelde woning
voorzien van vele gemakken en landelijk gelegen. Mogelijk geheel gemeubileerd. Ideaal voor stellen of jong gezin.
Komt binnenkort vrij voor verhuur.
Info 06 53 26 48 89.

Verloren carnavalsmaandag buiten
bij de Merthal, iPod touch met geel
smiley’s hoesje. Tel. 077 398 82 26 of
06 36 37 43 82.

Oude videobanden op DVD. Graag zetten wij uw oude videobanden, (mini)
dv en Hi8 tapes om naar DVD. Bel 06
12 42 89 42 of ga naar
www.darkrainbowproductions.com

Maandagavond kwijtgeraakt bij
Liesbeth grijs geruite jack met autoinjector/epipen in zak. Deze kan van
levensbelang zijn en is gevaarlijk voor
derde. Tel. 077 398 64 16.

Ook zo benieuwd naar de Fun en Fit
Club Horst? Doe gezellig mee met een
gratis proefles en ervaar de Fun en Fit
Club zelf. Meld je aan bij Patricia:
06 27 02 17 83. Let’s get Fit the Fun Way!

Wie heeft carnavalszondag per ongeluk mijn zwarte jas (half lang, met
rits en knopen, maat 52/54) geleend
bij cafe Centrum in Horst. A.u.b. terug
hangen of bel 06 20 35 46 11.
Culinair genieten in Horst.
Geïnspireerd op de Spaanse Tapas biedt
beej Mooren op do 21 februari, de
“Hoapas avond” aan. Lekker genieten
van heerlijke, kleine gerechtjes uit
verschillende landen. Uitsluitend op
reservering 077 398 00 03.
Zaterdag 9 febr. ben ik mijn telefoon
verloren. Het is een Samsung Galaxy
Gio in een bruin hoesje.
Wil de vinder een e-mail sturen naar
mcjdonne@gmail.com
Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06-54783241.
Ook zo benieuwd naar de Fun en Fit
Club Horst? Doe gezellig mee met een
gratis proefles en ervaar de Fun en Fit
Club zelf. Meld je aan bij Patricia:
06 27 02 17 83. Let’s get Fit the Fun Way!
Gezocht poetshulp voor 1 dag in de
week. Voor het bijhouden van huis en
bedrijfskantine, werktijden in overleg.
Familie Houterman, Hazenkampweg 29,
Meterik. 06 50 24 46 15.
Te koop kleine pakjes hooi.
Tel. 077 398 67 80 / 06 11 70 84 42.
Verloren zondagnacht 10 februari bij
cafe Babouche grijze damesjas.
Tel. 06 20 90 12 02.

Vakantie van 18 t/m 26 februari
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
LONG OLIE – helpt bij verkoudheid,
hoesten, vastzittend slijm op de longen
en versterkt het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
“Natuurwijzer” in Horst.
Wonen op mooie plek in Lottum!
Fraai geschakeld woonhuis met 5
slaapkamers, praktijk/werkruimte op
de begane grond en ruime tuin.
Bel 077 398 90 90.
Pedicure Myriam Wagemans.
Voor uw voetverzorging, ook voor diabetes- en reumaclienten. Bel voor een
afspraak: 077 398 71 05 of
06 30 61 99 43.
Wie heeft mijn grijze herenjas? Wie
heeft er zondag 3 januari bij Café De
Lange de verkeerde grijze herenjas
meegenomen. Kan hem om komen
ruilen tel. 06 54 36 58 04.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

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

Venloseweg 2
5961 JC Horst

Verloren smartphone (Sony Xperia)
zaterdagnacht tijdens carnaval in
centrum van Horst. Bel 06 55 84 81
96/077 398 68 49 of mail amelomar@
hotmail.com

Dag en nacht bereikbaar

www.briensveld.nl

REPARATIES VAN
ALLE MERKEN
TEGEN VOORDELIGE
PRIJZEN!

Te koop Suzuki Alto Silverline 1.0 bj:
2011, km stand: 15.600. Dealer onderhouden. Tel. 06 24 11 94 07.

Dankbetuiging

Leuke fotoshoot.
Mooie foto’s van je kinderen of gezin?
Kom dan langs bij fotostudio11 in
Lottum. Kijk op mijn website:
www.fotostudio11.nl of neem contact
met mij op. Lotte Verdellen,
info@fotostudio11.nl/06 41 17 31 67.

‘t Winkeltje, Herstraat 44, voor al
uw feesten en partijen hebben wij de
gepaste versieringen! Op zoek naar een
“vleugje” voorjaar? Loop bij ons binnen
voor een mooi assortiment. Iedere
week diverse aanbiedingen. Welkom!

SMARTPHONE STUK?

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

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

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

www.theoarts.com

Gastouder heeft plek. Gastouderopvang
Kiddy Daycare in Horst heeft plek voor
kinderen van 0 tot 4 jaar. Bel voor meer
informatie naar Carmen te Kaat
06 30 62 07 35. Website:
www.kiddydaycare.nl
Boeken opruimen? Wij halen ze gratis
bij u op. Tel. 06 23 23 98 93.
Wegens verhuizing uitverkoop.
Wegens verhuizing verkoop van: kleine
huisraad, meubels, kastjes, klokken en
allerlei gereedschap.
Zaterdag 16 en zondag 17 februari van
12.00 tot 17.00 uur. Helenastraat 18,
5759 PM Helenaveen.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
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.
Frietwagenverhuur Horst Frietwagen
nodig voor uw feest, communie, partij
of evenement? Huur een frietwagen bij:
www.frietwagenverhuurhorst.nl /
06 54 74 86 26.
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)
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.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

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

Kwijtgeraakt bij cafe Cox in Herstraat
donkergroene jas (merk Chasin) op
carnavalszondagavond rond 23.00 uur.
Tel. 06 25 58 42 35.

en zo 07
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GEPLUKT

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

Piet Philipsen

Zijn huis staat op nog geen steenworp afstand van de kerk. Vanuit de
serre kijkt hij uit op de tuin, de plek waar hij graag vertoeft. Helaas lukt het
hem niet meer om deze intensief te onderhouden. Toch hebben de planten,
bomen, vissen en vogels het goed. Net zoals iedereen die kennis maakt met
zijn behulpzaamheid. Deze week wordt Piet Philipsen (62) uit Kronenberg
geplukt.
blijven wonen. Toen iedereen verkering kreeg, hebben mijn vrouw en ik
het huis gekocht.” Piet komt uit een
gezin van tien jongens en één meisje.
Zijn vader verdiende de kost als
sigarenmaker en had een winkel aan
huis, waar hij ook sigaretten en snoep

Piet is geboren en getogen in
Kronenberg en hij woont hier nog
steeds. Samen met zijn vrouw José
heeft hij zijn ouderlijk huis 38 jaar
geleden gekocht. “Het is net zo oud
als ik en na het overlijden van mijn
ouders, ben ik hier met drie broers

verkocht. “Daarnaast was mijn vader
25 jaar lang koster van de kerk en
dat heb ik van hem overgenomen, nu
veertig jaar geleden”, zegt Piet.

In de voetsporen
van zijn vader
Als koster is Piet verantwoordelijk
voor het onderhoud van de kerk en
zorgt hij ook dat de pastoor goed voorbereid zijn mis kan vieren. Een andere
taak is het opleiden en wegwijs maken
van jonge misdienaars. Mensen die
hij vroeger heeft gedoopt, komen nu
met hun eigen kinderen naar de kerk.
“Helaas loopt dit aantal terug. Vorig
jaar werden in Kronenberg nog maar
twee kinderen gedoopt.” Piet zorgt als
koster goed voor zijn kerk, dat inmiddels een rijksmonument is. “Bij mij
komt er geen spijker in de muur”, lacht
Piet. Hij is trots dat hij in de voetsporen
van zijn vader is getreden.

Altijd met de fiets
naar het werk
Sinds een jaar zit Piet in de VUT.
“Ik was 10 jaar CV-monteur en werkte
daarna als lasser. Eerst bij een bedrijf
in Maasbree en daarna in Horst. Toen
ik een zwaar ongeluk heb gehad op
mijn werk, bleek mijn arm verbrijzeld. Ik werd gedeeltelijk afgekeurd.
Dat vond ik vooral in het begin erg

moeilijk, maar daar heb ik mee leren
leven.” Piet werkte tot dan toe in de
buitendienst en ging daarna therapeutisch binnen aan de slag. “Toen
ik de kans kreeg om met vervroegd
pensioen te gaan, greep ik die.” Piet
ging altijd met de fiets naar het werk,
door weer en wind. En nu hij veel vrije
tijd heeft, fietst hij drie keer per week
naar Horst om te gaan sporten.

Daarom stook ik
goed
“Ik ben graag onder de mensen
en ik vind het leuk om koffie te zetten
en in te schenken voor de fanfare als
ze op woensdag repeteren. Ook als ze
een feestje of een concert hebben sta
ik achter de tap. Hebben ze zin in een
snack, dan ga ik bitterballen bakken.”
En na afloop ruimt Piet mee op. “Ik
vind het leuk om dit voor andere mensen te doen. Net zoals mijn werkzaamheden voor de kerk, dat gaat altijd
voor.” Voordat de volgende mis begint,
zorgt Piet dat het aangenaam vertoeven is in de kerk. “Ik zorg ook altijd dat
het gebouw warm is en daarom stook
ik goed.”
Zes jaar geleden kreeg Piet uit
handen van de toenmalige burgemeester Mengde van Sevenum een
Koninklijke Onderscheiding. “Dat vond
ik prachtig, maar ik hoef eigenlijk niet
zo op de voorgrond.”

Weekend aanbieding
Haal het voorjaar in huis!
Tulpen, anemonen of ranonkels
per bos e 3,50 3 bossen e 8,95

Koken met

Randy

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

Olijvenbrood
Benodigdheden:
· 1,5 kilogram

bloem

· 250 gram

olijven

· 750 gram

melk

· 50 gram

gist

· 20 gram

zout

Hoofdstraat 10, Horst
077-3986577

www.villafleur.nl

BONUS
PUZZEL

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
8

5

7

2

1

6

4

9

3

3

6

2

7

9

4

8

1

5

9

1

4

3

5

8

6

2

7

2

9

5

8

3

7

1

4

6

4

3

1

5

6

2

7

8

9

7

8

6

1

4

9

3

5

2

1

2

3

4

7

5

9

6

8

5

4

9

6

8

3

2

7

1

6

7

8

9

2

1

5

3

4

Nu

5
3
,
5
€

Aanbieding geldig t/m
zaterdag 16 febnuari 2013

Sudoku

Coca Cola

alle smaken 1,5 liter
4 flessen van € 6.68
steenstraat 11 Horst • 077-3982439 • www.ahhorst.nl

www.ah.nl/bonus

Bereiding:
• Doe de bloem in een mengkom,
hak de olijven tot een pulp met
een staafmixer en voeg deze ook
toe. Doe er vervolgens de gist bij;
• Zet een pan op en verwarm de
melk tot 35 graden, voeg de melk
bij de bloem en kneed deze met
de hand;
• Voeg nu het zout toe, dek de
deegbal af en zet hem op een
warme plek in huis. Als de
deegmassa zich met 70 procent
heeft vergroot kun je het deeg
gaan opbollen;
• Verdeel het deeg in vier stukken
en maak er een mooie deegbal
van. Leg de deegballen op een
bakplateau en laat de bollen weer
rijzen tot ze dubbel zo groot zijn;
• Bak ze vervolgens af in een
voorverwarmde oven van 200
graden gedurende 17 minuten.

Eet u smakelijk!

Randy

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.
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Nu of Nooit: podiumperformance en vertelkunsten
Twee van de zes deelnemers aan de finale van Nu of Nooit 2013, de jaarlijkse bandwedstrijd van Stichting
Limburgse Popmuziek, komen uit Horst aan de Maas. De bands strijden op zondag 17 februari in de ECI
Cultuurfabriek in Roermond onder andere om een plek op het podium van Pinkpop. Een dubbelinterview over hun
muziek, hun kansen en elkaar.

Afterparties
Afterparties over zichzelf: “We
zijn makkelijk om naar te kijken en te
luisteren. Het is wel goed, maar niet
saai, dat willen we niet. Dus we proberen vooral entertainment te bieden.
Volgens het juryrapport spelen we pakkende en compacte liedjes.”
Christopher Green over Afterparties:
“De band is melodieus sterk. Ze spelen
pakkende popliedjes. Het is een soort
van rammelende garagerock met een
overactieve frontman.”
Dat rammelende, dat wordt vaker
aangehaald. “Het rammelt aan alle
kanten, maar de muziek komt uit alle
poriën naar buiten”, klonk een recensie
van 3voor12. “Dat hoort ook een beetje
bij onze muziek, dat is onze charme”,
vinden de mannen van Afterparties.
De band wordt gevormd door broers
Bas en Niek Nellen, Sjors Driessen,
Teun Winkelmolen en Jesse van den
Munckhof en heeft, in navolging van
een iets beroemdere Horster band,
geen lidwoord in haar naam. De mannen spelen garagerock met een vleugje
pop.

Hoewel ze graag nog wat strakker willen gaan spelen, zijn de heren
het er over eens dat het ‘rammelende’ element in hun muziek ook
juist een opvallend kenmerk is. “We
willen natuurlijk wel zo goed mogelijk
spelen”, zegt Niek Nellen. “Het begon
gewoon voor de lol, maar nu zijn we
voor best veel shows geboekt en staan
we in de finale van Nu of Nooit.” Zijn
bandgenoot Teun beaamt: “Dan ga je
vanzelf proberen wat professioneler
te worden, ook met bijvoorbeeld onze
website.”
“Maar het mag best een beetje vies
blijven klinken”, vindt Victor Verstraelen
van Christopher Green over zijn concurrent. Hij deed eerder ook mee aan
de wedstrijd met Horster band Early
Adopters. Deelname aan de wedstrijd
biedt behalve een uitdaging voor veel
bands ook de exposure die nodig is om
geboekt te worden voor optredens.
Victor beaamt dat de wedstrijd een
springplank is. “Voor Nu of Nooit hadden we toen een paar optredens. Na
de wedstrijd hadden we er ineens een
stuk of zestig staan.”
De band vindt het moeilijk de

verschillende finalisten te vergelijken,
maar wanneer hen gevraagd wordt op
wie ze hun geld zouden inzetten, klinkt
het vanuit Afterparties in koor “Chris.”
Volgens hen ligt dat deels aan het tijdstip van het optreden, zondagmiddag,
waardoor het publiek wat rustiger is.
“Chris zijn muziek leent zich beter voor
een luisterpubliek.”

Christopher
Green
Christopher Green over zichzelf:
“We spelen makkelijke liedjes maar
proberen in de uitvoering met arrangementen iets spannends te maken.
De liedjes blijven als iemand naar
huis gaat, nog lang hangen. Chris zijn
muziek leent zich daar goed voor.”
Afterparties over Christopher Green:
“Hun sound is rustiek. Je hoort de beste
vibes van Bruce Springsteen, Tom Petty
en ook wel Bob Dylan gecombineerd.
Het is een echt Brokezevorster sound.”
Christopher Green uit
Broekhuizenvorst staat in de finale
met zijn band: de broers Sean en
Victor Verstraelen, Lisanne Jacobs en

Afterparties (Foto: Bart Notermans Fotografie)
Joop Janssen. Zij spelen ‘verhalende
popmuziek met een eigen twist’. Zijn
debuutalbum Carnival of Rust kwam
eind vorig jaar uit. Ook de eerste
clip van het album, behorende bij de
single Dark Horizon, is een feit. Chris
Verheijen, alias Christopher Green,
deed eerder ervaring op met muziekwedstrijden tijdens deelnames aan
De Grote Prijs van Nederland en de
Beste singersongwriter. Daarnaast is hij
uitgenodigd om live op L1 te spelen.
“Dat komt wel door Nu of Nooit”, denkt
Chris. Hij ziet wel een verschil met de
eerdere wedstrijden, waar hij voornamelijk als solist optrad. “Nu kunnen we
als band optreden en dus wat harder
spelen. We hebben een andere opstelling. Voorgaande wedstrijden waren we
wat meer folk, nu gebruiken we meer
elektrische instrumenten.”
Over hun concurrentie zegt Chris:
“Fin de Siècle is een grote concurrent.
Zij klinken heel actueel. Een beetje als
Mumford and Sons, wat nu heel populair is.” De andere heren beamen dat.

Christopher Green (Foto: Bart Notermans Fotografie)

“Maar ze klonken ook wel eens vals”,
vindt Victor.
De jury in de finale bestaat onder
andere uit oud-deelneemster Marike
Jager, drummer Bram van den Berg,
ook bekend van de band Krezip en
Marco Roelofs uit Horst. Dat is een
andere samenstelling dan in de voorrondes. “En dat kan natuurlijk wel
verschil maken”, denkt Chris. “Er zit
wel een Horstenaar in de jury, maar dat
mag niks uitmaken.” “Maar we hopen
natuurlijk van wel”, grapt Teun.
Twee bands uit Horst aan de Maas
in een Limburgse finale, je zou bijna
denken dat er iets in het water zit.
“Misschien is het ook wel een beetje
toeval. Ik gun ’t iedereen, maar we
gunnen het elkaar natuurlijk meer dan
de rest”, zegt Niek. Wie wint, dat is nog
even afwachten. Mocht de ander winnen, is dat natuurlijk wel even pijnlijk.
Maar de mannen hebben het snel
opgelost: wie verliest, wordt roadie van
de andere band. Kan iedereen toch nog
naar Pinkpop.

Een meubelstuk op maat!

van
huis
uit

Wiel Brouns
vrijwilliger
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
van Hout
tekenleraar
van huis uit

Meubelmakerij & Interieurbouw

u een
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vrijblijve .
an
oﬀerte a

Meubelmakerij
& Interieurbouw

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

wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

www.frankcox.nl
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15 VRAGEN aan Loes Peters

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

Loes Peters
14 jaar
Horst
Dendron College

Wat is uniek aan jou?
Ik heb een nuchtere, positieve instelling. Ik probeer zelfs van slechte dingen
nog het goede te zien. Met deze instelling pep ik mensen om me heen wel
eens op als ze het lastig hebben. Daar
zijn ze me vaak dankbaar voor.
Waar sta jij over tien jaar?
Over tien jaar hoop ik mijn studie
voor forensisch onderzoeker afgerond
te hebben. Dat lijkt me namelijk een
supergave job. Maar aangezien ik niet
goed ben in natuur- en scheikunde kan
ik dit misschien niet waarmaken. Ook
hoop ik in een leuke en gezellige stad
te wonen, waar elke dag vanalles te
beleven is.
Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
Vooral van de zomermaanden, als ik
gezellig op een terrasje kan zitten en
mensen kan spotten samen met mijn

vrienden. Het liefst met een heerlijk
ijsje.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Mijn lieve vriend! Ik ken hem nu ongeveer een half jaar, maar we hebben pas
een maand verkering. Ik heb hem op
school leren kennen.
Origineelste plek om iemand ten
huwelijk te vragen?
Onder de Eiffeltoren. Daar ben ik pas
geweest met mijn ouders en broertje
Sam. Dit vond ik echt een superleuke
vakantie. Parijs vind ik heel mooi en ook
erg romantisch. Met name in de avond
is de Eiffeltoren supermooi verlicht.
Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaar maken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Zomerse pastasalade met kip, pesto en
allerlei lekkere groenten. Ik weet niet
of ze een geheim ingrediënt gebruikt,
maar het is superlekker! Meestal barbecueën we daar lekker bij.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen en wat zou je dan doen?
Harry Styles van One Direction, hij

is megaknap. Ik zou een supervet
optreden willen geven en ik ben echt
benieuwd hoe het voelt om zoveel
gillende meiden om je heen te hebben
die je aanbidden, haha. Ook zou ik
genieten van alle luxe om me heen.
Leukste feestje ooit?
Het klassenfeest van de eerste klas van
havo/vwo. We hielden dit bij een van
mijn klasgenootjes thuis en we hadden
leuke muziek en een groot kampvuur.
We hadden toen een keigave klas, het
was een feest om nooit te vergeten.
We hebben het er wel eens over gehad
om het nog een keer over te doen,
maar dit is er nooit meer van gekomen
en de klas is ook niet meer helemaal
bij elkaar.
Op welke manier verdien jij bij?
Afgelopen zomer heb ik op een camping gewerkt in een animatieteam. Dit
vond ik superleuk om te doen en ik
hoop dit in de zomer weer te kunnen
doen. Op dit moment ben ik nog op
zoek naar een baantje, maar dit is best
lastig aangezien ik nog geen 15 jaar
ben. Het liefst zou ik bij een kleding-

zaak of drogist werken.
Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
Ik zou eigenlijk niets opnieuw willen
doen, van niets heb ik spijt van wat
ik gedaan heb. Alles gebeurt met een
reden en ik geniet van elke dag.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik doe redelijk veel op het gebied van
sociale netwerken, Facebook en Twitter
vind ik het leukst. Met name door
Twitter blijf je goed op de hoogte van
alles wat mensen om je heen doen.
Zonder social network ben je niet meer
van dit tijdperk. Toch slaan sommige
mensen hier wel een beetje in door en
zetten elke handeling die ze doen op
het internet.
Je laatst ontvangen appje/smsje?
Van wie?
Mijn laatste appje was van mijn beste
vriendin. Het ging erover welke kleren
we aantrekken met carnaval en bij
wie we elke nacht gaan slapen. We
zijn erover eens geworden dat we in
piratenstijl gingen met carnaval.
Discotheek of kroeg?
Discotheek, omdat je daar lekker kan
dansen en feesten. Een kroeg is meer
om rustig te kletsen, in mijn ogen dus
meer iets voor oudere mensen.
Stad of dorp?
Stad, omdat je er goed kan winkelen
en er altijd iets te beleven is. Alles
wat je nodig hebt is om je heen. Toch
woon ik graag in Horst, omdat het toch
best een groot dorp is en er ook van
alles is, te vergelijken met een stad.
Ik wil wel graag gaan studeren in een
gezellige stad. Of dit in het buitenland
is of gewoon in Nederland dat weet
ik nog niet. Daarna zie ik wel waar ik
ga wonen, het ligt er ook aan waar ik
werk kan vinden.
Avondmens of ochtendmens?
Avondmens, meestal ben ik in de ochtend niet te genieten en kom ik heel
moeilijk mijn bed uit. De avond kan
voor mij niet lang genoeg duren, ik zou
het liefst elke avond tot middernacht
opblijven. Lekker tv kijken en chillen
met mijn vriendinnen.

Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Mies
Column
Koffer
vol was
Het ergste aan vakantie
vieren is die enorme koffer vol
met vuile was bij terugkomst.
Denk je eindelijk heerlijk
ontspannen en ontstrest te
zijn, kun je beginnen aan een
berg vakantiewas (en dat zijn
de ergste wasbergen) die nog
niet zomaar even weggewerkt
is... Niet zo mijn ding, moet ik
eerlijk toegeven.
Afgelopen wintersportvakantie had mijn onderbewustzijn
blijkbaar besloten dat ik dit jaar
even helemaal geen zin in vuile
was had, dat werd wel duidelijk.
Ik vond de was namelijk drie
weken later, in een plastic zak,
die niet eens bij mij thuis stond,
maar vriendelijk bij mij voor de
deur afgezet werd. Het ergste
van dit alles is nog dat ik al dat
ondergoed, sokken en weet ik
veel wat nog meer niet eens
gemist had, ik had niets in de
gaten en keek verrast op toen ik
de inhoud van die plastic tas
bekeek. Huh? Hoe kon dit nou?
Ik had mijn koffer al uitgepakt,
direct na de vakantie. Waar
kwam dit nou opeens vandaan?
Hier is volgens mij iets mis
gegaan... Ik wist na even goed
nadenken precies wat. Onbewust
en erg per ongeluk had ik de
plastic zak vol vuile was in de
geleende koffers laten zitten en
vervolgens deze koffers netjes
en met een bedankje teruggebracht. Een erg zuur bedankje
dus... Dat bleek. Oeps, ik leen
ook een keer koffers en hop, ik
neem, niet met opzet natuurlijk,
meteen de kans om van de berg
vuile was af te komen: breng ze
gewoon vol weer terug naar de
eigenaar.
Mislukte poging, want nu,
drie weken na dato, kan ik dus
alsnog die waszak gaan wassen.
Het enige voordeel is wel, dat ik
nu weer in mijn normale ritme
zit en het dan niet zo erg is. Daar
komt bij dat ik toen nog net iets
langer van mijn vakantieritme
heb kunnen genieten en dit dus
stiekem een hartstikke goede
oplossing was!
Mies

venray
verzorgt voor u,

puntzakken friet, snacks,
diversen soorten schepijs,
Vanuit een leuke verkoopwagen,
voor feesten en evenementen.
Tel. 06-22406602
www.food-style.nl
info@food-style.nl
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Aandacht voor laagfrequent geluid in onderzoek CVI

Commissie: Geluidsoverlast anders aanpakken
Het belangrijkste aandachtpunt voor de bouw van de centrale verwerkingsinstallatie (CVI) Raaieinde in Grubbenvorst is het laagfrequent geluid. Dat is de conclusie van een onderzoek dat de
Commissie voor de milieueffectrapportage deed naar aanleiding van de milieueffectrapportage (MER) van gemeente Horst aan de Maas.
De Commissie geeft aan dat de
gevolgen van laagfrequent geluid die
mogelijk over grote afstand merkbaar
zijn, op een andere manier moeten
worden ingeperkt dan de manier die de
gemeente in de MER voorstelt. Volgens
de MER zouden betonschermen de
omgeving moeten beschermen.

Schermen van tien
tot twintig meter
hoog én breed
De Commissie stelt echter dat die
schermen minimaal tien tot twintig

meter hoog én breed moeten zijn
en dat dan nog twijfelachtig blijft
of de schermen effectief zijn. De
onderzoekscommissie ziet liever dat
de geluidsuitstoot bij de bron wordt
beperkt. De verwachting is dat het
geluid ontstaat bij de ontwateringszeven in de verwerkingsinstallatie. Hier
zouden dan geluidsbeperkende technische maatregelen genomen moeten
worden. De normen voor laagfrequente geluiden zijn niet vastgesteld
zoals bij normale geluidsoverlast wel
het geval is. Er zijn echter onderzoeken
te vinden die beschrijven dat langdurige blootstelling aan de nauwelijks

hoorbare geluiden kan leiden tot
gezondheidsklachten.

Zorgen over
verkeersveiligheid
Naast de geluidsoverlast is de
Commissie ook bezorgd over de verkeersveiligheid. Zij raadt de gemeente
wel aan in de uitwerking veel aandacht te besteden aan het toenemende vrachtverkeer dat ontstaat.
Ook ziet zij graag een definitieve einddatum gesteld voor de afwerking van
het landschap dat beïnvloed wordt
door de bouw van de installatie.

Extra koopzondagen in Horst aan de Maas
Gemeente Horst aan de Maas wil het aantal koopzondagen in de centra verruimen naar 21 in het jaar,
waarvan twaalf in de zomermaanden. Daarmee komt ze tegemoet aan de vraag van onder andere het Centrum
management Horst en Ondernemersclub Sevenum.
In Horst aan de Maas mogen
onder meer bouwmarkten en tuincentra die buiten het winkelgebied liggen
elke zondag en feestdag geopend
zijn. Winkels in het centrum van Horst,
Grubbenvorst en Sevenum mogen nu
nog maximaal twaalf zon- en feestdagen de deuren openen. Ondernemers

in Horst aan de Maas geven aan dat
ze voornamelijk in de zomermaanden
graag elke zondag koopzondag willen
houden, met name vanwege de toeristen die dan in deze regio te vinden.
Concurrentie van andere gebieden zoals
Peel en Maas, waar winkels wel elke
zondag geopend zijn, speelt daarin

tevens een rol. De gemeente wil liever
niet de zondagopening volledig vrij
geven. Voor kleinere ondernemers is
het namelijk soms moeilijk om alle
zondag open te zijn. Ook denk de
gemeente dat 52 koopzondagen maar
tot een beperkte toename van het
aantal bezoekers zal leiden.

Starters in de regio
iSock
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Doelgroep
Iedereen die het beste met
zijn voeten en benen voorheeft,
daar niet de hoofdprijs van de
bekende A-merken voor wil
betalen en eenvoudig online wil
shoppen.

iSock
Martijn de Geus
Irenestraat 28
Meerlo
0840033765
info@iSock.eu
www.iSock.eu
Webshop - Beenmode
24-08-2012

Onderscheidend vermogen
Behalve een hele goede
prijs-kwaliteitverhouding heeft
Activiteiten
iSock biedt onder eigen label iSock op Facebook en andere
social media altijd een speciale
hoge kwaliteitsokken, wandelsokken, sportsokken, leggings en actie voor fans van iSock.
Bovendien kunnen alle
maillots aan tegen aantrekkebestellingen worden ingepakt als
lijke prijzen. Naast sokken voor
iedere dag en op het werk, biedt een mooi cadeautje. Met de
24-uursverzending kiezen
iSock ook geweldige wandel-en
klanten voor snelheid en
sportsokken. De leggings en
kwaliteit, tegen lage tarieven en
maillots (S t/m XXL) zijn van
voor de veeleisende
hoge kwaliteit en hebben een
comfortabele pasvorm. Achter de onlineshopper biedt iSock extra
snelle verzending.
schermen werkt iSock momenteel aan een exclusieve lijn van
bijzondere beenmode.
Wilt u als starter ook gratis in deze rubriek komen te staan,
mail dan naar linda@hallohorstaandemaas.nl

Valentijn!
Verwennen!

in f o r me e r n
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Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Tel: 0628837851 - Sevenumseweg 2 - 5971 NL Grubbenvorst

Rommelmarkt
Mèrthal Horst

swingende bluestopper

zo 17 feb. 9.30/15.30 u
Gasthuisstraat 5961 GA, A73-afrit 11

Rommelmarkt
Reuver de Schakel

zo 24 feb. 9.30/15.30 u

A73 afrit 17 of 18 Broeklaan 2. 5953 NB

www.carbootsalehorst.nl

RUSTY

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

WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL

nu ook automaat!

Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
EXTRA
BElEgEn

Heerlijk pikante
kaas

EXTRA
gERIJPTE
35+ KAAS

Rits Kapot???

per kilo

8,95
per 500
gram

5,50

De lekkerste
magere pikante kaas.

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

Toos en Rob
Wagenaar

Kaaswagen Markt
t.o. het Kruidvat
Winkel
Tienrayseweg 27, Meerlo
vrijdags 09.00-16.00 uur

Ook hebben wij alles op het
gebied van zelfmaakmode
en kledingreparatie!
Zie ook:

www.vanderwijstkleinvak.nl

BEDMODE

BADMODE TAFELMODE

Theo van Eeuwijk
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Ook ik kan voor een babbeltruc vallen
Een thuiszorgorganisatie waarschuwde vorige week voor nep-zorgmedewerkers. Voornamelijk vrouwen die zich uitgeven voor medewerkers van de
organisatie om zo ouderen geld of andere dingen afhandig te maken. Ook doen
dieven zich soms voor als meteropnemer of reparateur. Deze zogeheten babbeltrucs zijn bedoeld om mensen op te lichten. Hoewel we allemaal wel eens,

bijna, gevallen zijn voor een verhaal dat mooier leek dan het was, zegt 65%
van de stemmers dat ze altijd weet welk vlees ze in de kuip heeft.
De rest geeft echter toe ook zij wel voor een babbeltruc zouden kunnen
vallen. Hoe snel word je immers niet afgeleid, om er later achter te komen dat
degene met het zielige verhaal je portemonnee heeft gerold?

Muziek in
m’n oren

Ik ben klaar voor de vastentijd
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Na drie dolle carnavalsdagen breekt een tijd van bezinning aan. Traditioneel
ga je na carnaval, nadat je op aswoensdag het askruisje hebt gehaald, veertig
dagen vasten. Een voorbereiding op het Paasfeest. De invulling van de vastenperiode verschilt: sommige mensen eten geen vlees, anderen blijven van snoep
of tussendoortjes af. De vastentijd is een periode om stil te staan bij de dingen
om je heen en je beseffen hoe goed we het eigenlijk hebben.
Tegelijkertijd is het wel eens goed om je lichaam te reinigen van schadelijke
stoffen oftewel detoxen. Het zou niet verkeerd zijn wanneer we dit allemaal

deden. Daarnaast kan iedereen wel eens periode van bezinning gebruiken, een
moment waarop men beseft hoe goed wij het wel niet hebben.
Aan de andere kant is bijna iedereen al het hele jaar al door aan het vasten.
Denk maar eens aan al die diëten die gevolgd worden. En hoeveel mensen
kennen nog de oorspronkelijke betekenis van het vasten, laat staan carnaval
of Pasen? Als je niets met het geloof hebt, is er ook geen reden om te gaan
vasten. Het is zelfs hartstikke slecht om onvoorbereid veertig dagen geen vlees
te eten. Ik ben klaar voor de vastentijd. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 06) > Weer of geen weer, ik vier carnaval > eens 61% oneens 39%

INFORMATIEDAG IMPLANTATEN
ZATERDAG 2 3 f e b r u a r i

Tandprothetische Praktijk Venray, Camp & Schelbergen
Albionstraat 30a, 5809 AE Venray-Leunen
tel: 0478-582356

tititi

titi

tititi

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

Valentijn!
Verwennen!

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Tijdens carnaval kan het
niemand ontgaan zijn: muziek
kleurt je leven. Stel je de optocht
eens voor zonder fanfare of een
feest in het dorpshuis zonder
enthousiaste dj en de laatste
schlagers en sjoenkeldeuntjes.
Ook de rest van het jaar zou een
stuk saaier zijn zonder muziek.
Ik ben zo iemand die geen
natuurlijk talent heeft om zelf te
musiceren, maar die toch altijd
droomt van de faam van een
rockster. Zo iemand, die spannende momenten in haar leven
in haar hoofd aanvult met
dramatische filmmuziek, maar
geen idee heeft welke akkoorden waar horen. Gelukkig zijn er
genoeg mensen die mijn
tekortkoming aanvullen door wel
heel muzikaal te zijn en dit ook
te willen delen met de wereld.
Muziek vormt stiekem ook
vaak je gemoed. Een proef op de
som: carnavalsdinsdag op de
redactie. Een ochtend die begint
met Frank Sinatra en Nat King
Cole. Heerlijk rustig op de vroege
ochtend, maar echt wakker
worden, doe je er niet van.
Zinderende zomerhits in februari
slaan ook niet echt aan en
klinken vooral te blij voor hun
eigen bestwil met sneeuw op de
grond. De nieuwe cd van
Christopher Green zou redding
kunnen bieden, maar hoe die
viel, is volgende week in een
recensie te lezen.
Muziek kan mensen blijer
maken als ze blij zijn, maar ook
verdrietiger als ze verdrietig zijn.
Zo’n langzame carnavalsballad
kan volwassen mannen op
dinsdagavond tijdens carnaval
laten huilen, omdat ze weemoedig worden dat het feest weer
over is. Een tokkelende mandoline in een Grieks restaurant laat
mensen met buikpijn naar huis
gaan, omdat ze het snelle tempo
van de muziek in hun eetgedrag
overnemen.
En echte Horster muziek laat
je trots worden op de gemeente
waar je vandaan komt. Denk
bijvoorbeeld aan onze LVKinzendingen, aan alle carnavalshits van de afgelopen jaren die
weer uit de kast getrokken
werden, aan de levendige
bandjescultuur maar ook aan
oudgediende talenten en
landelijke beroemdheden. Zoals
wethouder Ger van Rensch vorige
week twitterde: Horst aan de
Maas, van nature musicerend!
What Else?
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
14 februari 2013
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Werksessie gemeenteraad Kadernota

Welke keuzes maakt
de raad voor 2014
De raad houdt op dinsdag 19 februari 2013
om 20.00 uur een voorbereidende openbare
werksessie over de concept Kadernota 2013 in
de raadzaal van het gemeentehuis in Horst aan
de Maas. Tijdens deze bijeenkomst ontvangt
de raad informatie over de gevolgen van het
regeerakkoord. Zo kan de raad zich een beeld
vormen over de eerste denkrichtingen voor het
begrotingsjaar 2014 en de komende vier jaren.
Op dinsdag 19 maart volgt een tweede openbare
werksessie over dit onderwerp.
Kadernota / begroting
En op dinsdag 14 mei bespreekt de gemeenteraad deze concept Kadernota opiniërend. De

concept Kadernota wordt door burgemeester en
wethouders (B&W) opgesteld, maar B&W hoort
van de raad daarvoor de mogelijke denkrichtingen en uitgangspunten. In de raadsvergadering
van 25 juni 2013 staat de Kadernota 2013 dan als
raadsvoorstel – ter vaststelling - op de agenda.
Op basis van deze uitgangspunten maakt B&W
de conceptbegroting; de raad stelt deze begroting
daarna op dinsdag 29 oktober 2013 vast.
Welkom
Wilt u weten wat de eerste beelden van de raad
zijn voor het begrotingsjaar 2014? Kom dan luisteren op dinsdag 19 februari 2013 vanaf 20.00
uur. U bent van harte welkom!

Gewijzigde afvalinzameling
In verband met Carnaval is op dinsdag 12 februari geen afval opgehaald op de route Melderslo
en Horst-oost. Inwoners van Melderslo en Horstoost die normaliter hun afval op deze dag zouden
aanbieden, kunnen zaterdag 16 februari a.s.
plastic, restafval en blik- en drankpakken aan de

straat zetten.
Voor keukenafval is er geen inhaaldag, dit kan
op de eerstvolgende reguliere ophaaldag worden
aangeboden. U kunt uw eigen inzameldata ook
nakijken op uw eigen digitale afvalkalender via
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

Zwemles
in kleine
vaste
groepen *
* van maximaal zes kinderen

Nieuw bij Zwembad de Berkel
Op dinsdag of donderdag (17.45 - 18.30 uur)
De groep zal tijdens het hele les-

de lesgever uw kind goed leert kennen

traject (watervrij t/m diploma A)

en de oefenstof beter kan afstemmen

begeleidt worden door één vaste

op de vorderingen van uw kind.

zwemonderwijzer. Dit bevordert het

Voor meer informatie of opgave kunt

gevoel van vertrouwen en veiligheid

u terecht bij de receptie van het zwem-

van uw kind en het zorgt er voor dat

bad. Gegevens hieronder.

Kranestraat 14, Horst | 5961 GZ Horst | T 077 - 477 97 25
E receptiezwembad@horstaandemaas.nl | www.horstaandemaas.nl

WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas
In deze rubriek die elke twee weken verschijnt zet de gemeente Horst aan de Maas iemand in
het zonnetje die veel betekent voor WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas. WIJ gaat over
mensen. Dit kunnen vrijwilligers, werknemers, werkgevers, ondernemers, ambtenaren, buren zijn,
een mix hiervan, noem maar op. Waar het omgaat is dat deze mensen elkaar op een of andere
manier helpen, er voor elkaar zijn en er voor zorgen dat anderen mee kunnen blijven doen in
Horst aan de Maas. WIJ dient ter inspiratie en als mooie aanleiding voor een goed gesprek over
wat u zelf kunt bijdragen. WIJ is tevens een herkenbaar teken dat u vanaf nu op informatie van
de gemeente terugvindt als dit gaat over samen leven, (zelfstandig) wonen, zorg, opvoeden en
opgroeien, werk en inkomen.
Kent u iemand die in deze rubriek thuishoort?
Geef dit dan door aan Daniëlle van Vuuren, via e-mailadres gemeente@horstaandemaas.nl

Zorgsituaties vaak
veel complexer dan
van buitenkant lijkt’
“Goed georganiseerde zorg in Horst aan
de Maas, dat wil zeggen zorg die aansluit
bij de vragen en behoeftes van mensen die
het nodig hebben. Daar maak ik mij hard
voor”, zegt Lyan Neppelenbroek (34 jaar)
uit Sevenum.
“Behoud van persoonsgebonden zorgbudgetten – de PGB’s – speelt hierbij een
sleutelrol. Met een PGB hebben mensen
zelf de regie en zijn ze in staat die zorg
in te kopen die zij nodig hebben. Vaak is
dat heel specialistische zorg die niet door
een reguliere instelling gegeven wordt en
die ook vrijwilligers niet kunnen geven.
De mensen zijn echter wel afhankelijk van
deze zorg om überhaupt aan het leven
deel te kunnen nemen.”
Lyan wordt als PGB-ambassadeur ondersteund door Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met persoonsgebonden
budget (PGB), door Zorg Advies en door
Regelhulp.
Onzekere situatie
Er staan veel bezuinigingen en veranderingen op stapel in de zorg. Zo worden de
functies begeleiding, kortdurend verblijf en
persoonlijke verzorging uit de ABWZ overgeheveld naar de wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo).
“Deze veranderingen brengen vragen met
zich mee, voor mensen die nu deze zorg
ontvangen, maar ook voor de gemeentes.
Zij zijn als uitvoerders van de Wmo nu aan
zet om zaken in te gaan vullen. Ik heb mijn
gemeente laten weten dat ik hier graag
over mee praat omdat ik ervan overtuigd
ben dat ik vanuit de praktijk waardevolle
ervaringen en ideeën kan aandragen voor
het zorgstelsel in Horst aan de Maas.
De gemeente heeft hier enthousiast op
gereageerd.”
Meedenken aan maatwerk
In overleg met de gemeente heeft Lyan
vorig jaar een oproep geplaatst waarin ze
mensen opriep om samen met haar en de
gemeente na te denken over de invulling
van de Wmo.
“Samen nadenken over hoe de zorg in

Horst aan de Maas te organiseren met
behoud van PGB’s en eigen regie voor
zorgvragers. Dat is de uitdaging waar
we voor staan. Het aantal reacties op de
oproep was groot.
We hebben nu een werkgroep van 15
mensen die of zelf een beperking hebben
of in de directe omgeving zorg hebben
voor iemand met een beperking. Daarnaast
hebben we nog een groep mensen die we
als klankbord kunnen gebruiken als het
nodig is. De ziektebeelden en beperkingen
van de mensen zijn zeer verschillend maar
we hebben één ding gemeen: de behoefte
aan een zorgstelsel dat aansluit bij de
vragen en behoeftes van zorgvragers en
waarbij we zelf de regie kunnen voeren”,
aldus Lyan.
Het moet toch beter kunnen…
“In mijn eigen situatie loop ik tegen zaken
aan waarvan ik overtuigd ben dat ze beter
geregeld kunnen worden. Zo komt mijn
zoon sinds begin vorig jaar niet meer in
aanmerking voor een PGB, maar krijgen we Zorg in Natura. Hierdoor kunnen
we geen gebruik meer maken van het
zorgaanbod van de zorgboerderij hier om
de hoek.
We worden ‘gedwongen’ gebruik te maken
van het aanbod van een grote zorgaanbieder. Helaas sluit het aanbod niet aan
bij de behoefte van Koos en ons gezin.
Bovendien moeten we veel verder reizen
om van de voorzieningen gebruik te kunnen maken waardoor de zorg twee keer
zo duur wordt. Het geld voor de zorg van
mijn zoon is er dus, maar kan door ons niet
goed en efficiënt worden ingezet. Erg frustrerend! Ik kan me niet voorstellen dat dit
niet anders en beter kan worden georganiseerd”, aldus Lyan.
“Samen met anderen die ook eigen voorbeelden en ervaringen hebben, wil ik het
belang van een PGB duidelijk maken en
de gemeente helpen om samen een goed
beleid in de steigers te zetten.
Vechten tegen ontwikkelingen heeft geen
zin, we moeten samen op een constructieve wijze de schouders eronder zetten
om te komen tot een beter systeem en
betere regelingen dan er nu zijn. Het moet
kunnen!”
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Burgerpanel Gemeente Horst aan de Maas

Steeds meer animo
voor afspraak op maat
met gemeente
Steeds meer inwoners van Horst aan de Maas maken een afspraak voor hun bezoek aan het
gemeentehuis. Dat blijkt uit de tweede raadpleging van het burgerpanel die eind 2012 plaatsvond. Bovendien blijft de waardering voor een afspraakmogelijkheid onveranderd hoog.
Hoge respons
Het burgerpanel van Horst aan de Maas ging
medio vorig jaar van start. In december 2012
vond de tweede raadpleging plaats. Het burgerpanel bestaat uit 1.725 inwoners van Horst
aan de Maas.
Ruim 78% van de panelleden beantwoordde
vragen over het bereik van lokale media, het
gebruik van sociale media en de dienstverlening van de gemeente. De gemeente werkt
voortdurend aan de verbetering van de dienstverlening. Het burgerpanel levert hiervoor
belangrijke informatie op.
Uitkomsten
De belangrijkste uitkomsten op een rijtje:
Regionaal en lokaal mediagebruik
• Dagblad de Limburger wordt door bijna de
helft (49%) van de inwoners dagelijks gelezen.
• Het meest gelezen weekblad is Hallo Horst
aan de Maas (79% lees dit weekblad elk
week).
De regionale radiozender L1 wordt door 20%

Verplaatsing
riolering op Past.
Vullinghsplein
Sevenum
De voorbereiding voor de bouw van het appartementencomplex ‘De Heren van Zaerum’ is in
volle gang. Op korte termijn gaat de aannemer
starten met het uitgraven van de kelder.
Voordat ze hiermee kunnen beginnen moet
eerst de riolering op het Past. Vullinghsplein
met 5 meter verlegd worden. Dit gaat gebeuren in de week van 18 februari en zal een
week in beslag nemen.
Het verkeer zal tijdelijk hinder ondervinden.
De toegangsweg naar de Steinhagenstraat zal
een dag niet bereikbaar zijn. Dit geldt ook voor
de aansluiting van het Past. Vullinghsplein op
de Past. Vullinghsstraat ter hoogte van het
bouwterrein. Het plein blijft te allen tijde bereikbaar vanuit het centrum of via de doorgang
achter de Vier Jaargetijden/Kruisweide.
Tijdens de werkzaamheden komen er 10
parkeerplaatsen te vervallen op het Past.
Vullinghsplein. Maar door de verruiming
van de parkeerplaatsen achter de Vier
Jaargetijden/Kruisweide zijn er voldoende
parkeermogelijkheden.

Bekendmakingen

dagelijks of een paar keer per week beluisterd,
16% van de inwoners luistert dagelijks of een
paar keer per week naar Radio Reindonk.
Gebruik sociale media
Iets meer dan de helft (56%) maakt gebruik
van sociale media. Het meest wordt Facebook
gebruikt (85%), gevolgd door LinkedIn (40%) en
Twitter (26%). De inwoners maken (nog) niet of
nauwelijks gebruik van de sociale media van de
gemeente.
Dienstverlening
Het meest recente contact met de gemeente
wordt gemiddeld beoordeeld met een 7,4
(evenals in de eerste meting).
Ruim een kwart van de inwoners heeft wel
eens gebruik gemaakt van de mogelijkheid om
een afspraak op maat te maken; een stijging
van 7% ten opzichte van de vorige meting. Het
algehele oordeel over een afspraak op maat
is, net als in de eerste raadpleging, gemiddeld
een 7,9.
Op www.horstaandemaas.nl is de volledige
rapportage te lezen van de tweede raadpleging
van het burgerpanel.

Voor alle
ondernemers,
winkeliers,
ZZP-ers
en agrariërs
van
Horst aan de
Maas

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas worden gepubliceerd in het
elektronisch gemeenteblad dat te raadplagen is op www.horstaandemaas.nl.
Publicaties in het elektronisch gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Wouterstraat 36
Griendtsveen
St. Barbarastraat 39

Meterik
Bekkershoaf

Horst
Valkplein en Molenstraat Horst
Werkgelegenheidsgebieden 2 (Venrayseweg
en Melderslosche Weiden)
Horst Centrum
Tienrayseweg 10b
Kronenberg
Americaanseweg 46

Sevenum
Raadhuisplein 2
Swolgen
Broekhuizerweg 24a
Horst aan de Maas
Delegatiebesluit aanwijzing trouwlocaties
Besluit tot vaststellen van de Regeling
Fractievergoedingen Horst aan de Maas 2013
Aanwijzingsbesluit Afvalstoffenverordening

Lottum
Hombergerweg 84

Ondernemersavond
18 februari 2013
in ‘t Gasthoês in
Horst

‘Koersen met tegenwind’. Als ondernemer bepaalt
u uiteraard uw eigen koers, ook in economisch
moeilijke tijden. Maar dat neemt niet weg dat
onafhankelijk advies altijd welkom is.
Tijdens deze avond wordt u bijgepraat over Het
Steunpunt Ondernemers in Horst aan de Maas.
Het Ondernemersklankbord en Synthese presente-

Koersen
met
tegenwind

ren wat zij voor u kunnen betekenen.
Collega-ondernemers vertellen u hoe zij tegenwind ombuigen naar kansen. U krijgt ongetwijfeld motiverende
en inspirerende voorbeelden van hoe het ook kan.
De avond vindt plaats op maandag 18 februari 2013.
De ontvangst is vanaf 19.00 uur. U bent van harte welkom in ‘t Gasthoês, Gasthuisstraat 25 in Horst.

Uitnodiging
Ondernemersavond

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

Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 13.00 uur. Daarnaast is afdeling
burgerzaken geopend op: Maandag 08.30 tot
20.00 uur. De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur
telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.
Gemeentewerken Americaanseweg 43, Horst
Openingstijden 07.30 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur.

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een ‘Afspraak op maat’ te maken
voor producten van burgerzaken tijdens de normale
openingstijden en op woensdag- en donderdagmiddag. U kunt dit doen via tel. 077 - 477 97 77 of
via www.horstaandemaas.nl. Als u een ‘afspraak
op maat’ heeft gemaakt, wordt u met voorrang
geholpen. Wilt u er s.v.p. rekening mee houden dat u
bij de afdeling Burgerzaken een geldig legitimatiebewijs (paspoort/id-kaart of rijbewijs) nodig hebt.
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Voorlichtingsclip gevaren té veel alcohol

Eerste project Wegwijsdag van start
Net vóór carnaval lanceerden zeven leerlingen van het Dendron College uit Horst aan de Maas
(HadM) de videoclip ‘Oog voor alcohol’. Het doel is om jongeren te waarschuwen voor het ge
vaar van té veel alcohol. Deze clip is het resultaat van de Wegwijsdag Jongeren in het gemeen
tehuis van HadM in oktober 2012. Het is voor het eerst dat een winnend project daadwerkelijk
is uitgevoerd.
Op 9 oktober 2012 werd voor de zevende keer
de Wegwijsdag jongeren georganiseerd in
het gemeentehuis van HadM. Het thema was
Jeugd & Alcohol. Vijftig vmboleerlingen van
het Dendron College kwamen in aanraking met
de lokale politiek. In de jeugdraadsvergade
ring kreeg het project ‘Zes bier, één coma’ de
meeste stemmen. Voor de uitvoering stelde
de gemeenteraad een bedrag van € 1.250
beschikbaar.
Het één minuut durende voorlichtingsﬁlmpje

‘Oog voor alcohol’ werd door de leerlingen zelf
uitgevoerd en via Facebook, Twitter en Youtube
verspreid. Ook L1 TV zond deze clip – net voor
carnaval  enkele keren uit. ‘Oog voor alcohol’ is
te zien via www.youtube.com.
Wegwijsdag 2013
De achtste editie van de Wegwijsdag jongeren
is op dinsdag 8 oktober 2013. Die dag zijn de
havo/vwoleerlingen van het Dendron College te
gast in ons gemeentehuis.

Commissie Duurzaamheid doet oproep

Hebt u duurzame ideeën?

De gemeenteraad wil zelf actief meedenken om duurzaamheid in Horst aan de Maas (HadM)
te stimuleren. Daarom ging in de tweede helft van 2012 de Commissie Duurzaamheid van
start. De commissie vindt het belangrijk om inwoners en ondernemers van HadM in een
vroeg stadium bij dit onderwerp te betrekken. Sterker nog: de commissie roept u op om te
komen met ideeën over duurzame oplossingen.
Het doel van de Commissie Duurzaamheid is
het ondersteunen en adviseren van de raad bij
het opstellen van uitgangspunten over duur
zaamheid. Om ook gebruik te maken van uw
kennis en ervaring nodigen de leden van deze
commissie u van harte uit om ideeën aan te
dragen voor de volgende thema’s:
• Duurzaam bouwen en wonen
• Duurzame gemeentelijke organisatie
• Duurzaam ondernemen
• Duurzaam gezond.
Uw duurzame ideeën
De Commissie Duurzaamheid verzamelt alle
bruikbare en realistische ideeën. Vervolgens
presenteert de commissie aan de gemeente
raad de resultaten van haar werkzaamheden tot
op dat moment.

Thijs Coppus
nieuw raadslid
Dinsdag 5 februari werd de heer T.H.C. Coppus
toegelaten als nieuw raadslid.
Raadslid mevrouw L. Hogema heeft haar raads
lidmaatschap per 1 januari 2013 neergelegd.
Op grond van de Kieswet is de heer Thijs
Coppus benoemd als raadslid. Vervolgens is hij
in de vergadering van 5 februari toegelaten.

Dat gebeurt tijdens de Themabijeenkomst
Duurzaamheid op dinsdag 16 april 2013.
Het doel van deze themabijeenkomst is dat de
raad speerpunten aanwijst op het gebied van
duurzaamheid.
Waar ideeën melden?
U kunt uw ideeën schriftelijk doorgeven per mail
via grifﬁer@horstaandemaas.nl of per post aan
Gemeente Horst aan de Maas, t.a.v. Commissie
Duurzaamheid, Postbus 6005, 5960 AA Horst.
Uw bijdragen ontvangen wij graag tot en met 12
maart 2013.
Wat is duurzaamheid?
Duurzaamheid is een breed begrip. In de toe
komst houden wij u op de hoogte door inhoude
lijke artikelen over dit onderwerp te publiceren.

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

De raadsvergadering
van 5 februari 2012
Op dinsdag 5 februari vond een openbare gemeenteraadsvergadering plaats. Hieronder volgt
een overzicht van de belangrijkste onderwerpen tijdens deze raadsvergadering.
Thijs Coppus raadslid
Vanwege het vertrek van mevrouw L. Hogema
werd de heer T.H.C. Coppus door de gemeen
teraad toegelaten als lid van de gemeenteraad
van Horst aan de Maas (HadM).
Burgerpodium
Namens de Jeu de Boules club vroeg de heer
Rops een ﬁnanciële bijdrage van de gemeente
voor een overdekte Jeu de Boules baan.
Wethouder Van Rensch antwoordde dat HadM
alleen nog investeert in multifunctionele
accommodaties.
De heer Titulaer vroeg  namens de Aktiegroep
Station Grubbenvorst  steun van de gemeente
om een station in de kern Grubbenvorst te re
aliseren. Daartoe overhandigde hij maar liefst
1.143 handtekeningen.
De PvdAPK fractie – die zich al jarenlang
sterk maakt voor station Grubbenvorst – zei
trots te zijn op het initiatief en het resultaat van
de Aktiegroep. PvdAPK stelde voor om in te
zetten op station GrubbenvorstGreenport. Dat
biedt kansen voor het dorp Grubbenvorst en
omliggende kernen. En kansen voor Greenport
Venlo. Ook de SP was blij met het aantal opge
haalde handtekeningen. Deze fractie onder
zoekt of een gezamenlijke uitspraak van de
raad in de toekomst mogelijk is richting Veolia
en de provincies Limburg, NoordBrabant en
Gelderland.
Ook Essentie en CDA spraken zich positief uit
over dit initiatief. De haalbaarheid van het sta
tion is nu groter dan ooit. Wethouder Driessen
gaf aan dat het initiatief voor een station in het
verleden al de steun had van de gemeente en
nu nog heeft. Hij zei toe om de nodige stap
pen te zetten. En concact op te nemen met
de Provincie Limburg (handtekeningen naar
gedeputeerde Patrick van der Broeck).
BP Bekkershoaf, Meterik
Unaniem stelde de raad het bestemmingsplan
(BP) ‘Bekkershoaf’ vast. Daarmee kan het
initiatief van start om ‘De oude bakkerij’ te
renoveren en twee bouwkavels te realiseren
langs een nieuwe openbare weg richting de
Afhang. Deze weg wordt onderdeel van de
ﬁets en wandelverbinding tussen Meterik en
de Afhang.
BP Wouterstraat, America
Om uitbreiding van het bedrijf “veehandel,
slagerij, catering Henk Aarts” mogelijk te
maken, stelde de raad het BP Wouterstraat 36
unaniem vast.
BP St. Barbarastraat, Griendtsveen
De raad stelde unaniem het BP St. Barbarastraat
39 vast voor het bouwen van een nieuwe
woning op dit perceel.
BP Broekhuizerweg, Swolgen
Ook dit BP, realiseren bouwkavel aan de
Broekhuizerweg 24a in Swolgen, stelde de
raad unaniem vast.
Aanpassen APV
De gemeenteraad besloot unaniem om de
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan
te passen. Daarmee rondt HadM de deregule
ring van de kapvergunning af.

Conform het plan Duurzaam & Integraal
Boombeheer worden in een ‘bomenlegger’
alle bijzondere en monumentale bomen en
landschapselementen van HadM opgenomen.
Rapport Rekenkamercommissie
“Van A naar Beter”
De Rekenkamercommissie HadM heeft
onderzoek gedaan naar de werking van het
dualisme in de relatie tussen de gemeente
raad en burgemeester en wethouders (B&W).
Samenvattend een greep uit de gemaakte
opmerkingen over dit rapport.
De fractie van Essentie dankte de
Rekenkamercommissie voor het uitgevoerde
onderzoek. Essentie vond het goed om te
onderzoeken in hoeverre de raad haar duale
rol oppakt en uitvoert. Door startnotities krijgt
de raad de mogelijkheid om – vooraf  keuzes
te maken. Dat is een goede ontwikkeling.
PvdAPK oordeelde de uitkomst van het rap
port weinig verrassend en vroeg zich af wat
de meerwaarde van dit rapport is. Het resul
taat voor de burger telt uiteindelijk. PvdAPK
vroeg meer aandacht voor de fase waarin de
raad zich een oordeel vormt.
D66 noemde het rapport teleurstellend en
verhullend (moeilijk leesbaar). Deze fractie
was van mening dat de raad te kort schiet in
de volksvertegenwoordiging. Het zou goed
zijn, als de raad zich zou afvragen wat de
oorzaak daarvan is. De SP concludeerde uit
het rapport dat de coalitiepartijen tevreden
zijn met de relatie tussen raad en B&W en de
oppositiepartijen ontevreden. Ook vond de SP
dat er  door afstemming vooraf  vaak geen
dualistische besluiten worden genomen. De
CDAfractie noemde ‘verantwoordelijkheid’
de rode draad in het rapport en stelde voor
die ook samen te nemen. En er samen voor
te gaan.
De raad nam de conclusies in het onder
zoeksrapport “Van A naar Beter” van de
Rekenkamercommissie voor kennisgeving
aan. De raad verzocht B&W om in startnotities
alternatieven in beeld te brengen, zodat de
raad de mogelijkheid krijgt om op de juiste
momenten keuzes te kunnen maken.
Fractievergoedingen HadM 2013
In juni 2012 sprak de raad af om € 40.000
te bezuinigen op het budget Grifﬁe/Raad.
Onderdeel van deze bezuiniging is de korting
op de fractievergoedingen met € 2000.
Het gaat hierbij om vergoedingen die in de
fractiekas worden gestort en niet voor de
leden persoonlijk bedoeld zijn en dus ook niet
aan hen individueel mogen worden uitbe
taald. De raad stelde unaniem de “Regeling
Fractievergoedingen HadM 2013” vast.
Informatie
Wilt u meer weten over wat besproken is tij
dens de raadsvergadering: op www.horstaan
demaas.nl kunt u de videobeelden van de
raadsvergadering bekijken. Dat kan al daags
na de betreffende vergadering. Nadat het ver
slag van de vergadering is vastgesteld (in de
volgende vergadering), kunt u de vergadering
in het digitale archief raadplegen als videobe
stand en ook als schriftelijk verslag.

Nieuws van Rabobank
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Horst Venray

Ons website-adres is www.rabobank.nl/horstvenray
Daar vindt u nieuws en informatie over Rabobank Horst Venray.

Afscheidsreceptie Bart Janssen, Schrijf nu in voor de
Directeur Bedrijfsmanagement Herman Wijffels
Op 1 maart 2013 legt de heer Bart
Janssen zijn functie als Directeur
Bedrijfsmanagement neer. Vanaf die
datum zet hij zijn loopbaan voort bij
Interim Management van Rabobank
Nederland.
Dat betekent concreet dat hij voor
tijdelijke vervangingen en in diverse
functies inzetbaar is bij lokale banken
evenals Rabobank Nederland.
Als dank voor zijn werk en
enthousiaste inzet binnen en buiten
Rabobank Maashorst bieden we hem
een afscheidsreceptie aan. Deze wordt
gehouden op woensdag 20 februari
2013 in het kantoor van Rabobank
Horst Venray, Spoorweg 2 te
Hegelsom. De receptie duurt van 17.00
tot 20.00 uur.

Bart Janssen

Crisis op het Dendroncollege

Innovatieprijs 2013
Met de Herman Wijffels Innovatieprijs
stimuleert de Rabobank innovaties die
bijdragen aan een duurzame
toekomst. De wereldbevolking blijft
groeien, de welvaart stijgt en dat zorgt
voor een steeds grotere vraag naar
water, energie en voedsel. Daarom
moeten we efficiënter omgaan met de
bronnen die we hebben. Hierbij staan
we voor grote uitdagingen en dat
biedt volop nieuwe kansen voor
ondernemende mensen. Maakt u de
omslag die nodig is voor een
duurzame toekomst?
Nieuw: speciale categorie
zorg en welzijn
De zorgsector staat de komende jaren
voor een grote uitdaging om urgente
problemen op te lossen. Om innovaties

De economie raast en jongeren
draaien op volle toeren mee. Geld
uitgeven is statusverhogend. Met
hippe spullen drukken jongeren uit
wie ze zijn en waar ze bij horen. Met
theatervoorstelling ‘Crisis’ draagt
Rabobank Horst Venray bij om de
financiële bewustwording bij jongeren
te vergroten.
Grenzen en mogelijkheden
Een unieke en interactieve
theatervoorstelling over
consumptiedrift en waarde van het
geld. ‘Crisis’ daagt jongeren op allerlei
manieren uit om na te denken over

Wat zoeken we?
Innovaties in technieken, diensten,
processen, producten en organisatievormen. Haalbare en concrete ideeën
die in de laatste ontwikkelfase zijn. Ook
sociale en organisatorische innovaties
die duurzaam ondernemen stimuleren,
maken kans op de Herman Wijffels
Innovatieprijs. Inschrijven kan tot en
met 31 maart 2013 via
www.rabobank.nl/innovatieprijs

Fotografie Kiki
Starter van het jaar 2012
Starter van het jaar is een initiatief
van de Gemeente Venray, Rabobank
Horst Venray en het Venray’s
Ondernemers Platform.

Acteurs van ‘Playback’ discussiëren met jongeren over omgaan met geld.

in zorg en welzijn meer te stimuleren is
een speciale categorie in het leven
geroepen. Innovaties die bijdragen aan
preventie, slimme diagnosetechnieken,
betere medicijnen, een grotere
zelfredzaamheid van patiënten en
nieuwe vormen van samenwerking en
organisatie komen in aanmerking.

De verkiezing vond dit jaar plaats bij de
Rabobank Horst Venray tijdens een
speciaal georganiseerde bijeenkomst van
het Venray’s Ondernemers Café. De vier
kandidaten ( DTP Brandbeveiliging, AC
Finance, Nexus Cleaning en Fotografie
Kiki) gaven een interessante en boeiende
presentatie. Daarna volgde er een
stemronde, waarbij uiteindelijk Fotografie
Kiki als winnaar uit de bus kwam.

De winnaar heeft een eigen kijk op
fotografie en het traditionele
familieportret krijgt bij haar een heel
andere vorm. Verder werkt zij met
moderne bewerkingstechnieken
waardoor Kiki de gelegenheid heeft om
haar eigen stijl te laten zien.
Uit handen van Cris van Arkelen, Jan
Loonen ( wethouder Gemeente Venray)
en Milton Cavis (Voorzitter Business
Vision Venray) heeft Kiki een
waardecheque van € 1000,- ontvangen
die zij kan besteden aan haar eigen
bedrijf.

hun eigen geldgedrag. Theatergroep
‘PlayBack’ onderzoekt samen met
jongeren de grenzen en
mogelijkheden, de betekenis van en
de omgeving met geld.
‘Crisis’ op het Dendron College
Op 28, 29 en 30 januari stond het
Dendron College in het teken van
Theatervoorstelling ‘Crisis’.
Theatergroep ‘PlayBack’ verzorgde vijf
voorstellingen voor alle leerlingen van
het VMBO. Uit de reacties van de
leerlingen bleek dat ze de
voorstellingen leuk maar ook leerzaam
vonden.

Adviescentrum Horst | Spoorweg 2 | ma t/m vr: 08.30-17.00 uur
Adviescentrum Venray | Schouwburgplein 13 | ma: 11.00-17.00 uur,
di t/m do 09.00-17.00 uur, vr 09.00-19.00 uur
Grubbenvorst | Kloosterstraat 66 | di t/m vr: 09.00-12.00 uur

www.twitter.com/rabohorstvenray

Fotografie Kiki is gekozen tot Starter van het jaar 2012.

Horst | Steenstraat 3 | ma: 13.00-17.00 uur | di t/m vr: 09.00-17.00 uur
Sevenum | De Donckstraat 1 | ma t/m vr: 13.30-17.00 uu
Wanssum | Pastoorstraat 23 | ma: 13.00-17.00 uur,
di t/m vr 09.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur

www.rabobank.nl/horstvenray

Rabobank Horst Venray voor al uw vragen
Particulieren | 077 389 84 00
Bedrijven | 077 389 85 00
Interpolis Schadeservice 013 580 12 34

Rabobank. Een bank met ideeën.
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Kiek ze kiekûh

Losse gekken, duo’s, bontgekleurde gezelschappen, kleine en grote wagens, ze waren allemaal terug te vinden in de carnavalsoptochten die de afgelopen dagen in Horst aan de Maas plaatsvonden.
(Foto’s: redactie HALLO Horst aan de Maas, c.v. De Krey, Yvonne Rutten, Hay en Dirk Verstraelen, Sjaak Verstegen)

Tienray

Broekhuizen

Meerlo
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Sevenum
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Griendtsveen

Tienray
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Optochten Horst aan de Maas 2013
Op deze pagina’s een foto-impressie, van de kleinste optocht in Griendtsveen tot de grote stoet in Horst. Op www.hallohorstaandemaas.nl zijn nog veel meer foto’s te vinden.

Broekhuizenvorst

Kronenberg/Evertsoord

Griendtsveen

Horst

WAUW
Broekhuizen

Melderslo

Meterik

Hegelsom
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Optochten Horst aan de Maas 2013

SCHON
Kronenberg/Evertsoord

Meterik

Melderslo

Horst

Sevenum

Tienray

Swolgen

OHHH!
Meerlo

Kronenberg/Evertsoord
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verenigingen
PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!
Ook in

d!
het weeken

tandprothetische praktijk

KUNSTGEBIT ZORGCENTRUM
HORST
U kunt bij ons terecht voor:
• implantaatgedragen kunstgebit (kliksysteem)
• aanpassen en reparatie van uw kunstgebit
• vrijblijvend advies en controle van uw
huidige kunstgebit
• vergoeding ook vanuit uw basisverzekering
en rechtstreeks via de zorgverzekeraar

14
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Lezing over otters
IVN De Maasdorpen houdt woensdag 20 februari een lezing over otters en andere marterachtigen. De lezing
vindt van 20.00 tot 22.00 uur plaats in ’t Zoemhukske in Horst en wordt gegeven door Bram Houben en Jasja Dekker.
Na de herintroductie van de bever
in Nederland is dit dier een vrij
algemeen voorkomende knager.
De vraag is of dit ook voor de otter gaat
gelden. Het leefgebied van de huidige
populatie in Overijssel en ZuidoostFriesland raakt inmiddels vol en jonge
dieren gaan vanuit de uitzetgebieden
op zoek naar nieuwe territoria.

Gelderland en Limburg bevorderen de
terugkeer van de otter langs de rivieren.
In 2010 is het project Otters in
rivierenland van start gegaan. De organisatie ARK begeleidt dat project. Bram
Houben, werkzaam bij ARK, vertelt over
de ontwikkelingen en verwachtingen
voor de toekomst. IVN de Maasdorpen
organiseert in het kader van haar

30-jarig jubileum op 1 juni een
busexcursie naar nationaal park De
Weerribben-Wieden met als thema ‘op
zoek naar ottersporen’. De lezing vormt
een introductie op deze excursie. Na de
pauze vertelt Jasja Dekker van de
werkgroep Kleine Marterachtigen van
de Zoogdiervereniging meer over de
groep van marterachtigen.

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

Crist Coppens
geldig tot en met zaterdag 16 februari 2013

4 halve
Kipfilets € 5,50
Roomschijven
iedere 4e gratis

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Aarts Conserven B.V. te Lottum is een middelgrote producent
van exclusieve fruit- en groenteconserven in glas- en
blikverpakkingen.
Ter versterking van onze afdeling Kwaliteitszorg
zoeken wij per directe ingang:

Medewerk(st)er Kwaliteitszorg
Functie inhoud:
• Beheer van kwaliteitshandboeken- systemen (BRC/IFS);
• Beoordelen van klachten en blokkades;
• Beheren productspeciﬁcaties;
• Inplannen van productiewerkzaamheden;
• Dataverwerking van de afdelingen productie en kwaliteit;
• Vervanging van de kwaliteitscontroleur.
Proﬁel:
• MBO+/HBO Levensmiddelentechnologie, Food & Business,
Voeding en Diëtiek;
• Achtergrond in kwaliteitszorg door ervaring en/of opleiding;
• Afﬁniteit met administratieve processen;
• Flexibiliteit en stressbestendig als seizoenen daar om vragen.
Wat hebben wij te bieden:
• Fulltime baan;
• Afwisselend werk;
• Gezellige collegiale werksfeer;
• Beloning volgens CAO voor de Groenten- en
Fruitverwerkende industrie;
• Uitstekende secundaire arbeidsvoorzieningen.
Ben jij degene die ons team wil komen versterken?
Reageer dan en stuur jouw CV naar:
e-mail: aarts@aartsconserven.nl
Voor nadere informatie vragen naar: Giel Krutzer

www.aartsconserven.nl

Hay en Toos Aerts-Hendrix
Opperbokken 2013
In de carnavalsmis op zondag 10 feburari kregen Hay en Toos Aerts-Hendrix de onderscheiding Opperbok van
carnavalsvereniging D’n Bok uit Swolgen. Helaas lag Toos thuis ziek in bed, maar de onderscheiding werd door Hay
met trots in ontvangst genomen.
Op 29 april 2001 hebben Hay en
Toos Aerts-Hendrix voor al hun
bijdrages aan de samenleving al een
Koninklijke onderscheiding ontvangen.
Voor al die jaren hard werken, het
vertrouwen dat zij hebben in het
Bokkenrijk, hun steun en inzet voor
verschillende verenigingen, maar
vooral om de mensen die zij zijn, wil de
Swolgense gemeenschap hen eren met
de hoogste onderscheiding die in het
Bokkenrijk bekend is.
Hay en Toos zijn rasechte
Swolgenaren en staan altijd klaar voor
het dorp, aldus de organisatie. Tot 1993
was Hay landbouwer en champignonkweker, Toos verzorgde het huishouden. Vele kinderen kwamen in de jaren
70 en 80 bij Toos en Hay hun vakantie
doorbrengen. Tevens hebben zij lang de

zorg op zich genomen voor twee ooms
en een tante die verderop in de straat
woonden.
Vanaf 1983 zetten zij zich samen
in als vrijwilligers ten behoeve van de
hulpverlening aan de Poolse bevolking
door middel van inzamelen van hulpgoederen. Ook het sorteren, de opslag
en het transport naar Polen wordt door
Toos en Hay georganiseerd. Hay is zelfs
benoemd tot ereburger van de Poolse
stad Bielsko-Biala. Ook de plaatselijke
verenigingen plukken hiervan de vruchten: zo kan de toneelvereniging Ernst
en Humor kleding en attributen komen
lenen en wordt voor het jaarlijkse
Truujenbal ook regelmatig een beroep
hierop gedaan.
Toos heeft sinds 1968 de bloemversiering verzorgd bij plechtigheden

in de Lambertuskerk in Swolgen en ze
zorgde ervoor dat het wasgoed elke
week weer schoon en gestreken was.
Ook hielp ze bij het poetsen van de
kerk. In 1997 waren Toos en Hay het
boerenbruidspaar van het Bokkenrijk.
Vervolgens heeft Toos 11 jaar de
versieringen van de koets tijdens de
boerenbruiloft verzorgd en heeft zij
het boerenbruidsboeket gemaakt. Toos
heeft in 1986 voor de muziekvereniging een nieuw vaandel gemaakt.
Hay is ruim 15 jaar vrijwilliger
geweest bij Tafeltje dek je in Swolgen
en heeft hij vanaf 1978 tot eind jaren
80 de bietenteelt verzorgd voor fanfare
Vriendenkring. Nog steeds zet Hay zich
in voor deze vereniging door maandelijks de ‘platte kar’ ter beschikking te
stellen voor de papierinzameling.

Informatiebijeenkomst
belastingaangifte
Zorgadvies en Regelhulp houdt op 20 februari een informatiebijeenkomst voor mantelzorgers en hulpvragers.
Het thema is belastingaangifte 2012 en de veranderingen met ingang van 2013.
De themabijeenkomst vindt plaats
in De Leste Geulde in Horst en duurt
van 10.00 tot 12.00 uur.
Gastspreker is de heer T. Hermans,
belastingdeskundige van FNV.

Geïnteresseerden die deze bijeenkomst
bij willen wonen kunnen zich tot 19
februari aanmelden via ria@zorgadviesenregelhulp. In maart wil Zorgadvies en
Regelhulp bij voldoende belangstelling

een informatiebijeenkomst organiseren met als thema eigen bijdrage
zonder verblijf.
Voor meer informatie neem
contact op via 077 463 23 84.
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Hobbymanifestatie
In De Wingerd in Sevenum vindt op 24 februari een hobbymanifestatie
plaats, georganiseerd door hobbyshop Nellie Snellen. De manifestatie is van
10.00 tot 16.30 uur.
Aan de creatieve show werken
ruim dertig landelijke bekende auteurs
en demonstratrices mee.
Bovendien wordt deze dag het
eigen magazine Nellie’s gepresenteerd.
Pergamano houdt tijdens de hobbyma-

nifestatie haar regionale clubdag, met
workshops en demonstraties. Voor de
kinderen is er een speciale demo met
een nieuwe soort kinderklei. Elke hobbyist krijgt bij binnenkomst, zolang de
voorraad strekt, een goodiebag.

Jeugdoptocht Horst
Met als thema Terug in d’n tiêd hebben de deelnemende kinderen aan de jeugdoptocht door het
centrum van Horst zich op maandagmiddag van hun creatiefste kant laten zien. Er waren prijzen in drie
categorieën. In de categorie Loslopende gek, duo of trio kwam de Romeinse strijder (Loek Bovée) als
winaar uit de bus. De prijs voor beste kleine groep ging naar Martens & Kim. De Grote groep die de
felbegeerde eerste plek in ontvangst mocht nemen, was de Minoren. Jeugdprins Dirk I reikte met zijn
adjudanten Matt en Vito de prijzen uit.

Filmvertoning God on Trial
In het Parochiehuis in Sevenum is dinsdagavond 19 februari een vertoning van de film God on Trial. De film
wordt om 20.00 uur vertoond. Entree bestaat uit een vrijwillige bijdrage.
Volgens de organisatie is de
vastentijd, begonnen op woensdag na
carnaval, bij uitstek de tijd om vragen
te stellen. De film toont het aangrijpende verhaal van een groep mensen
die op de vooravond van hun waarschijnlijke dood een debat aangaan

om erachter te komen wat Gods
intenties zijn in deze uitzichtloze
situatie.
De film is een televisietoneelstuk
dat in 2008 door de BBC is opgenomen
en speelt zich af in Auschwitz tijdens
de Tweede Wereldoorlog.

De hoofdpersonen stellen vragen
als: is God genadig en is er een hoger
doel voor dit alles of staat God aan de
zijde van de Nazi’s en wil hij de mensheid laten boeten voor hun zonden?
De film is gebaseerd op een boek
van Elie Wiesel.

Scholenoptocht
Sevenum
De kinderen van de drie basisscholen in Sevenum liepen op
vrijdag 8 februari in optocht. Iedere school had zijn eigen thema.
De jonge carnavalisten hebben zich in de dagen vooraf goed
voorbereid en gebouwd aan de mooiste optochtwagens. Het thema
van De Dobbelsteen was ‘t springt en blinkt op de Dobbelsteen. De
Horizon had het thema Daar zit muziek in en De Krullevaar stelde
Kiek ‘ns door unne andere bril.

Op zoek naar vast werk
in een moderne omgeving?
Vanwege de snelle groei is Verstappen Verpakkingen op korte termijn
op zoek naar:

Allround medewerker Extrusie afdeling
Fulltime MBO + niveau

Commercieel-Administratief medewerker(ster)
Fulltime MBO + / HBO niveau

Inpak medewerker(ster) vormafdeling

2E STUK
VOOR
1 EURO

ACTIE NATUURLIJK
GELDIG OP DE
OPRUIMINGSPRIJS.

LAATSTE
DAGEN!
*tenzij anders aangegeven

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

Parttime / Fulltime LBO + niveau

Voor meer informatie kijk dan op www.verstappenverpakkingen.nl

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

zo 17 februari 11.00 uur
Organisatie: Dorpsraad
Locatie: Start Hofweg 5

14
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Balgooien
zo 17 februari 12.00 uur
Organisatie:
boerenbruiloftsgezelschap
Locatie: Wilhelminaplein

Optreden Rusty Boots
zo 17 februari 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Tafelvoetbaltoernooi

Dorpsraadvergadering

zo 17 februari 17.00 uur
Locatie: De Lange Horst

wo 20 februari 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

Informatieavond WMO

Broekhuizen

Dorpsraadvergadering
wo 20 februari 20.30 uur
Locatie: Naesenhof

Evertsoord

16-dorpentour met
Tweede Kamerlid
Manon Fokke

ma 18 februari
19.30 - 21.00 uur
Organisatie: Werkgroep WMO
Locatie:
Raadszaal gemeentehuis

Lezing: otters en
marterachtigen
wo 20 februari
20.00 – 22.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: ’t Zoemhukske

vr 15 februari 20.30 uur
Organisatie:
PvdA Horst aan de Maas
Locatie: De Smelentos

Filmvertoning
Laos en Cambodja

Griendtsveen

Dorpsraadvergadering

Haringeschillen

vr 15 februari 21.30 uur
Locatie: café De Morgenstond

Dorpsraadvergadering
wo 20 februari 20.00 uur
Locatie: De Zaal

Grubbenvorst

wo 20 februari 19.30 uur
Locatie: Cambrinus

do 21 februari 20.00 uur
Locatie: In de Riet

Balgooien

zo 17 februari 11.11 uur
Organisatie: cv D’n Tuutekop
Locatie: Zaal Debije

ma 18 februari 14.00 uur
Organisatie: werkgroep KBO
Kronenberg en Evertsoord
Locatie: De Torrekoel

Melderslo

za 16 en zo 17 februari
11.00 – 17.00 uur
Organisatie: Kunstcollectief
Horst
Locatie: Museum De Locht

Quiltcafé

zo 17 februari 11.11 uur
Organisatie: CV de Vlaskop
Locatie: voor de kerk

vr 15 februari 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Schilderen voor kinderen

Viltdemonstraties van
Lidwina Charpentier
vr 15 t/m zo 17 februari
14.00 – 17.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Cursus beginnende
vogelaars
za 16 februari 08.30 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: natuurgebied ‘t Ham

Bezoekers van museum De Locht
kunnen tijdens het expositieweekend
informatie inwinnen over het volgen
van workshops en aanschaf en uitleen
van kunstwerken van het Horster
Kunstcollectief.
Aansluitend bij deze activiteit voor
volwassenen mogen kinderen hun
eigen schilderijtje maken en mee naar

huis nemen. Op de bovenverdieping
van het streekmuseum is een expositie
ingericht onder de titel Van Baby tot
Bengel, over opgroeien in grootmoeders tijd.
Het museum is op woensdag,
zaterdag en zondag geopend van
11.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie kijk op www.delocht.nl

Rusty Boots

Belgische blues
De Belgische bluesband Rusty Boots staat op zondag 17 februari op het podium van Café Cambrinus in Horst.
Dit optreden begint om 16.00 uur.
Vijf jonge Belgische bluesmuzikanten vinden elkaar in 2004 en krijgen
al na een half jaar de kans om het
podium van het befaamde BRBF 2005
in Peer te bestijgen. Hun cd’s worden

enthousiast ontvangen door de schrijvende pers en Rusty Roots haalt de
playlist van vele internationale radiozenders, tot in Californië toe. De blues
van Rusty Roots bevat vele stijlen als

zo 17 februari 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

GRATIS kennismakingsgesprek!
tel 0478 - 52 10 70

echtscheiding
alimentatie
omgangsregeling
arbeidsrecht
letselschade
overeenkomstenrecht

Doe mee met de
anco lifestyle actie

za 16 februari
Locatie: Blok10

Elke inzender ontvangt
een gratis anco weekpas!

Meterik
Balgooien

zo 17 februari 10.45 uur
Organisatie: Dorpsraad
Locatie: Start Speulhofsbaan 8a

Dorpsraadvergadering
do 21 februari 20.00 uur
Locatie: café Kleuskens

Sevenum

di 19 februari 20.00 uur
Organisatie: Parochiehuis

Indoor rommelmarkt
zo 17 februari 09.30 – 15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: Mèrthal

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

tel. (077) 320 97 00

laatste
kans

Stuur jouw motivatie naar levensstijl@ancolifestylecentre.nl en ding mee naar
een jaarabonnement bij anco lifestyle centre. Uit de inzendingen worden
drie winnaars geselecteerd. Zij worden persoonlijk op de hoogte gebracht.

Vertoning God on Trial
80ies pubquiz

www.ikzoektuingrind.nl

www.julicher-meijer.nl

Forbidden sounds
za 16 februari 22.00 – 04.00 uur
Locatie: De Lange

roots, soul, rock, reggae, swing en doet
denken aan de zang van John Fogerty
en de sound van Creedence Clearwater
Revival. Voor meer informatie kijk op
www. cambrinusconcerten.nl

Voor deskundig en laagdrempelig adVies

Venray

Balgooien

Horst

In Museum De Locht in Melderslo worden in het weekend van 16 en 17
februari schilderijen van het Kunst Collectief Horst getoond. Dit zijn schilderijen van realistische, experimentele en abstracte aard.

Informatieavond KBO

Schilderijenexpositie

Hegelsom

Schilderijententoonstelling

Kronenberg

Dorpsraadvergadering
wo 20 februari 20.00 uur
Locatie: ’t Haeren

Kunst Collectief Horst

www.dewevert.nl/feestje

liifffe
r
esttyle centtre
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

J.J.A.M. van Dongen
Past. Jeukenstraat 6 America
T 077 464 17 07
W www.america.praktijkinfo.nl
Apotheek en spreekuur:
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 14.00 - 17.00 uur.
Als u met spoed een recept en medicijn
nodig heeft buiten de kantooruren
T 0478 58 48 77

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

Horst
Medisch Centrum Nieuw Huys
Americaanseweg 35 Horst
T 077 465 89 99
Spoedlijn: 077 464 26 23
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

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

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

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

Huisartsenpost

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

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

zondag

Heilige mis

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

zondag

Heilige mis

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

zaterdag
woensdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Meterik
zaterdag

zondag
dinsdag

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

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Spoedgevallendienst
15 t/m 21 februari
Tandarts Beurskens
Gebr. van Doornelaan 3, Horst
T 077 398 62 27

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

Alarmnummer
Apotheekservicepunt Lottum
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
T 077 463 83 04
E apotheekservicepuntlottum@ezorg.nl
ma t/m vr 08.30 - 12.00 uur
en 16.00 - 17.00 uur

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

EKDOM 3FM
VRIJDAG GERARD
MET DE BESTE HITS VAN TOEN EN NU
1 MAART

VOOR IEDEREEN VANAF 26 JAAR - ID VERPLICHT - ENTREE €5 - WWW.PALLADIO.NU

visspecialiteiten R. Gommans

3 vers gebakken vis € 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

Swolgen

Tandarts

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

09.45

Grubbenvorst

(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

Verloskundige zorg

19.15

Griendtsveen

Melderslo

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

09.45

Broekhuizenvorst

Venlo

Venray

11.00

Broekhuizen

zaterdag
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

America

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

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

Kerkdiensten

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

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

24

nieuws

14
02

