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Carnavalsoptochten Horst aan de Maas in beeld
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Carnaval
is weer voorbij
Het weer heeft dit jaar met aangename temperaturen zeker een handje geholpen en ook het zonnetje liet zich regelmatig zien. Toch konden ze niet voorkomen dat het
afgelopen is. Het carnavalspak kan schoongewassen naar zolder, de schmink helemaal van het gezicht en stilaan keert Horst aan de Maas weer terug naar het leven van
alledag. Ook voor de carnavalsprinsen breken nu rustige tijden aan. Afgelopen zondagochtend kregen de prinsen van Horst aan de Maas nog ofﬁcieus de macht overgedragen
uit handen van burgemeester Kees van Rooij. Woensdag heeft elke prins de sleutel van zijn dorp tijdens een bijeenkomst in de raadszaal weer bij de gemeente ingeleverd.
Hun regeerperiode zit er voor dit carnavalsseizoen op. Carnaval is weer voorbij.

‘Als je vaderland ver weg is, besef je
pas hoe verbonden je ermee bent’
Toen Larysa Belkina in 2012 met Dirk de Vaal uit Horst trouwde, zei ze de Oekraïense hoofdstad Kiev vaarwel
en kwam in Horst wonen. Nu in Oekraïne de spanningen steeds hoger oplopen, volgt ze samen met haar man
met pijn in haar hart de ontwikkelingen in haar vaderland.
Tussen de vrolijke carnavalsvlaggen in de Nieuwstraat in Horst
wapperde dit jaar één afwijkende
vlag. Het huis van Larysa en Dirk
wordt gesierd door de blauw met
gele vlag van het door onrust en strijd
geteisterde Oekraïne. Eind november
begonnen op het Onafhankelijkheidsplein in Kiev demonstraties tegen de
regering van het land. De betogers
eisten meer Europese integratie in
plaats van de Russische invloed die de
regering vooral toeliet, het aftreden

van president Janoekovitsj en vervroegde verkiezingen.
Larysa: “In februari sloeg de toon
van de protesten om en ging het
helemaal mis. Een gewelddadige
confrontatie tussen de demonstranten en de regeringstroepen op het
Onafhankelijkheidsplein leidde in drie
dagen gevuld met geweld tot zeker
honderd doden.” Janoekovitsj vluchtte
daarna naar Rusland en een tijdelijke,
prowesterse regering nam de macht
over. De onrust is echter nog niet voor-

bij, want ook Rusland bemoeit zich nu
met de strijd.
Sinds november volgen Larysa
en Dirk bijna non-stop het nieuws
over de ontwikkelingen van de strijd
in Oekraïne. Dirk: “We hebben altijd
twee laptops aanstaan, waarop we
via verschillende live-kanalen de
gebeurtenissen in Oekraïne volgen.”
Vooral Larysa kan alles wat ze ziet
maar moeilijk verkroppen.
Lees verder op pagina 05
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Filmspot om discussie los te maken

‘Jongeren kunnen ook naar de stembus’
Ambulant jongerenwerker Anton van der Heijden van Synthese heeft vrijdagmiddag 28 februari samen met programmamaker Ruud Lenssen uit Horst vijf jonge politici uit Horst aan de Maas
voor de camera gezet om een ﬁlmspot van anderhalve minuut op te nemen.
In de ﬁlmspot komen vijf jonge
politici, ieder op een eigen locatie, aan
het woord. Elke politicus stelde voor
de camera een vraag, bijvoorbeeld:
hoe denk jij over het voorbestaan van
zwembad De Berkel in Horst? Wat vind

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Boerenbond Sevenum
ﬂyer (niet in Broekhuizen(vorst),
Lottum, Meerlo, Swolgen en
Tienray)

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren

Het doel van deze initiatieven is
volgens Anton om jongeren te laten
zien dat politiek over onderwerpen
gaat, die ook jongeren aangaat. “De
meeste jongeren op het Dendron
College mogen nog niet stemmen.
Maar als ze eenmaal stemgerechtigd
zijn, dan is het wel goed dat ze hun
stem laten horen”, zegt Anton. “Deze
discussie gaat niet over het verschil
van de politieke partijen, maar over
jongerenparticipatie in de politiek”,
aldus Ruud Lenssen. “Jongeren hebben ook een stem en als ze die maar
laten horen, dan kunnen ze nooit
zeggen: ze luisteren niet naar ons”,
zegt Anton.

jij ervan dat de supermarkten in Horst
aan de Maas vaker open mogen? “De
beslissingen die de politiek maakt
over deze onderwerpen raken de
jongeren direct. Daarover willen we
graag met hen in debat. We hopen
hiermee 18 plussers aan te moedigen
om naar de stembus te gaan”, aldus
Anton. De ﬁlmspot verschijnt onder
andere op sociale media.
Ruud: “De ﬁlmspot komt goed
van pas als jongeren op donderdag
13 maart van 13.00 tot 15.30 uur op
het Dendron College met elkaar in
debat gaan over de gestelde vragen.”
Wethouder Loes Wijnhoven zal de
inleiding van het debat verzorgen.

Auto over de kop
op Witveldweg
Bij een eenzijdig ongeval op de Witveldweg in Grubbenvorst, is donderdagavond 27 februari een auto over de kop gegaan. Er raakte niemand
gewond.

www.hallohorstaandemaas.nl
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077 396 13 56
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Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
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gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
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Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Media b.v.
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Bij ACB Solutions aan de Stationsstraat in Hegelsom zijn woensdag
5 maart tussen 6.00 en 7.00 uur zeven servicebussen gestript.
Commercieel directeur Albert
Vermeulen van ACB Solutions: “De
daders hebben op twee plaatsen het
hekwerk doorgeknipt en zijn zo op
ons terrein gekomen. Van de bussen
zijn spiegels, boardcomputers,
airbags, ﬁlters, uitlaten, katalysators
en airconditioningssystemen
verwijderd. Ook zijn er ramen
gedemonteerd en vernield. Het ging
de dieven echt om de
Mercedesonderdelen, het merk van

de bussen, want ze hebben bijvoorbeeld ons gereedschap laten liggen.
De schade loopt in de tientallen
duizenden euro’s.” De bussen staan
op een afgesloten terrein en worden
via een bewakingsbedrijf in de gaten
gehouden. De inbrekers zijn volgens
Vermeulen gehinderd bij hun
werkzaamheden, want in een
weiland rondom het bedrijf werden
knalpijpen teruggevonden. Het bedrijf
heeft aangifte gedaan bij de politie.

Genomineerde
trekt zich terug

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg

Bussen gestript

Esther Schreurs van Kapsalon Mooi Haar uit Horst heeft zich teruggetrokken als genomineerde voor de verkiezing Zakenvrouw Noord-Limburg 2014.
De auto werd bestuurd door een
19-jarige inwoner uit Grubbenvorst.
Door onbekende oorzaak reed hij rond
19.30 uur van de weg, raakte daarbij
een verkeersbord, sloeg over de kop
en kwam in de berm tot stilstand.

De bestuurder werd samen met zijn
passagier, een 18-jarige man uit
Grubbenvorst, door ambulancepersoneel ter plekke onderzocht.
Er werden geen verwondingen
geconstateerd.

De voorzitter van Stichting
Zakenvrouw Noord-Limburg geeft aan
dat Esther Schreurs zich van de
longlist heeft laten schrappen in
verband met haar drukke werkzaamheden. Hiermee is Chantal Engels-

Nabben uit Horst de enige genomineerde afkomstig uit Horst aan de
Maas. De onderscheiding wordt
donderdag 12 juni in de schouwburg
van Venray voor de derde keer
uitgereikt.

Auto in brand gestoken

Daders brandstichting
bekennen
Een man die in augustus 2013 samen met een handlanger een auto in
Grubbenvorst in brand heeft gestoken, heeft zijn daad onlangs bekend.
Dat meldt politie Horst.
De daders probeerden een auto in
Grubbenvorst te stelen. Toen dit niet
lukte, staken ze de personenauto in
brand. De auto en twee andere auto’s
die dichtbij geparkeerd stonden,
brandden hierdoor totaal uit.
Een vierde auto liep schade op aan
het lakwerk en kunststofonderdelen
door de hitte van de brand. Ook
ontstond schade aan een schutting en
een gevel van een nabijgelegen
woning.
Een van de daders was bij de

politie bekend maar niet te traceren.
Diverse pogingen om hem aan te
houden, hadden geen succes, aldus de
politie.
Maar in januari werd de dader
gesignaleerd en aangehouden in verband met een ander feit. Hij bekende
de poging tot diefstal en het in brand
steken van de auto. Na zijn bekentenis
kon de tweede dader ook aangehouden en gehoord worden.
De politie maakte een procesverbaal op.

Professionele
Haarkleurbehandeling

Een Vluggertje
(voor twee personen)

€ 40,00

€20,00
€ 22,00

€11,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Teeven bezoekt politie Horst
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven bracht op maandag 24 februari een werkbezoek aan de
politie in Horst. Dat had agent Ger Cox vorig jaar met de staatssecretaris afgesproken na zijn vorig bezoek.

Voorjaar bij
Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
%

“De staatssecretaris wil graag
geïnformeerd blijven over het
basispolitiewerk, zoals wij dat hier in
Horst aan de Maas doen”, vertelt Cox.
Volgens de agent was het een prettige
en open bijeenkomst. Met name de
komst van de nationale politie en het
effect op de politie in Horst werd
besproken. “Op 1 januari 2013 zijn we

overgegaan van regiopolitie naar
nationale politie.
Dat betekent dat de politie in Horst
aan de Maas en de politie in Peel en
Maas worden omgevormd tot een
zogenaamd ’robuust team’”, aldus Cox.
Zowel in Horst aan de Maas als Peel en
Maas blijft het politiebureau bestaan,
maar er wordt meer samengewerkt.

]gY^[U\`\UjYUbt`Qb[UbU^f__bTUTUeb

De manier van werken blijft
hetzelfde, stellen de agenten. “De
context en omgeving om ons heen zijn
bepalend hoe wij ons werk doen.”
De staatssecretaris gaf aan volgend
jaar opnieuw de politie in Horst aan
te doen om op deze wijze geïnformeerd te blijven over de ontwikkelingen.

Wensbus Kronenberg
en Evertsoord
Gedeputeerde Patrick van der Broeck heeft samen met de wethouders Loes Wijnhoven en Birgit op de Laak
vrijdagochtend 28 februari de eerste wensbus in Kronenberg en Evertsoord in gebruik genomen.

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

Alberdingk Thijmstraat 41, Blerick-Venlo s T 077 - 387 13 33 s www.ruttennaaimachines.nl

Vanaf 7 maart zijn wij weer alle dagen open!
Nieuw tel.nr:

077 355 72 00

De wensbus is op proef in
Kronenberg en Evertsoord. Het is
een experiment van de provincie en
gemeente om bij te dragen aan de
leefbaarheid in de kleine kernen.
“Handhaving van grote bussen voor de

kleine kernen is niet efﬁciënt, vandaar dat de provincie wil inzetten op
maatwerk.
Dat betekent kleine busjes voor
maximaal acht personen waarvan de
inzet door de bewoners zélf, afhanke-

lijk van de vraag en behoefte, wordt
georganiseerd. Wanneer de wensbus
wordt ingezet en waar hij naartoe rijdt,
mogen de inwoners van de kernen
in principe zelf bepalen”, aldus een
woordvoerder van de gemeente.

Gedurende de openingsweek
een 3-gangenmenu
van € 32,50 voor

€ 27,50

en voor iedere klant een heerlijk glas bubbels!

Pastoor Vullinghsplein 14 Grubbenvorst www.brasserie-indewittedame.nl

Autoruitschade?

Sozen eens over alcoholbeleid
De jongerensozen in de gemeenten Horst aan de Maas en Venray hebben afspraken gemaakt over de manier
waarop ze omgaan met het nieuwe alcoholbeleid.
De sozen hebben onder andere
afspraken gemaakt over deurbeleid,
barbeleid en wat te doen als
18-plussers alcohol aan jongeren
doorverkopen.

Het initiatief is afkomstig van de
jongerensozen zelf. De afspraken
liggen vast in een verklaring, die de
besturen van de jongerencentra
donderdag 27 februari in jongeren-

centrum Jera in Ysselsteyn ondertekenden in het bijzijn van de
wethouders Loes Wijnhoven van
Horst aan de Maas en Twan Jansen
van Venray.

Stationsstraat82
82 Horst
Horst Tel.
Tel.(077)
(077) 398
Stationsstraat
39820
201919 www.asnoordlimburg.nl
www.asnoordlimburg.nl
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Verhalen van de straat
15/16

Kempkes Kronenberg

We rijden er elke dag doorheen, maar staan er vaak niet bij stil: onze straten en hun namen. Naast de
veelvoorkomende Kerk- en Schoolstraten hebben veel dorpen ook pareltjes van straatnamen die verankerd zijn
in de geschiedenis van het dorp. HALLO Horst aan de Maas dook de archieven in en zocht het verhaal achter de
Kempkesstraat in Kronenberg.

GRATIS
Uw auto testen op

onderzoek van Heemkundevereniging
Sevenum.
Onderzoek naar de herkomst
van deze naam leert dat de naam
Kempkesstraat hoogstwaarschijnlijk
is afgeleid van de oude gebiedsnaam
In de(n) Kamp. Een oude kadastrale
kaart G3 van gemeente Sevenum uit
1825 geeft deze naam weer. De naam
In de(n) Kamp werd gegeven aan het
gebied dat nu begrenst wordt door

en oud-bewoner Mart Lenssen

aanbieding van de week

broodje
beenham

accu
startmotor
dynamo

2.95

2.25

Bel altijd voor een afspraak
Pauwweg 6, 5808 BM Oirlo

06-54371111
0478-571111

Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

Bron: Heemkundevereniging Sevenum

de wegen Simonsstraat, Meerweg
en Kronenbergweg. In 1825 lag hier
volgens de kaart een huis met erf
en schuur. Het overige gebied tussen
de drie straten bestond uit bouw- en
weiland en beemd en was ongeveer 4,375 hectare groot. Volgens
de Heemkundevereniging werden
namen met Kamp vroeger gegeven
aan gebieden die duidelijk begrenst
waren, bijvoorbeeld door een sloot of

3 cruciale punten:

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

hiervan genoten en de opbrengsten
kwamen ten goede van de gemeenschap. De Kempkesstraat, waar het
oogstcorso onder andere doortrok,
werd in die tijd versierd door haar
bewoners. Ik zie de waslijnen die
geplaatst werden aan weerszijden van de straat nog staan. Oud
wasgoed werd ter versiering voor
het corso opgehangen. Iedereen had
wel iets.” De Kempkesstraat kende in
die tijd ook een buurtvereniging met
de naam Tusse de dörpels. “Als ik
mij niet vergis, kreeg ze deze naam
omdat hier aan het begin en einde
van de straat de eerste verkeersdrempels van Sevenum werden
aangelegd. De buurtvereniging is
een tijd lang actief geweest. In het
bijzonder herinner ik me de jaarlijkse
barbecue-avond op het pleintje aan
de straat”, kijkt Lenssen terug.

geldig vanaf 06 maart t/m 12 maart

Waar komt de naam
Kempkesstraat vandaan? Dit is niet
geheel duidelijk. In de jaren 70 van
de vorige eeuw is de naam door de
gemeente vastgesteld. Het woongebied achter de H. Theresiakerk en
kerkhof kwam toen tot ontwikkeling.
Een motivering voor deze
naamkeuze ontbreekt in het
gemeentearchief, blijkt uit

hek. In het geval van In de(n) Kamp
zijn de grenzen waarschijnlijk gevormd
door de oude wegen die nu de namen
Simonsstraat, Meerweg (in 1825 ‘Den
Peeldijck’) en Kronenbergweg hebben.
Volgens oude kaarten van Sevenum
uit 1729 en 1745 was dit nog woeste
onontgonnen grond. In de loop van de
achttiende eeuw is dit gebied waarschijnlijk in cultuur gebracht, stelt de
Heemkundevereniging.
Oud-bewoner van de
Kempkesstraat Mart Lenssen vertelt
over de geschiedenis van de straat
en haar bewoners. “Meer dan dertig
jaar heb ik hier met plezier gewoond.
De betrokkenheid van de bewoners
aan het welzijn van hun dorp zal me
altijd bijblijven. Dit geldt voor heel
Kronenberg. Iedereen droeg zijn steentje bij. Ook het oogstcorso is waard om
te vermelden. De gehele gemeenschap
zette zich in om dit evenement te doen
slagen. Duizenden bezoekers hebben

www.plushorst.nl

OUDE
VIDEOTAPES
OP DVD 4,95
Vraag naar de voorwaarden

€1

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

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
O

O

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertiﬁceerd

GRATIS HOUTW

06-22605746

O

ORMINSPECTI

E

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

Blitterswijck

Vier generaties
op de foto

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*
*ga voor de voorwaarden
naar onze website

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

horstaandemaas.d66.nl

De op 1 november geboren Suus van der Hulst maakt de vier
generaties op de foto compleet. Op deze foto, gemaakt tijdens de doop
van Suus, staan ook mama Kim van der Hulst-Bastiaansen uit Meterik,
oma Maria Bastiaansen-Huijbregts uit America en superoma Martha
Huijbregts- van Limpt uit Reusel.
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‘Als je vaderland ver weg is, besef je
pas hoe verbonden je ermee bent’
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ĂŶŬƐƚĞů
>ĞĚĞƌ
ǀĂŶΦϰϯϯϬ͘Ͳ
ǀŽŽƌΦϮϱϵϱ͘Ͳ
>ĞĞĨŚŽĞŬ
ůĞĚĞƌ
ǀĂŶΦϮϭϰϬ͘Ͳ
ǀŽŽƌΦϭϰϵϱ͘Ͳ

ĂŶŬƐƚĞů
ůĞĚĞƌ
ǀĂŶΦϯϱϮϮ͘Ͳ
ǀŽŽƌΦϮϬϵϱ͘Ͳ

ĂŶŬƐƚĞů
ůĞĚĞƌ
“Het is verschrikkelijk om te zien
wat er in mijn stad en land allemaal
gebeurt. Jonge mensen worden
doodgeschoten terwijl ze vechten
voor hun vrijheid in een democratisch
land zonder een corrupte en criminele
regering. Maar ik voel hun pijn en
begrijp waarom ze vechten”, vertelt ze.
“Als Larysa in Kiev was geweest, had
ze zeker meegedaan met de protesten,
tijdens de Oranje-revolutie in 2004 was
ze ook van de partij. Ik ben dus blij dat

ze veilig bij mij in Horst is”, aldus Dirk.
Larysa vertelt dat het voor haar
moeilijk is om op dit moment ver
weg van Oekraïne te zijn. “Ik dacht
altijd dat ik geen echte patriot was,
maar als je vaderland zo ver weg is,
dan besef je pas hoezeer je eigenlijk
verbonden bent. Het is gewoon niet
mogelijk om onverschillig te blijven en
niets te doen.” Dat is ook de reden dat
ze besloten om in de kerk van Horst
te vragen of er tijdens de gebeden

aandacht kon worden geschonken aan
de mensen in Oekraïne en om bij hun
eigen huis de Oekraïense vlag uit te
hangen.
Larysa: “Het is een stil protest
tegen de invloed van Rusland in
Oekraïne. Maar we hebben het vooral
gedaan om de mensen die vechten
voor een onafhankelijk Oekraïne te
steunen. Daar zijn we trots op. Want
waarom zouden we dat niet zijn? Die
mensen zijn voor ons echte helden.”

ǀĂŶΦϮϭϰϬ͘Ͳ
ǀŽŽƌΦϭϱϵϱ͘Ͳ

,ŽĞŬďĂŶŬ
ƐƚŽĨ
ǀĂŶΦϮϲϱϬ͘Ͳ
ǀŽŽƌΦϭϱϰϵ͘Ͳ

Signeersessie Esther Verhoef

ĂŶŬƐƚĞů

Schrijfster Esther Verhoef signeert op dinsdag 11 maart van 15.00 tot 16.00 uur haar nieuwste boek De kraamhulp bij boekhandel Bruna in Horst.

ůĞĚĞƌ

De kraamhulp is de nieuwste
thriller van schrijfster Esther Verhoef.
Haar eerste roman Tegenlicht staat al
68 weken in de top 60 van best
verkochte boeken en haar psychologi-

sche thriller Rendez-vous wordt dit jaar
verﬁlmd. Esther Verhoef verkocht in
Nederland inmiddels meer dan 1,7
miljoen thrillers en romans.
De kraamhulp beschrijft tien dagen

ǀĂŶΦϲϴϱϬ͘Ͳ

uit het leven van drie jonge vrouwen:
Didi die net bevallen is van een baby,
haar psychopathische kraamverzorgster Hennequin en Miriam, werkzaam
bij politie Rotterdam.

ǀŽŽƌΦϮϴϵϱ͘Ͳ

>ĞĞĨŚŽĞŬ

Israëlische onderscheiding
voor Limburgse families

ůĞĚĞƌ
ǀĂŶΦϱϴϱϬ͘Ͳ
ǀŽŽƌΦϯϮϵϴ͘Ͳ

Het ofﬁciële monument in Jeruzalem ter nagedachtenis van de Joodse slachtoffers van de holocaust, Yad
Vashem, is binnenkort drie Limburgse namen rijker. Donderdag 6 maart om 13.30 uur ontvangen nabestaanden van
de echtparen Wijnen-Muijsers, Verrijt-van Roij en Nabben-Vermeulen een Yad Vashem-onderscheiding.
De nabestaanden van Jozef Wijnen
en Antonetta Wijnen-Muijsers, destijds
woonachtig in Grubbenvorst, Antonius
Verrijt en Anna Verrijt-van Roij, destijds
woonachtig in Helden-Panningen, en
Leonardus Nabben en Maria NabbenVermeulen uit Swolgen nemen
donderdag 6 maart de Yad Vashemonderscheiding in ontvangst in het
gemeentehuis van Horst aan de Maas.
De Israëlische onderscheiding
wordt door het Yad Vashem-instituut
uitgereikt aan niet-Joden die tijdens
de vervolging Joden hebben gered.

Familie Wijnen-Muijsers heeft tijdens
de Tweede Wereldoorlog Appie, het
zoontje van het Joodse echtpaar Locher
in hun gezin opgenomen. Appie, door
de familie Wijnen-Muijsers Keesje
genoemd, verbleef bij de familie tot
de situatie te gevaarlijk werd. Appie
werd toen door de familie per ﬁets
naar een nieuw onderduikadres in
Deurne gebracht.
Familie Verrijt-van Roij was actief
in het verzet en ving drie Joodse
kinderen op in hun gezin: Rietje, Tonny
en Max, waarmee ze het leven van

de drie kinderen volgens de organisatie gered hebben. Vader en moeder
Nabben-Vermeulen en hun vier zonen
ving het 2-jarige Joodse meisje Miriam
op.
Voor hun hulp worden de families
geëerd met de Yad Vashem-onderscheiding. Hun namen worden
gebeiteld in de eremuur van Yad
Vashem in Jeruzalem. De medailles en
de certiﬁcaten worden uitgereikt door
Silvia Berladski-Baruch, diplomaat voor
Culturele en Publieke Zaken van de
ambassade van Israël.

,ŽĞŬďĂŶŬ
ůĞĚĞƌ
ǀĂŶΦϰϴϳϬ͘Ͳ
ǀŽŽƌΦϮϴϵϱ͘Ͳ

Eigen Haard
www.eigenhaardcitymeubel.nl
Sevenum
Horsterw

meubel

familie
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We willen je rust gunnen, al is vol droefheid ons hart,
je lijden zien, je niet kunnen helpen, dat was onze grootste smart.
Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan
haar leven, hebben wij geheel onverwacht afscheid moeten nemen
van mijn lieve vrouw en ôs mam

Koos Hanen - Vossen
echtgenote van Wiel

Hanen

Zij overleed in de leeftijd van 74 jaar.
Wiel
Gerdie en Marcel
Peter en Chantal
Familie Vossen
Familie Hanen
Venlo, 28 februari 2014
Het Veldje 199, 5961 LE Horst
De afscheidsdienst zal plaatsvinden op donderdag 6 maart om 14.00 uur
in crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.
Een speciaal woord van dank aan de megjes van het Groene Kruis
voor de liefdevolle verzorging.

Veel ﬁjne herinneringen, verzachten onze smart
Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart
In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons gedaan en
betekend heeft, delen wij u mede, dat geheel onverwacht van
ons is heengegaan onze dierbare broer, zwager en oom

Chrit Verstraelen
Hij overleed in de leeftijd van 71 jaar.
Broers en zussen
Schoonzussen en zwagers
Neven en nichten

Yoga & running of yoga & wandelen:
leer in 10 weken ontspannen en met
plezier hardlopen! De nieuwe cursussen
starten in april, gratis proeﬂes op
16 maart in Helden. Info en aanmelden:
www.yoganicole.nl
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk.Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Kom je ook bij ons naar de
peutergym? Samen met je begeleider
gymmen in een grote gymzaal. Op
maandag en woensdagmorgen. Voor
meer informatie zie www.hosema.nl
of bel 077 398 27 97.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Wiel Beckers Rijwielservice
Voor reparatie en onderhoud van uw
ﬁets. van Merwijckstraat 47, Horst
tel. 077 398 63 32
openingstijden: maandag t/m vrijdag
19.00 – 20.00 uur
Fiets- en bromﬁetsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

Tienray, 3 maart 2014
Correspondentieadres: Kloosterstraat 8, 5865 AA Tienray

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

De crematieplechtigheid zal worden gehouden op
zaterdag 8 maart 2014 om 10.00 uur in crematorium
Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.
Bijeenkomst in het crematorium om 09.45 uur.

Tennisarm of golfarm? Meestal geen
probleem! Maak gebruik van de reeds
20 jaar ervaring. In 3 behandelingen
zijn de meeste mensen van hun klachten af. Voor info/afspraak bel gerust!
Tel. 06 14 84 85 65
www.tennisarm-golfarm.nl

In de avondwake van vrijdag om 19.00 uur in de parochiekerk van
O.L. Vrouw Troosteres der Bedrukten zullen wij Chrit bijzonder gedenken.
Chrit is opgebaard in uitvaarthuis Theo Arts, Nijverheidsstraat 4 te Horst
waar u vrijdag na de avondwake afscheid van hem kunt nemen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren voor beide diensten.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Uw oude dia’s en negatieven veilig
op uw pc? 50 dia’s voor 25,-; meer
dia’s prijs in overleg. Bel 06 51 93 18 38
of mail: wilbertjtw@hetnet.nl

Te koop herenﬁets (merk Union),
eventueel stationsﬁets. 85 euro.
Tel. 077 467 21 95.
Te huur opslag- en werkruimte.
Ruimtes van 170 m2 of 85 m2, ruimtes
zijn vorstvrij, buitenterrein verhard,
eventueel heftruck en chauffeur
beschikbaar. Voor meer informatie:
Ben van Rens, Leeuwerweg 15,
Melderslo. Tel. 06 21 58 07 85.

www.javucomputers.nl
Oude XP computer/laptop vervangen
of upgraden? Vraag advies aan huis en
bel 077 374 52 85/06 10 07 21 93. Lid
ICT Waarborg. Ook advies, aanvraag en
uitvoering van glasvezel/adsl van KPN,
XS4ALL en Telfort.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Dag en nacht bereikbaar

Yogacentrum L’Espoir Horst Kennismakingsaanbod: 5 lessen Hatha-yoga
voor € 32,50 Bel: 077 851 50 08
of mail: yogavooriedereen@live.nl.
Kijk op www.yogacentrumlespoir.nl
voor lestijden.
Te koop grote partij kasten (200),
diverse afmetingen in metaal of hout,
voor kantoor, berging of werkplaats.
Nieuw en gebruikt. Aanbieding Ahrend
metalen 2-deurs kasten 4 legborden en
sleutel, kleur bruin à 85 euro per stuk.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37.
Lei-plataan/linde €49,50;
dakplataan € 55,00. Meer (lei-zuil-bol)
bomen, beuken, buxus v.a. € 0,60,
taxus v.a. € 1,60, coniferen, laurier,
veel srt. Hortensia, vlinderstruik,
viburnum e.a. heesters (ook op stam).
Bodembedekkers v.a. € 0,85.
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl of
bel: 06 40 32 71 08 / 077 465 32 83.
Oude Heldenseweg Maasbree.
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur.

Een prachtig nieuw leven
zo puur en zo klein
Wij zullen je al onze liefde geven
en er altijd voor je zijn.

Joris
Geboren op 1 maart 2014
3340 gram en 50 cm groot

Edwin en Bianca Lenssen
Lottumseweg 61
5971 BV Grubbenvorst

Rits stuk? vdwijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in
veel gevallen repareren, klaar terwijl
u wacht! Ook voor drukkers en inslagGitaarles, klassiek-modern-Flamenco. knopen. Waar? Elke dinsdagmorgen op
Tevens muziek voor feesten en partijen. de weekmarkt te Horst.
Tel. 06 27 20 59 49.
Verloren op zaterdag 1 maart op de
Plantuien en pootaardappelen
zaden groenteplanten (overgenomen
van Custers!) viooltjes primula’s
tuinplanten lei-/fruitbomen, beuken.
Plantencentrum van den Beuken
St. Jansstraat 43 Meterik
tel. 06 30 58 79 98.
Zoekt u kinderopvang? Liefdevolle,
betrouwbare kinderopvang 0-4 jaar.
Waar uw kindje in een warme,
huiselijke sfeer zichzelf kan zijn. In een
landelijke omgeving. Voor meer info:
Gastouder Esther Sijbers in Sevenum
077 467 36 79.
Voetreﬂexologie. Geef je voeten de
aandacht die ze verdienen. In maart
met extra korting. Kijk snel op
www.hetstiltehuis.123website.nl of
bel 077 398 61 14.
Te koop: tulpen in diverse kleuren.
Van ma. t/m za. Tussen 12 u en 13 u
gesloten. Tulpenbroeierij Pubben C.V.
Helenaveenseweg 8b Sevenum.
Problemen met leren?
Reach Up biedt hulp bij leer- en
gedragsproblemen. Ook kunt u terecht
voor faalangsttraining, kindercoaching
huiswerkbegeleiding. Alle leeftijden.
Gratis intake-gesprek. www.reachup.nl
tel. 06 50 27 19 73.
Wie heeft er van zondag (2 maart) op
maandagnacht mijn legergroene
jongensjas (merk: Dickies) met mobiel
en ﬁetssleutel gevonden (bij Liesbeth)?
Tel. 077 398 18 18/06 51 15 69 15.

Parade met carnaval zwarte iPhone4 en
sleutels met zenderkastje.
Bel 06 52 43 87 16.
Als verzorging IG medewerkster
(50 jr) bied ik me aan voor enkele
uurtjes in de huishouding ofwel om de
zorgtaken die soms teveel zijn, over te
willen nemen. 077 398 40 17.
Wie kan mij vertellen waar mijn
Limburgse carnavalsvlag is?
Weggehaald op 2 maart ‘s nachts om
3.00 uur. Voor de vlag en aanwijzing
naar de dader is een beloning van 25
euro uitgeloofd.
Gevraagd poetshulp cafetaria
Sevenum 3 ochtenden, ongeveer
8 tot 10 uur /pw. Info via
info@snackbarbebo.nl
‘t Winkeltje, Herstraat 44 is wegens
vakantie gesloten t/m 15 maart. Wij
zijn altijd op zoek naar uw goede,
schone, bruikbare kleding. Bel na 15
maart met 06 19 45 95 01 voor details.
Wees wijs en verdien aan uw spullen!
Werk vanuit huis! Wij zijn op zoek
naar gemotiveerde mensen met goede
sociale vaardigheden die graag vanuit
huis willen werken. Div. mogelijkheden,
part- en fulltime. Bel voor afspraak:
06 54 25 67 86.
Zondag 2 maart gevonden een
groene Sparta herenﬁets in onze
voortuin aan de Nieuwstraat in Horst.
Eigenaar mag zich melden, alleen met
goede sleutel! Bel 06 42 38 55 17.

Bloemenkwekerij

Reintjes
Grafmonumenten
Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

G
OPEN DA2014

en restauratie

zondag 6 april

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

www.theoarts.com

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

Dagelijks
verse
rozen!

Ook voor
rouwbloemwerk

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

Frans Verbong
Koken met

Frans Verbong (63) uit Swolgen zit het grootste gedeelte van de dag in
de vrachtwagen. In zijn vrije tijd is hij graag bezig met het verzorgen van
zijn vogels en het sparen van miniatuurauto´s. Samen met zijn zoon en
kleinzoon struint hij hiervoor verschillende modelautobeurzen af. Deze week
wordt Frans geplukt.

Randy

hebben we twee kinderen.”
Frans is opgeleid tot timmerman,
maar heeft nooit getimmerd voor de
kost. “Ik wilde altijd al vrachtwagenchauffeur worden. In Lottum had ik Arts
Conserven als buurman. Zelf heb ik er
van kleins af aan als heftruckchauffeur
gewerkt. Voor mijn vrachtwagenrijbewijs heb ik geen lessen hoeven volgen.
Omdat ik al vanaf mijn dertiende op de
vrachtwagen reed, heb ik het meteen
gehaald,” aldus Frans. Na het behalen
van zijn rijbewijs, is hij meteen begonnen bij Van den Berg in Lottum. Dit lag
slechts op honderd meter afstand van
zijn ouderlijk huis. “Ik vervoerde kolen,
suikerbieten en rozen. Toentertijd reed
ik nog internationaal en was ik weken
van huis. Tegenwoordig is dat niet leuk
meer. Vooral buiten Nederland is de
collegialiteit op de weg verdwenen.
Voorheen hielpen collega’s je nog
wanneer je met een kapotte vrachtwagen naast de weg stond. Bovendien
wordt alles wat je doet gecontroleerd.
Het avontuur en de vrijheid zijn weg,”
vertelt Frans. Sinds vijf jaar vervoert
hij vooral dekaarde voor Euroveen in
Grubbenvorst. “Die laatste twee jaar
houd ik ook nog wel vol.”

Swolgenaar spaart daarnaast miniatuurauto’s in alle soorten. Op de vraag
hoe hij bij die hobby is uitgekomen,
moet hij zijn vrouw raadplegen. Ook zij
kan zo één, twee, drie geen antwoord
geven. “Ik heb ongeveer 1.500 auto’s.
Hiervoor ga ik verschillende veilingsites
af. Met mijn zoon en kleinzoon bezoek
ik ook weleens modelautobeurzen.
Mijn kleinzoon spaart ze niet echt.
Hij zegt weleens dat ´ie er later toch
genoeg krijgt,” grapt Frans. Hij weet
exact uit zijn hoofd welke exemplaren
hij al heeft. “Al weet mijn kleinzoon het nog beter. Ik ben weleens
thuisgekomen met een miniatuurauto
waarvan hij mij direct wist te vertellen
dat ik die al had.”

Toekomst

“Als ik niet meer hoef te werken,
ga ik me meer bezighouden met de
vogels. Ook zal ik af en toe toch nog
een dagje in de vrachtwagen gaan
rijden. Ik kan het misschien helemaal
niet missen. Ook ga ik dan wat vaker
vissen. Dit doe ik nu ook af en toe
met mijn kleinzoon. Verder heeft hij
hobby’s die ik niet kan. Ik heb geen
verstand van al die techniek. Ik ben
echt nog een ouderwetse zonder telefoon,” vertelt Frans. Zijn vrouw wijst
hem erop dat hij wel degelijk een telefoon heeft. “Dat klopt, maar die staat
altijd uit,” antwoordt Frans. Hij noemt
Al van kleins af aan heeft Frans
zichzelf een grote ouwehoer. “Ik maak
een fascinatie voor vogels. “In Lottum
woonden we midden tussen de bossen graag ﬂauwekul. Dit ding staat niet
en vogels. Ik heb momenteel meerdere stil. Ik leef echt van dag tot dag.” Zijn
vrouw attendeert hem plotsklaps op
kanaries en grasparkieten. Wanneer
een modelautobeurs bij de Schatberg
ik met pensioen ga, schaf ik enkele
in Sevenum vandaag. “Waarom wist
duurdere vogels aan. Deze vergen
meer werk. Ik vind het leuk om aparte ik dit niet?” verwondert Frans zich en
besluit er diezelfde middag nog naarvogels te hebben. Zo zou ik grote
parkieten aanschaffen,” aldus Frans. De toe te gaan.

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.

Vogels en
miniatuurauto’s

Sinaasappeltiramisu
Benodigdheden:
wUKPCCUCRRGNU
wONUKPCCUCRRGNNKMGWT
wONUNCITQQO
wONOCUECTRQPG

DINGEN

wRCMNCPIGXKPIGTU

ONZE AANBIE

wECECQRQGFGT

Bereiding:
Gb]^XXYgW\]`jUbXf]Y
sinaasappels en snijd de partjes
uit de sinaasappels;
_b]^d\YhjcW\hi]h\Yh
overgebleven deel van de
sinaasappels en vang het op in
een schaaltje;
aYb[XUhjcW\haYhXY`]_Yif/
_`cdXYg`U[fcca`cVV][YbgdUhY`
deze door de mascarpone;
VYXY_XYVcXYajUbYYb[`UnYb
kom of schaal met lange vingers
en besprenkel ze met
sinaasappelsap;
fUgdXYg]bUUgUddY`YfVcjYb/
jYfXYY`YfYYb`UU[jUb\Yh
mascarponemengsel en de helft
van de sinaasappelpartjes over;
\Yf\UU`X]hbc[YYb_YYfYb
eindig met een laag mascarpone;
VYghfcc]aYhWUWUcdcYXYf"

Frans vertelt dat hij oorspronkelijk
uit Lottum komt. “Ik kom uit een gezin
van acht kinderen. Mijn vader werkte
aan het spoor. Op mijn zestiende heb ik
mijn vrouw leren kennen op het jeugd-

4CPF[

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Oplossing vorige week:
4

3
7

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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4
6

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

EEK

VOOR DEZE W

Karbonadelapjes
v/h scharrelvarken

1

'GVWUOCMGNKLM

bal in Broekhuizen. Het was heel gezellig. Er werd veel gedronken en gedanst
op het beatorkest. In 1970 zijn we
getrouwd en naar Swolgen verhuisd, de
geboorteplek van mijn vrouw. Samen

7

1

4

100 gram € 1,25

Malse runderreepjes

100 gram € 1,95

Gehakt cordon bleu

4 stuks

€ 5,00

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

CULINAIRE PAASWANDELING!
Doe mee met onze Culinaire Paaswandeling
op 1e of 2e Paasdag!
Wandeling van 14 km incl. koffie of thee
en een heerlijke Paaslunch!

€14

å

Meer informatie op www.beejmooren.nl
&QNDMDVNTCRSQ@@Såå'NQRSååråå3åæ
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zie www.stoffelhoeve.nl
Stationsweg 86 Oostrum-Venray Tel. 0478-585956
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Leefbaarheid maak je samen!
Carnaval in Horst aan de Maas. De afgelopen dagen heeft ieder dorp
weer in haar eigen traditie het feest van het jaar gevierd. Prachtig om te
zien hoe tradities voortbestaan en uitgedragen worden. Jong en oud vieren
dit volksfeest zij aan zij: het toonbeeld van sterke gemeenschapszin.
Mooi voorbeeld was de reünie van
Mission Impossible: een bomvolle zaal
waar je misschien vooral mensen zou
verwachten die het Mission-tijdperk
bewust hebben mee gemaakt. Maar
niets was minder waar: jong en oud

waren present! Gemeenschapszin, er
samen voor zorgen dat je dorp
‘leefbaar’ blijft. Voor het CDA blijft dit
één van de voornaamste thema’s voor
de komende jaren. Mede doordat onze
gemeente hoog scoorde op saamhorig-

heid zijn we de beste woongemeente
van Limburg. Ook de komende jaren dus
speerpunt. Blijf burgers de ruimte
geven om eigen initiatieven te
ontplooien. Ondersteun het verenigingsleven want jong en oud hechten veel
waarde aan een bruisend verenigingsleven! Voor onze verenigingen is het
daarnaast van belang dat er voldoende
aanwas blijft van nieuwe leden. Het
CDA wil zich daarom inzetten voor

woningbouw voor jongeren in alle
kernen, zodat jongeren ook écht in hun
eigen dorp kunnen blijven wonen. Ook
willen we hen via bijvoorbeeld
startersleningen in staat stellen om
überhaupt een eigen huis te kopen. Er is
de komende jaren nog genoeg te doen
en we gaan graag verder voor u aan de
slag!
Bob Vorstermans
CDA Horst aan de Maas

Leefbaarheid in alle dorpen
Mijn naam is Jos Gubbels, vader van twee zonen en trotse opa van twee
kleinkinderen. Ik woon al meer dan 40 jaar in Grubbenvorst, de Parel aan
de Maas. Een parel, die spijtig genoeg, langzaamaan doffer wordt.
Ik heb 42 jaar met plezier gewerkt
in het onderwijs: eerst als onderwijzer
op de St. Jansschool en ‘t Reuvelt in
Grubbenvorst, daarna als directeur in
Geijsteren, Tienray en de laatste jaren
op openbare basisschool Weisterbeek
in Horst. Het werken met en voor
kinderen vond ik boeiend en
dankbaar. De uitdaging is altijd zorgen
dat kinderen zich lekker in hun vel
voelen en hen helpen het beste uit

zich zelf te halen. En hun ouders serieus
nemen. D66 is altijd mijn partij
geweest: liberaal met een sociaal
gezicht. Altijd voor ogen: wat is
haalbaar en nodig? In het verleden was
ik D66-raadslid in Grubbenvorst én Horst
aan de Maas. Nu ga ik opnieuw voor
het raadslidmaatschap, met veel
enthousiasme. Gemotiveerd om te
zorgen dat het goed wonen is en blijft
in de zestien dorpen van Horst aan de

Maas en dat de leefbaarheid behouden
blijft. Het zal u niet verbazen dat mijn
hart ligt bij goed basisonderwijs in alle
kernen, het peuterklaswerk en
dagopvang, goede zorg voor kinderen.
Ondanks krimp van het aantal kinderen
moet gezocht worden naar mogelijkheden om de school in het dorp te
behouden. Gebruik het schoolgebouw
voor meer doeleinden. Een andere
uitdaging is passend onderwijs en niet
te vergeten begeleiding van jongeren.
Spil voor jeugdzorg is het Centrum voor
Jeugd en Gezin. De ervaring van het
werken in dorpen leert dat leefbaarheid

in met name kleinere dorpen onder
druk staat. Het gaat niet alleen om de
school maar ook om woningbouw, het
verenigingsleven dat leunt op de
vrijwilliger en voorzieningen zodat
ouderen zo lang mogelijk kunnen
wonen in hun dorp. Daar ga ik voor.
Voor dorpen die in een gezonde en
mooie natuurlijke omgeving liggen. Dus
geen verrommeling van het buitengebied. Natuurlijk was ik, ben ik en blijf ik
tegen het mega-varkens- en kippenNGB aan de Witveldweg.
Jos Gubbels
D66 Horst aan de Maas

SOS Meerlo - Wanssum
bouwt een
speciale school
voor dove kinderen
in het dorpje
Jiboro (Gambia)

Helpt u mee?
Bankrekeningnr.: 13.25.91.189
www.sos-meerlowanssum.nl

06
03

politiek 09

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Wethouder Paul Driessen over de verkiezingen
Op 19 maart aanstaande zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Voor mij
is het de eerste keer dat ik actief meedoe aan verkiezingen. Dat maakt
het spannend, maar ik heb veel vertrouwen in een goede uitslag voor
Essentie!
Momenteel ben ik ruim twee jaar
wethouder voor Essentie. Ik ben
tussentijds ingestapt en dat is een
geheel andere situatie dan wanneer
je vanuit verkiezingen het wethouderschap op je neemt. De ‘trein waar
je op stapt’ heeft al een heel traject
afgelegd en davert gewoon door. Je

moet zo snel mogelijk de inhoud van je
eigen dossiers opnemen, je inleven in
de andere dossiers en wennen aan ‘de
politiek’.
De sfeer binnen Essentie is erg
goed. De partij heeft aangetoond dat
ze sterk is en veerkracht heeft. Het verlies van Frank en het vertrek van Freek

en Stef heeft zijn weerslag gehad maar
is binnen de partij goed opgevangen.
Ikzelf kijk met tevredenheid terug op
een intensieve en uitdagende periode.
Na ruim twee jaar zit ik er helemaal in
en kijk uit naar een volgende periode.
Het meest aantrekkelijke voor mij
is dat we een lokale partij zijn die los
staat van een landelijke politiek partij
en hun beleid. Bestuurlijk en politiek willen wij blijven sturen op de
inhoud. Ik wil de uitdaging van een
volgende periode aangaan. De kennis

en ervaring die ik heb opgedaan als
wethouder, maar ook van al die jaren
daarvoor wil ik graag inzetten voor
Essentie, Horst aan de Maas en alle
inwoners. De verscheidenheid in kennis en ervaring binnen de partij geven
mij extra vertrouwen en inhoudelijke
steun. Maar uiteindelijk kunnen we
niks zonder steun van de inwoners.
Want jouw stem is essentieel!
Paul Driessen
Wethouder Essentie

Trots en zuinig op ons groene buitengebied
Wonen en opgroeien in een ﬁjne groene leefomgeving lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Onze gemeente kenmerkt zich door een
groen open buitengebied. Open akkers, de Peel, het Maasdal, prachtige
(nieuwe) natuur en tal van groene pareltjes. Dat maakt het wonen maar
ook het recreëren in onze gemeente zo bijzonder.
In het buitengebied wordt
gewerkt, gerecreëerd en in mindere
mate gewoond. Landbouw neemt
daarbij een belangrijke plaats in.
Agrarische ondernemers zijn medebeheerders van het landelijk gebied.
Het landelijk gebied is van ons samen.

We hebben de inzet van Landschap
Horst aan de Maas, met partners als de
Groengroep en IVN, ook in de toekomst keihard nodig. Wij streven naar
een vitale en duurzame landbouw en
zetten in op behoud van het karakteristieke Noord-Limburgse landschap, dat

toegankelijk is voor iedereen. De PvdA is
daarom zuinig op onze schaarse ruimte
maar is zich ook bewust van het belang
van de (agrarische) economie. De economie is immers ook onze banenmotor
voor nu en in de toekomst.
Wij kiezen voor behoud en versterking van onze groene leefomgeving.
Dat vraagt om een balans tussen economische en groene belangen. De PvdA
maakt keuzes. Waar ontwikkelingen wel,
waar niet? Waar ruimte voor bedrijvigheid, waar ruimte voor groen en rust?

De vastgestelde structuurvisie geeft een
prima kader voor toekomstige ontwikkelingen. Keuzes maken is ook nee zeggen
tegen initiatieven in het buitengebied.
Daarom zeggen we nee tegen het NGB
en Klevar. De PvdA kiest voor de Horster
(aan de Maas) maat.
We gaan door met het voorkomen
en aanpakken van verrommeling. Door
te investeren en te saneren zijn er
nieuwe groene kansen. Lelijke plekken
in het buitengebied worden geïnventariseerd. Met een programma en een fonds

gaan we die plekken ook aanpakken.
Dat kunnen we niet alleen! Daarom
zijn we op zoek naar de mooiste plekjes van onze gemeente en de meest
verrommelde plekken. Heeft u hier
ideeën over, laat het ons weten via
horstaandemaas.pvda.nl of Facebook.
Samen zorgen we ervoor dat we trots
blijven op onze groene gemeente!
Namens de PvdA Horst aan de Maas
Roy Bouten
Richard van der Weegen
PvdA Horst aan de Maas
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Portret lijsttrekker PvdA

‘Het contact met burgers voedt je’
Birgit op de Laak (52) uit Horst is lijsttrekker van PvdA Horst aan de Maas. Als wethouder voor PvdA-PK heeft ze
de afgelopen vier jaar werk, inkomen en zorg, communicatie, vergunningen en milieu in haar portefeuille gehad.
Onlangs is ze als zevende geëindigd voor de titel Beste Bestuurder 2013. “Het is een mooie opsteker als je zowel
vanuit zorg en welzijn als milieu wordt voorgedragen. Ik voel me zeer vereerd.”

De Horster politica heeft een
hbo-opleiding jeugdwelzijnswerk in
Maastricht gevolgd. Een aantal jaren
werkte ze als teamleider van verschillende jongerencentra in Rotterdam. In
1992 kwam ze terug naar Horst waar
ze tot 2010 teamleider bij Synthese
was. “Toen ik terugkeerde, merkte ik
dat de mensen hier veel minder

uitgesproken waren over hun
leefomgeving dan in Rotterdam. Ze
deden weinig met hun opvattingen,
terwijl je vanuit de politiek echt mee
kunt beslissen,” vertelt Op de Laak.
Toen een ledenwervingsbrief van PvdA
in de brievenbus viel, besloot ze een
bijeenkomst bij te wonen.
Birgit: “Ik was meteen gegrepen

door Arie Stas en Jos Weijs, beiden heel
bevlogen over de mogelijkheden van
de politiek en de punten die van belang
waren. De PvdA in Horst aan de Maas
maakt genuanceerde keuzes. Opkomen
voor mensen die het minder hebben en
bescherming van de groene leefomgeving zijn daarbij uitgangspunt.” Op de
Laak werd lid van de afdeling.

Campagne
op bakﬁets

Esther Verhoef

Op de Laak heeft twee perioden
in de gemeenteraad gezeten. Na
fractievoorzitter van Pvda-PK te zijn
geweest, werd ze wethouder. “Ik had
deze ambitie al langer. In de raad ben
je vroegtijdig met maatschappelijke
problemen bezig, maar als bestuurder
sta je aan de wieg van een mogelijke
oplossing,” vertelt de politica. Birgit
geeft aan dat de afgelopen vier jaar
voorbij zijn gevlogen. “Zo hebben we
van de decentralisaties in de zorg nu
de basis liggen. Dit zou ik als wethouder de volgende periode graag verder
willen uitbouwen, net als voor het
afvalsysteem en de structurele visie
op het buitengebied.” Mocht het zover
komen, zou ze dan eenzelfde wethouder worden als nu? “Ook vanuit het
bestuur is het belangrijk om rechtstreeks contact met mensen te maken.
Je moet zowel de individuele als grotere noden van de inwoners in het oog
houden. Dit zou ik weer en nog meer
willen doen de komende periode. Het
contact met burgers voedt je.”

Schaduwkanten
Op de Laak noemt het bedenken
van oplossingen het leukste aspect
van de politiek. “Je wilt iets bereiken,
dus je gaat samen aan de slag. Je leert
alle kanten van een probleem kennen.
Uiteindelijk rolt daar iets uit,” vertelt

Toekomst
Wat is dé belofte die ze de
komende periode waar wil maken?
“Rond zorg en welzijn mogen we
niemand in de kou laten staan.
Tegenstanders maken mensen bang
en ongerust dat hulpbehoevenden
vereenzamen en dat de zorg verdwijnt.
Hier kunnen en moeten we lokaal stelling tegen nemen,” vertelt Op de Laak.
De PvdA heeft momenteel drie van
de 27 zetels. De Horster politica hoopt
nu weer op de vijf van de periode
daarvoor. “In de landelijke partij moeten ze nu zware beslissingen nemen.
Hopelijk waarderen de mensen in de
lokale verkiezingen ook waar de partij
lokaal voor staat.”

Wethouder grijpt
naast prijs
Wethouder Birgit op de Laak (PvdA) greep naast de titel Beste Lokale
Bestuurder van Nederland. De wethouder van Horst aan de Maas werd
zevende in de verkiezing van vakblad Binnenlands Bestuur.
Een maand lang konden lezers van
het blad laten weten wie ze de beste
lokale bestuurder van 2013 vinden. De
redactie stelde uit ruim tweehonderd
aanmeldingen een lijst van tien
kandidaten samen. De uitslag kwam
uiteindelijk tot stand door publieksstemmen en een oordeel van de redactie. Op de Laak streed met vijf andere

SCHOLIEREN GEZOCHT
Wij zoeken scholieren vanaf 13 jaar, die ons
komen helpen bij het oogsten van onze cherrytomaten.
Op zaterdag en in de vakanties.
voor meer informatie: info@sweetlions.nl of
Tel. 077-3662828 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

signeert haart nieuwe
boek De kraamhulp

Boekhandel Bruna
Kerkstraat 3/A, 5961 GC Horst

Wethouderschap

de politica. Maar de politiek kent
ook schaduwkanten. Birgit: “Je werk
ligt onder een vergrootglas. Je moet
weleens ‘nee’ verkopen of uitleggen
waarom iets niet kan. Je hebt een
verantwoordelijke functie en dit kan
soms zwaar wegen. Ik kan me goed
voorstellen dat mensen die niet direct
betrokken zijn bij de politiek, sceptisch
zijn. De afwegingen zie je dan alleen
in de weerslag van de journalistiek.
Maar als je raadsleden of bestuursleden kent, zul je zien welke drive
ze hebben.” Hoe gaat ze om met dit
scepticisme tegenover de politiek?
“Ik probeer in discussie te blijven.
Kritisch zijn is goed. Het spiegelen
van meningen houdt de scherpte erin.
Aanhoudend scepticisme kan echter
een dooddoener zijn.”

Beste Lokale Bestuurder

Misschien hebben inwoners van
Horst aan de Maas hem al voorbij
zien ﬁetsen op zijn opvallende
bakﬁets: kandidaat CDA-raadslid
Alex Janssen. De Hegelsommer voert
campagne. Wie zijn facebook-campagnepagina liket kan hem, met
bakﬁets, aan de deur verwachten.
Hij hangt dan in huis een CDA-poster
op en neemt voor de bewoner een
doosje eieren mee. “Als kandidaat
uit Hegelsom en werkzaam in de
pluimveesector kan ik zo een
prachtige combinatie maken om
mijn passie voor kippen, mensen en
politiek te delen”, aldus Janssen.

dinsdag
11 maart
van 15.00
tot 16.00 uur
bij Bruna:

In 2001, na de eerste herindeling van
de gemeente, werd de Horsterse in de
gemeenteraad gekozen.

AARTSERFWEG 6 - GRUBBENVORST - WWW.SWEETLIONS.NL

wethouders, twee burgemeesters, een
gedeputeerde en een dijkgraaf van het
Waterschap om de titel. Winnaar werd
burgemeester Albert Rodenboog van
het Groningse Loppersum. Binnenlands
Bestuur schrijft de wedstrijd sinds 2009
uit. Op de Laak werd vorig jaar nog
genomineerd voor de ‘Prettig contact
met de overheid Award’.

winkel&bedrijf 11
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Roel Smits wint gouden Gazelle
De 11-jarige Roel Smits uit Horst won vrijdag 28 februari bij Fietsplus Geert Rijs in Horst een splinternieuwe
gouden Gazelle.
Roel won de ﬁets met de landelijke
campagne Ga ook voor goud die Gazelle
rondom de winterspelen opzette. Tijdens
deze actie was het de bedoeling dat

klanten van Gazelle-dealers voorspelden
wat de hoogst behaalde medaille ging
worden van Jorien ter Mors, Dimi de Jong
en Edwin van Calker. Verder moesten zij

ook voorspellen hoeveel medailles de
Nederlandse sporters samen gingen
halen. Roel was erg blij met zijn
goudkleurige Gazelle Olympic.

Hobbymanifestatie Nellie Snellen
Hobbyshop Nellie Snellen organiseert op zondag 9 maart een hobbymanifestatie in De Wingerd in Sevenum.
Aan de creatieve show werken ruim dertig landelijke bekende auteurs en demonstratrices mee.
De demonstraties geven het
publiek de kans kennis te maken
met diverse hobbytechnieken en
-trends voor het komende najaar.

Nellie zal haar nieuwste producten
laten zien.
Ook wordt tijdens de hobbymanifestatie de lente-editie van het

magazine Nellie’s gepresenteerd.
De hobbymanifestatie begint
om 10.00 uur en duurt tot 16.30 uur.
Toegang is gratis.

Schilderijen laten
wensen uitkomen
Zorgboerderij Aardenhof uit Sevenum is begonnen met een project genaamd De wensﬂessenpost, waarbij iedere
cliënt een wens mag doen. Zorgboerderij Aardenhof laat samen met haar cliënten, vrijwilligsters en stagiaires deze
wensen in vervulling gaan.

Starter in de Regio
De Waskas
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

De Waskas
Ninette Verhaegh
Lottumseweg 23
Grubbenvorst
06 83 08 74 09
info@dewaskas.nl
www.dewaskas.nl
Wasserijen en
linnenverhuur
1 december 2013

Activiteiten
Sinds december 2013 is
Ninette Verhaegh begonnen met
haar eigen bedrijf De Waskas. De
Waskas is een was- en strijkservice voor particulieren. De Waskas
zorgt ervoor dat was- en strijkgoed weer netjes, schoon en snel
thuis in de kast terechtkomt.
Wassen, drogen, vouwen en
strijken, het kan allemaal.
Wil men liever zelf het wasgoed
wassen en alleen de strijk aan De
Waskas overlaten, ook dat kan.
De Waskas vindt het ﬁjn om haar
klanten regelmatig te zien. Maar
ook als mensen incidenteel
gebruik willen maken van de
diensten van De Waskas, dan kan
dat. Wanneer iemands wasmachine bijvoorbeeld stuk gaat of
iemand met een berg was zit,
kunnen zij terecht bij De Waskas.
Wie ziek wordt en even zelf niet

in staat is om voor de was te
zorgen, wordt graag geholpen
door De Waskas. De Waskas kan
wasgoed zelfs, tegen een kleine
vergoeding, ophalen of terugbrengen, zodat haar klanten zelf
nergens voor hoeven te zorgen.
Doelgroep
De Waskas verzorgt de was
voor mensen die dit zelf niet
meer zo goed kunnen, waarvoor
het wassen en strijken een te
zware opgave is geworden.
Ook mensen die in een instelling
wonen kunnen gebruik maken
van de Waskas. Wie in aanmerking komt voor een PGB, kan dit
zelfs inzetten om zijn of haar
wasgoed te laten verzorgen door
De Waskas. Verder is De Waskas
er voor iedereen die geen zin of
tijd heeft om zich in de spaarzame vrije tijd te moeten bezig
houden met de was.
Onderscheidend vermogen
De Waskas is de enige
was- en strijkservice in
Grubbenvorst. Ze heeft brede
openingstijden die rekening
houden met mensen die moeten
werken. De Waskas heeft een
prachtige duidelijke website en
is actief op Facebook.

Wilt u als starter ook gratis in deze rubriek komen te staan,
mail dan naar linda@hallohorstaandemaas.nl

Het wensﬂessenpostproject wordt
geleid door stagiaire Joëlle Vullings.
Cliënten maken op de zorgboerderij
schilderijen van boerderijdieren. Deze
schilderijen worden verkocht. De

opbrengst hiervan gaat geheel naar het
wensproject.
Inmiddels hebben de cliënten de
ﬂes ontvangen waar ze de wens in
mogen doen. Een aantal wensen is al

gedaan. Zo zou een mevrouw graag
nog eens naar de dierentuin willen. De
wensencommissie gaat aan de slag om
haar en andere wensen in vervulling te
laten gaan.

Donatie voor speeltuin
Speeltuin Roeffen Mart in
Grubbenvorst ontving donderdag 27
februari een donatie ten behoeve
van de speeltuin. Uit handen van het
team van Specsavers Venlo ontving
de Stichting een cheque van
2.393,25 euro.
De opticien spaarde in 2013 voor
meerdere goede doelen, waarvan
Roeffen Mart er één was. Hun donatie
wordt besteed aan het realiseren van
een junglebrug tussen twee klimtorens
aan het begin van de speeltuin.
Speeltuin Roeffen Mart trekt
jaarlijks zo’n 35.000 bezoekers. Sinds
1974 heeft de stichting met behulp van
vrijwilligers de speeltuin uitgebreid tot
de huidige omvang met 48 toestellen
op 74 are.

AUTO ACCU’S
VANAF € 39,WWW.STERACCU.NL
2 JA AR
TIE
GARAN

DE GOEDKOOPSTE UIT DE REGIO
DAGELIJKS IN HORST AF TE HALEN

OP AFSPRAAK 06 19 20 81 96

www.haardstede.nl

Naaimachine Specialist in Noord-Limburg

Verkoop
Onderhoud & Reparatie
077-3987973 / 06-38518702
Americaanseweg 13 Horst

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
06 maart 2014
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Lottum en Grubbenvorst: 8 maart

Gewijzigde afvalinzameling
Inwoners van Lottum en Grubbenvorst (ten oosten van de A73) hebben vanwege carnaval hun afval
niet op 4 maart kunnen aanbieden. Zij kunnen op zaterdag 8 maart plastic, restafval en blik- en drankpakken aan de weg zetten. U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken op uw eigen digitale afvalkalender via www.afvalkalenderhorstaandemaas.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.

Verkiezing Gemeenteraad 2014

Het aanvragen van een
vervangende stempas
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat voor de op woensdag
19 maart 2014 te houden verkiezing van
verkiezing van de leden van de raad van de
gemeente Horst aan de Maas het volgende
van toepassing is:
Om overal in Horst aan de Maas te kunnen
stemmen heeft u een stempas ontvangen. De
stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te
stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem
niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang
dat u de stempas niet vergeet mee te nemen.
Schriftelijk aanvragen
Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt u
schriftelijk tot uiterlijk vrijdag 14 maart 2014, een
vervangende stempas aanvragen. Het aanvraagformulier (J8) is te verkrijgen aan de receptie of u
kunt het downloaden via onze website.

Mondeling aanvragen
U kunt persoonlijk een vervangende stempas
aanvragen kan tot dinsdag 18 maart 2014,
12.00 uur door tijdens de openingstijden van
team burgerzaken.

Machtiging door overdracht van de stempas
(onderhandse volmacht)
De kiezer kan (na ontvangst van de stempas)
tot en met de dag van de stemming, zelf een
andere kiezer machtigen door de stempas aan
die kiezer over te dragen. Hiervoor vult u de
achterzijde van de stempas in.Vergeet niet een
kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te
geven aan de gemachtigde. Deze dient overlegd
te worden aan de voorzitter van het stembureau
bij het uitbrengen van de stem.
Schriftelijke volmacht
Voor het machtigen van een kiezer vanwege
bijv. tijdelijk verblijf in het buitenland. Het
schriftelijke verzoek kan uiterlijk vrijdag 14
maart 2014 worden ingediend bij de gemeente.
Dit formulier (L8) is te verkrijgen op het
gemeentehuis of u kunt het zelf downloaden
via: http://www.horstaandemaas.nl/Bestuur/
Gemeenteraadsverkiezingen

Jaarlijkse opruimdag
Griendtsveen
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dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.
Neem bij het stemmen naast uw stempas ook
een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent
verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het
stembureau. Voor deze verkiezing geldt dat het
identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen
mag zijn.
Nadere inlichtingen op onze website of
telefonisch (077) 477 97 77.

Stemmen bij volmacht
De burgemeester van de gemeente
Horst aan de Maas maakt bekend dat
het mogelijk is om bij de aanstaande
Gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 19
maart per volmacht te kunnen stemmen.

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.

Het aanvragen van een schriftelijke
volmacht is alleen van belang als u:
zelf geen legitimatiebewijs heeft en toch
iemand wil machtigen. Er hoeft voor de
aanvraag en bij het uitbrengen van de stem
namelijk geen kopie van het identiteitsbewijs
overlegd te worden. in de periode vanaf
28 februari (of eerder) tot en met de dag van
de verkiezingen op vakantie bent. U bent
dan namelijk niet thuis om uw stempas te
ontvangen en een onderhandse machtiging te
verlenen.
U kunt alleen iemand machtigen (onderhands
of schriftelijk) die in de gemeente staat
ingeschreven als kiezer op 3 februari 2014
en die dus zelf ook een stempas heeft
ontvangen. Bij inwilliging van het verzoek
ontvangt de gemachtigde een blauw-geel
volmachtbewijs. De gemachtigde dient de
volmachtstem tegelijk met zijn/haar stem
uit te brengen en mag niet meer dan twee
volmachten aannemen. De volmachtgever is
niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf
aan de stemming deel nemen.
Nadere inlichtingen op onze website of
telefonisch (077) 477 97 77.

“Het heeft echt zin, Griendtsveen wordt
elk jaar een beetje schoner”
‘Een schoner dorp begint bij jezelf.’ Als
klein dorp moet je af en toe zelf de handschoen oppakken en klussen gewoon doen
met elkaar. In Griendtsveen hebben ze dat
goed begrepen. Al heel veel jaren organiseert de dorpsraad de jaarlijkse opruimdag. Het initiatief komt van Franca Poels,
oud-voorzitster van de dorpsraad, die in
2004 de Griendtsveense opruimdag weer in
het leven riep. Daarvóór waren er globaal
om de vijf jaar al opruimacties, maar sinds
tien jaar staat de opruimdag jaarlijks op de
kalender.
Dorpsraadlid Ton Bukkems is tegenwoordig
de kartrekker van de opruimdag. “Ze zochten
iemand binnen de dorpsraad en omdat ik bij
afvalverwerker Attero werk, was de keuze
snel gemaakt. Sindsdien regel ik de jaarlijkse
opruimdag. We kiezen altijd een zaterdag in
maart. Dan is het groen nog niet in bloei en is
al het vuil makkelijk te zien in de berm. Dit jaar
is de opruimdag zaterdag 15 maart. Natuurlijk
hopen we dat er weer veel vrijwilligers klaar
staan om met ons mee te doen. Maar ik weet
dat we het vooral moeten hebben van een
vaste kern van zo’n tien mensen. Toch roepen
we iedereen op mee te doen. Het is gezellig,

je bent goed bezig voor het dorp en het kost
PDDUHHQSDDUXXUWMHVPHWQDDÀRRSYHUVHNRI¿HRIZDUPHFKRFRPHOYRRULHGHUHHQ´
De opruimdag is een initiatief van de dorpsraad,
maar kan rekenen op steun van de gemeente.
Ton vertelt: “De gemeente zorgt voor de materialen, zoals prikkers, vuilniszakken, harken
enzovoort. Maar ook zorgen ze voor warme
GUDQNQDDÀRRSYDQKHWZHUN:DWLNQRJ
wel even duidelijk wil maken, is dat het geen
enorme klus is. We starten om 9 uur en rond de
klok van 11 zijn we klaar. We werken met kleine
groepjes en verdelen ons door het dorp. We
halen het zwerfvuil uit de berm en verzamelen
het op een centrale plek. De gemeente pikt het
maandag op. Komen we groot afval tegen, dan
is een telefoontje naar de gemeente voldoende.
=LMKDOHQKHWYHUYROJHQVYRRURQVZHJ´
Enthousiast vertelt Ton over het resultaat. “Het
heeft echt nut. We halen tegenwoordig nog
maar een kwart van het vuil op, vergeleken met
enkele jaren geleden. Doordat het schoon is,
hebben mensen niet de neiging om de berm
als vuilnisbak te gebruiken. Dat is pure winst
voor het dorp. We werken samen aan een echt
VFKRQHUGRUS´

Zorg aan jeugdigen en
gezinnen gegarandeerd
Met ingang van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Samen met
de gemeenten in Noord-Limburg, jeugdzorgaanbieders, cliënten en andere betrokken
organisaties werkt Horst aan de Maas hard
om onze jeugdigen en gezinnen de juiste
ondersteuning en zorg te kunnen bieden.

van geïndiceerde jeugdzorg gebruik maken of
daarvoor op de wachtlijst staan, kunnen in 2015
diezelfde zorg bij dezelfde jeugdzorgaanbieder
voortzetten. Het is dus niet zo dat in 2015 in één
keer alles anders wordt. Die afspraken bieden
een belangrijke basis voor het organiseren van
GH]RUJHQRQGHUVWHXQLQJLQ´

Als u in 2014 van jeugdzorg gebruik maakt,
heeft u vast vragen over de overgang naar
2015. Krijgt mijn kind of mijn gezin in 2015 nog
wel de ondersteuning die we nodig hebben?
Bij wie kunnen we dan terecht? Houden we
nog wel de vaste hulpverlener waar we nu op
vertrouwen?
Wethouder Jeugd, Loes Wijnhoven: “Wij
begrijpen die vragen goed en nemen de
zorgen hierover serieus. Gemeenten hebben
de afgelopen maanden afspraken gemaakt
PHWMHXJG]RUJDDQELHGHUVFOLsQWHQGLHLQ

Recent zijn daar afspraken aan toegevoegd
over de huidige functies van Bureau Jeugdzorg:
o.a. Advies- en Meldpunt Kindermishandeling,
crisisdienst (24/7), uitvoering van maatregelen op het gebied van jeugdbescherming en
jeugdreclassering en de toegang tot zorg. Loes
Wijnhoven: “Ook die afspraken dragen eraan bij
dat in 2015 de zorg en ondersteuning aan onze
jeugdigen en gezinnen gegarandeerd is. We
zetten ons als gemeente in voor een soepele
overgang van 2014 naar 2015 vanuit het uitJDQJVSXQWµJHHQNLQGWXVVHQZDOHQVFKLS¶´
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Themabijeenkomst

Mantelzorgwoning en vraagverhelderingsgesprek WMO
Het Steunpunt Mantelzorg Horst aan de
Maas organiseert, in samenwerking met
de Gemeente, een themabijeenkomst
over de Mantelzorgwoning en het vraagverhelderingsgesprek in het kader van
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij
Hans Chlon van het Steunpunt Mantelzorg
KFKORQ#V\QWKHVHQORI
tel. (077) 397 85 00.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdagochtend 18 maart van 10.00 tot 12.00 uur in
het gemeentehuis van Horst.
9DQDIXXUVWDDWGHNRI¿HYRRUXNODDU
Alle mantelzorgers uit de gemeente Horst
aan de Maas zijn van harte welkom!

Raadsvergadering
Illegale dumping van XTC- 11 maart 2014
afval harder aangepakt
Gemeenten Peel en Maas en Horst aan de Maas

Vanaf 2013 is er in het buitengebied van de
gemeenten Peel en Maas en Horst aan de
Maas meerdere malen XTC – afval gedumpt.
Het gaat hier om vaten met duizenden liters
gevaarlijke vloeistoffen. Het opruimen van
dit afval en het saneren van de bodem kost
de gemeenten per keer gemiddeld € 10.000,-.
Ook de schade aan de natuur en veiligheid
van inwoners zijn argumenten om de afvaldumpingen harder aan te pakken.
Wij roepen iedereen op die iets verdachts ziet
of heeft gezien, dit te melden. Dit kan op de
volgende manier:

9LDKHWODQGHOLMNQXPPHUYDQGH3ROLWLH
0900-8844
9LDKHWODQGHOLMNQXPPHUYDQGH&ULPLQHOH
Inlichtingen Eenheid (CIE): 079-3458999
*HWXLJHQGLHDQRQLHPZLOOHQEOLMYHQNXQQHQ
bellen met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000
Tipgeld
De burgemeesters loven een beloning uit van
€ 5000,-- voor de gouden tip die leidt tot aanhouding van verdachten of het bekend worden van
de identiteit van de daders van de XTC - afval
dumpingen. Belangrijk is dat als je anoniem bent
en blijft er geen tipgeld kan worden uitgeloofd.

Gratis compost ophalen
op zaterdag 22 maart
De gemeente Horst aan de Maas doet dit jaar
weer mee aan de Landelijke Compostdag.
Op zaterdag 22 maart kunnen inwoners van de
gemeente gratis compost ophalen.
Wat?
Per huishouden maximaal 5 zakken of 1 m3 los
compost.

Wanneer?
Zaterdag 22 maart tussen 08.00 en 15.00 uur
Waar?
Songertweg in Horst, achter InterChalet. Let u op
de borden die de rijrichting aangeven.
Meer info? Kijk op www.horstaandemaas.nl

Burgerpodium
Wilt u het woord voeren neem dan vóór de
YHUJDGHULQJFRQWDFWRSPHWGHJULI¿HUGHKHHU
R. Poels, tel: 077 477 97 70 of 06 51 85 28 91
RIHPDLOJULI¿HU#KRUVWDDQGHPDDVQO

Op de agenda staan onder andere de
volgende onderwerpen:
2QGHU]RHNVUDSSRUW5HNHQNDPHUFRPPLVVLH
 ³+RHHIIHFWLHILVGHZRQLQJPDUNWVWLPXOHULQJ´
9HURUGHQLQJ:LQNHOWLMGHQ+RUVWDDQGH0DDV
%HVWHPPLQJVSODQQHQ³%XLWHQNDQV
7LHQUD\VHZHJ$NNHUZHJ%RVVWUDDW´
³%HDWUL[VWUDDW6HYHQXP´³.HUNERVZHJ´
³0ROHQJDWZHJHQ+RUVW´
³*DVWHQGRQNVWUDDW+RUVW´
 ³0DUWYDQ'LMN.ZHNHULMHQ6ZROJHQ´

'HRI¿FLsOHEHNHQGPDNLQJHQYDQGHJHPHHQWH+RUVWDDQGH0DDV
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
Broekhuizen
Genenberg 19

Kronenberg
Peelstraat ongenummerd

Broekhuizenvorst
Heideweg 2a

Meterik
Crommentuijnstraat 59

Grubbenvorst
Past Zegersstraat 3a

Sevenum
Gelderdijk 29
De Donckstraat 16a
De Donckstraat 18
Markt 6

Horst
Jacob Merlostraat 1
Veld-Oostenrijk Schengweg(verzonden op
27 februari 2014)
Vrouwboomweg 7

Swolgen
Molenstraat 11
Vinkenlaan 25

Horst aan de Maas
Leidraad Invordering
Gemeentelijke Belastingen
2014 en Incassoreglement
2014
Diverse straten Horst aan de
Maas, Kom in de Kas

U bent van harte welkom om de vergadering bij
te wonen in de raadzaal van het gemeentehuis.
De vergadering wordt live in video uitgezonden
via de website.
De stukken voor deze vergadering kunt u inzien
in de informatiehoek in de publiekshal van
het gemeentehuis, in de bibliotheek en op de
website.

Commissie bezwaarschriften en klachten
De Commissie van advies voor de
bezwaarschriften en klachten komt op
dinsdag 11 maart bij elkaar voor een
hoorzitting.
19.15 uur: De hoorzitting gaat over een
bezwaarschrift gericht tegen de hoogte van
vergoeding voor verplichte vernummering
Afhangweg 9.
20.00 uur: De hoorzitting gaat over een
bezwaarschrift gericht tegen het besluit tot

Bekendmakingen

³*HOXLG]{QH&9,5DDLHLQG´³/RUEDDQRQJH
QXPPHUG$PHULFD´³6SRUWSDUN'¶Q+DVSHO´
HQ³.ORRVWHUVWUDDW7LHQUD\´
*URQGSULM]HQ
:HWQRUPHULQJ7RSLQNRPHQV
9HURUGHQLQJ%DVLVUHJLVWUDWLH3HUVRQHQ
/HJHVYHURUGHQLQJ

afwijzing handhavingsverzoek activiteiten
Op den Bergen 6 in Sevenum.
Deze commissie brengt advies uit over te
nemen besluiten op bezwaarschriften. De
hoorzittingen vinden plaats in het gemeentehuis
van Horst (ingang via hoofdingang) en zijn
openbaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie,
mevr. A. Schatorje-Linders, tel. (077)477 97 77.

Vragen over uw
belastingaanslag?
Veel mensen hebben de afgelopen week de
aanslag gemeentelijke belastingen 2014 gekregen. Hebt u opmerkingen over deze aanslag? Bent u van mening dat de gemeente
van onjuiste gegevens uitgaat?

of heeft u nog vragen? Neem dan contact op
met de gemeente via (077) 477 97 77.
Soms kunnen we fouten of onduidelijkheden
telefonisch snel oplossen. Dat bespaart veel
tijd en vaak kostbare procedures.

Taxatieverslag
Voordat u een bezwaarschrift indient, is het
aan te bevelen eerst het taxatieverslag van
uw pand goed door te nemen. U kunt uw
taxatieverslag gemakkelijk downloaden van de
gemeentelijke website (www.horstaandemaas.
nl). Andere manieren om het taxatieverslag op
te vragen leest u in de bijsluiter die u bij uw
aanslag ontvangen hebt.

Vervolgens
Wilt u vervolgens toch bezwaar maken? Dat
kan op verschillende manieren en die worden
beschreven op de achterkant van het aanslagbiljet.

Neem contact op
Komt u in het taxatieverslag iets tegen dat niet
klopt, bent u het niet eens met de woz-waarde

Misschien overweegt u om een zogenaamde
‘no cure no pay’-bureau in te schakelen.
Dergelijke bureaus zijn in deze periode erg
actief met het werven van klanten. Voordat u
hiertoe overgaat, is het raadzaam om meer te
weten over de aanpak van dergelijke bureaus.
Op onze website leest u hier meer over.
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ook voor
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Marc Delmée
vormgever

werkt direct!
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De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang
zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld.
De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectiﬁcatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Macht en onmacht van de politicus (5)
De van elders ingevlogen lijsttrekker van het CDA belooft ‘transparantie’, ook de van het CDA overgenomen wethouder van Nieuw Perspectief,
de plaatselijke VVD-spruit. Dat belooft wat voor de toekomst. Hoewel, de
toekomst heeft ook een verleden. Dan zeg ik: ‘Als de vos de passie preekt,
boer, pas dan op je kippen.’ Onze ’vos’ heeft het vooral voorzien op de
ruimtelijke ordening. En dus gaat het opnieuw over een CDA-wethouder:
Huub Dinghs.
Het College van B&W gaf medio
2012 in Sevenum toestemming
(wijziging bestemmingsplan) voor een
forse uitbreiding van een intensieve
varkenshouderij op Hazenhorst 1 én 3
met 1.800 mestvarkens. De drempelwaarde (2.200 vleesvarkens) werd
daarmee ruimschoots overschreden.

De gemeenteraad had in 2006
wel een eerste uitbreidingsplan
goedgekeurd op ondeugdelijke
gronden. De raad was toen onjuist
ingelicht over de totale oppervlakte
van het bedrijf, de ligging in een
extensiveringsgebied, het bestemmingsplan Buitengebied, de Ecologische

Hoofdstructuur, de Provinciale
Ontwikkelingszone Groen (POG), de
plannen Maasgaard, de groenbuffer
Klavertje Vier. De populaire kampeerboerderij De Beierhof werd het door
een wijziging van het bestemmingsplan
onmogelijk gemaakt te functioneren.
Pats boem. Weg inkomen. Manipulatie
heet dat.
De intensieve varkenshouderij
moet dus eigenlijk verplaatst worden
naar een landbouwontwikkelingsgebied (LOG). Probleem opgelost, zou je
denken… Dat wilde en wil het college
niet. In hoger beroep heeft de Raad van
State onlangs gesproken: geen inten-

sieve veehouderij in een extensiveringsgebied. Leve de rechtsstaat. Het
College van B&W zoekt nu naar een
nieuwe list.
Wie heeft het hier nog over
‘transparantie’? Ik heb het liever over
integriteit. Is het, alles overziende,
nog wel verantwoord aan het CDA
opnieuw ruimtelijke ordening toe te
vertrouwen? Ik geef geen stemadvies,
maar adviseer iedere bewoner wel
veiligheidshalve een goede rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Je
weet maar nooit. Raadsleden, toon je
macht.
André de Bruin, Sevenum

TE KOOP =ZDUWH3ODNZHJ
hoek Midden-Peelweg
Voor als u op zoek bent naar:

%XQJDORZ2

RSP !

 zichtlocatie en toch rustig
 houdt van het buitenleven
 u loopt zo de natuur in
 levensloopbestendig
 als u enig werk niet schuwt…
 leven op de Zwarte Plak
 gewoon je eigen ding doen!
Informeert u gerust!
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Bespreking Poll week 08

Meer vrouwen in de gemeentepolitiek is gewenst
Dat er meer vrouwen in de politiek thuishoren, daar is 67 procent van de
stemmers het mee eens, blijkt uit de uitslag van deze poll. Een derde vindt
echter dat er eerst naar de kwaliteiten van een kandidaat gekeken moet worden en dan pas naar het geslacht.
Wie naar de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen op
19 maart in Horst aan de Maas kijkt, kan meteen zien dat het overgrote deel
van de kandidaten man is. Slechts één op de vijf kandidaten is vrouw. Niet

meer echt van deze tijd, vindt het merendeel van de stemmers. In de huidige samenleving is het achterhaald om amper vrouwen in bestuursfuncties
te plaatsen. Partijen kunnen met een iets actiever selectiebeleid vast meer
vrouwen vinden.
Het overige deel van de stemmers ziet geen probleem in het feit dat op de
kieslijsten de mannen de boventoon voeren. Het is volgens hen belangrijker
om te selecteren op vaardigheden en kennis.

Landelijke politici halen mij over te stemmen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De gemeenteraadsverkiezingen zijn over twee weken. De afgelopen tijd
hebben diverse landelijke politici onze regio bezocht en zich laten informeren
over onze gemeente. Zij hebben dorpsavonden bijgewoond, campagnes geopend.
Kortom, ze hebben hun gezicht laten zien.
Goed om te weten dat ook de landelijke politici zich interesseren voor regionale en lokale zaken. Door hen uit te nodigen zetten we ons als gemeente op de
landelijke politieke kaart en zorgen we ervoor dat we in Den Haag niet vergeten

worden. Daarnaast zijn zij goede stemmentrekkers. Zij weten mensen aan te spreken en hen over te halen hun stem niet verloren te laten gaan. Anderen halen
hier hun schouders voor op. Of het nu Tweede Kamerlid Mona Keijzer is of een
kandidaat uit het dorp, die inwoners vragen om te gaan stemmen: zij maken zelf
wel uit of ze naar de stembus gaan en op wie ze stemmen. Daar hoeft hij of zij
niet helemaal voor uit Den Haag te komen, zeker als je na de verkiezingen niets
meer van ze hoort. Landelijke politici halen mij over te stemmen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 09) > Ook tijdens carnaval moet de leeftijdsgrens gehandhaafd worden > eens 68% oneens 32%

Kieswijzer
Nog twee weken en dan
weten we hoe de politieke
verhoudingen in Horst aan de
Maas liggen. Als we de landelijke
media mogen geloven dan zal de
opkomst niet erg hoog zijn.
Om de lezers van nieuwsblad
en –website HALLO Horst aan de
Maas ook tijdens de gemeenteraadsverkiezingen goed te
informeren is de redactie hiermee
al begin oktober vorig jaar
begonnen. De nieuwe rubriek
Gemeenteraadsverkiezingen werd
in het leven geroepen, we
maakten voorstellen voor
verschillende artikelen, zoals
interviews met nieuwkomers of
fractievoorzitters en hadden
ideeën om nieuws over partijen
te brengen.
Om de partijen hierover in te
lichten hadden we in december
een avond ingepland. Van de vijf
zittende partijen, moest één
verstek laten gaan. Tijdens het
overleg gaf de redactie aan om
een kieswijzer te willen maken.
Van de aanwezige partijen was
niemand faliekant tegen, spraken
twee partijen hun bedenkingen
uit en ook van de afwezige partij
kregen we niet meteen een
afwijzende houding. Met het
uitkomen van de partijprogramma’s in het verschiet, had de
redactie een tiental stellingen
opgesteld. Hierop konden de
politieke partijen aangeven waar
ze zichzelf schalen.
Vier jaar geleden hadden de
politieke partijen zelf geprobeerd
om een kieswijzer op te stellen,
maar door de complexiteit ervan,
zagen ze er van af. Deze keer
kregen wij van een landelijke
journalistieke organisatie een tool
om eenvoudig en verantwoord
een kieswijzer op te stellen. Maar
helaas, de politieke partijen
zagen er gezamenlijk vanaf. In
een ofﬁciële lezing omdat de
complexiteit een juiste weergave
van hun partijprogramma in de
weg zou staan.
Als je de partijprogramma’s
leest dan willen ze allemaal
vooruit en over de meeste dingen
zijn ze het eigenlijk wel eens: een
prima onderhouden wegennetwerk, een goed sociaal vangnet
en minder werkloosheid. En ze
staan ook allemaal voor transparantie. Een kieswijzer is geen
garantie dat meer mensen naar
de stembus gaan, maar het is wel
een prima middel om jezelf van
andere partijen te onderscheiden.
Gemiste kans!
Herman

sport
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Genomineerden
sportgala bekend
De genomineerden voor het Sportgala Horst aan de Maas zijn onlangs bekendgemaakt. Het sportgala vindt
plaats op vrijdag 21 maart in ‘t Gasthoês in Horst en wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd.
Stichting Sportgala Horst aan de
Maas heeft in de categorie Sporttalent
van het Jaar Finn Timmermans uit
Broekhuizenvorst, Kim Everaerts uit
Horst en Tessa Pekx uit Kronenberg
genomineerd. Finn Timmermans werd
afgelopen jaar Nederlands jeugdkampioen tijdens de stadstriathlon in Weert.
Tessa Pekx won met haar partner
Minke Coort het NK majorette in de
categorie duo en plaatste zich voor het
EK in Lillehammer. Kim Everaerts speelt
bij de Duitse voetbalclub Borussia
Mönchengladbach.

Friettoernooi
Jeu de Boules Club Horst organiseerde donderdag 27 februari
haar jaarlijkse friettoernooi.
Ruim dertig mensen namen deel aan dit jaarlijks terugkerend
toernooi van Jeu de Boules Club Horst. Het toernooi staat bekend om
spannende wedstrijden en het gezellige samenzijn na aﬂoop. De eerste
plaats werd behaald door Bert Seuren. Hij werd op de voet gevolgd door
Jacqueline Hofmans en de derde plaats was voor Wiel Verhaagh.

Voor de titel Sportploeg van het
Jaar zijn Sparta’18 1 en beugelclub
Bergerbaan uit Sevenum en het
viertal van ruiterclub Wittenhorst uit
Horst genomineerd. De heren van het
eerste elftal van Sparta’18 werden
de afgelopen twee jaren kampioen
in hun klasse. Beugelclub Bergerbaan
werd Nederlands kampioen en het
viertal van ruiterclub Wittenhorst werd
afgelopen jaar tweede tijdens het NK
in Ermelo.
In de categorie Sporter van het Jaar
zijn Marie-Louise Philipsen uit Horst,

Twan Cleeven uit Tienray en zussen
Fieke en Anne Reijntjes uit Meerlo
genomineerd. Marie-Louise Philipsen
stond algelopen jaar twaalfde op de
Nederlandse dressuurranglijst in haar
toenmalige klasse. Fieke en Anne
Reijntjes maken deel uit van raftteam
Fl’eau, waarmee ze in 2013 Nederlands
kampioen werden in hun klasse en zich
plaatsten voor het WK in Brazilië. Twan
Cleeven is meervoudig Nederlands
kampioen bare bow schieten.
De winnaars worden op vrijdagavond 21 maart bekendgemaakt.

Spelregelbijeenkomst
RKsv Wittenhorst
Ed Jansen, A-scheidsrechter in het betaald voetbal, presenteert op zaterdag 8 maart een spelregelbijeenkomst in
de kantine van RKsv Wittenhorst in Horst. Deze ochtend worden onder andere de spelers en speelsters die de
afgelopen twee maanden de KNVB-cursus pupillenscheidsrechter gevolgd hebben, in het zonnetje gezet.
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Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl
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Superdeals

Ariël wasmiddelen
diverse varianten

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

nu 1 + 1 gratis

Varkenskophaas
500 gram
van 6,98 nu

4,99

Acties geldig van woe 5 t/m di 11 maart 2014.

Zondag geopend van 11.00 tot 17.00 uur

Phicoop
Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

KOM NU KIJKEN!

DE NIEUWE
VOORJAARSCOLLECTIE
IS BINNEN!
U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen!
Uiteraard hebben we wat lekkers bij de kofﬁe en
ontvangt u een leuke attentie bij uw aankoop!

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

Tijdens de bijeenkomst worden
aanwezigen met behulp van ﬁlmpjes
van voetbalwedstrijden uitgedaagd om
hun mening te geven over spelsituaties, zoals buitenspel en hands. Ook
kunnen ze Ed Janssen vragen stellen.
De afgelopen twee maanden
hebben ongeveer zeventig spelers
van RKsv Wittenhorst de KNVB-cursus
pupillenscheidsrechter afgerond. Zij zijn

nu bevoegd om thuiswedstrijden in
categorieën F en E te ﬂuiten. De pupillenscheidsrechters worden begeleid
door iemand van de scheidsrechtercommissie, die voorafgaand aan de
wedstrijd met de nieuwe scheidsrechters de wedstrijd voorbereidt en na de
wedstrijd feedback geeft.
Met de scheidsrechteropleiding
hoopt Wittenhorst dat de jonge spelers

in de praktijk leren iets bij te dragen
aan de vereniging. Ook leert de jeugd
door zelf wedstrijden te ﬂuiten wat
een scheidsrechter allemaal meemaakt
tijdens een wedstrijd.
De spelregelbijeenkomst duurt van
10.00 tot 12.00 uur en is ook toegankelijk voor vertegenwoordigers van
andere voetbalverenigingen in Horst
aan de Maas. (Foto’s: Freek Exterkate)
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Informatieavond Venloop
Het LoopCentrum in Hegelsom verzorgt op donderdag 13 maart een informatieavond voor deelnemers aan de Venloop.
Deze lezing Goed voorbereid naar de Venloop begint om 19.30 uur in het LoopCentrum in Horst.
Tijdens de lezing krijgen de
deelnemers alle informatie voor de
voorbereiding op de Venloop, die op
30 maart plaatsvindt.
De sprekers van deze avond zijn

sportarts Rob Eijkelenboom en sportfysiotherapeut Ron Beurskens.
Zij behandelen praktische thema’s
zoals training in de laatste weken,
voeding en drankgebruik voor, tijdens

en na de wedstrijd, ademhaling,
warming-up en cooling down en
wat te doen bij blessures en ziekte.
Er is ook ruimte voor vragen van
deelnemers.

De Roock nieuwe
trainer Griendtsveen
Venraynaar Peter de Roock is met ingang van het seizoen 2014-2015 de
nieuwe trainer van het eerste elftal van RKSV Griendtsveen.

Hij volgt trainer René Peters op die
eerder aangegeven had na drieënhalf
seizoen Griendtsveen te verlaten.
De Roock was eerder onder

meer trainer van Merselo, SVEB uit
Broekhuizenvorst, DEV Arcen en de
vrouwenteams van SV Venray en
VVV’03 uit Venlo.

Rolluikband vervangen
Ook de allerjongste speelstertjes van korfbalvereniging De Merels uit Melderslo hebben hun competitie
gewonnen. De F2 is kampioen geworden. De dames wonnen hun laatste wedstrijd in de competitie met een
stand van 2-1 tegen een team uit Velden. Ze werden na de wedstrijd door het bestuur en door het publiek in
het zonnetje gezet.

Mountainbiketocht
Melderslo
De recreatief mountainbikeclub NeetFit uit Melderslo organiseert zondag 16 maart een mountainbiketocht.
De mountainbikeclub heeft parcours uitgezet van dertig, vijftig en vijfenzestig kilometer.

vanaf € 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600

horstaandemaas.d66.nl

Onze

nieuwe folder
is nu online

en in onze winkel in Horst

marskramer.nl
Hobbyshop
NELLIE SNELLEN vof
Markt 23, Sevenum Tel. 077 467 22 67
info@nelliesnellen.nl www.nelliesnellen.nl

Zondag 09 maart a.s.
organiseert Nellie Snellen weer een

GROTE HOBBYMANIFESTATIE

in Cultureel Centrum “De Wingerd” Maasbreeseweg 2 te Sevenum

Mountainbikeclub NeetFit uit
Melderslo heeft voor de mountainbiketocht een route uitgezet die de
deelnemers door de Swolgense bossen
en het Schuitwater voert. De mountainbikers hebben de keuze uit een tocht

van dertig, vijftig of 65 kilometer. Het
gebied heeft volgens de organisatie
een goede bodem, waardoor deze met
slecht weer ook goed begaanbaar is.
Bij de pauzeplaats wacht de
deelnemers frisdrank, koek en een

kop soep. Na aﬂoop is er de gelegenheid om de ﬁets af te spuiten en een
stukje vlaai te eten in de kantine van
RKSV Melderslo. De inschrijfplaats is
Eikelenbosserdijk 6 in Melderslo.
De start is tussen 8.30 en 10.00 uur.

Ruim 30 landelijk bekende auteurs en demonstratrices presenteren hier weer
diverse technieken en -producten van het nieuwe creatieve seizoen. Tevens wordt
er de mogelijkheid geboden om gratis workshops te volgen. Tijdens de Hobbymanifestatie is onze winkel aan de Markt 23 geopend! De Hobbymanifestatie
is van 10:00 tot 16:30 uur. Bij verschillende demonstraties kunt u gebruik maken
van leuke aanbiedingen die namens ons worden aangeboden.

De entree is vrij!
Hobbyisten ontvangen bij binnenkomst in de Wingerd een “goodybag”
met daarin leuke verrassingen (zolang de voorraad strekt).
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optochten

(Foto’s: redactie HALLO Horst aan de Maas,
c.v. De Krey, Hay Verstraelen, Sjaak Verstegen)
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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.

Melderslo

Meterik

Broekhuizen

Meerlo

SCHON

Tienray

Horst

Sevenum

Swolgen

Hegelsom

Broekhuizenvorst
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Optochten Horst aan de Maas 2014
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

ALAAF!
Griendtsveen

Sevenum

America

OHHH!
Melderslo

Horst

Broekhuizen

Hegelsom
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Kiek ze kiekûh

Tienray

Hegelsom

America

Meterik

Sevenum

Griendtsveen

PROOST

WAUW
Meerlo

Broekhuizen

Kronenberg/Evertsoord

Swolgen
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Optochten Horst aan de Maas 2014

Broekhuizenvorst

Tienray

America

Swolgen

Kronenberg/Evertsoord

SCHON
Melderslo

Meerlo

Horst

Meterik

Griendtsveen

jongeren

22

Mies
Column

06
03

15 VRAGEN

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.

Met de
deur in huis
vallen
Op de allercharmantste
manier, vol goede bedoelingen
(ja, hoor), ben ik afgelopen
week mijn huis uit gezet. Met
een uiterst lieﬂijk telefoontje
werd me het advies gegeven
maar niet thuis te komen voor
twee nachten, dat zou me
namelijk geen goed doen...
Weggevlucht van alle
Limburgse gekheid vertrok
vriendlief met zijn vrienden
tijdens de carnavalsdagen naar
Amsterdam. Geloof het of niet,
deze jongens hadden geen zin in
de verkleedpartijtjes in Horst aan
de Maas. Mijn plannen om, na
het carnavalsweekend, op
maandag ook richting mijn
huisje in Amsterdam te gaan
(tja, school geeft helaas niet vrij,
ook niet voor carnaval), werd bij
deze even heel snel geannuleerd. Attent belde vriendlief op,
om me te vertellen dat ik
misschien beter niet naar
Amsterdam, naar mijn eigen
huis, kon komen. Huh, waarom
niet? Hij maakte zich zorgen, dat
ik misschien niet kon slapen ’s
nachts, omdat ze tot laat in de
nacht muziek draaiden en in de
kamer zaten te kletsen. Oh goh,
ja hoor, en een andere reden zat
er zeker niet achter? Dat een
mannenweekend gewoon net
meer geliefd is dan een mannenweekend + één vrouw
bijvoorbeeld? Voor alle mannen
op de wereld: dit soort dingen
werkt bij vrouwen niet, daar
prikken wij doorheen. Anyway,
buiten dat: het was in ieder
geval wel een charmante hint,
zonder enige vorm van lompigheid, dus voor zo ongeveer het
eerst in mijn leven gaf ik snel
toe en volgde ik zijn advies op.
Met het gevolg dat ik me ’s
ochtends in alle vroegte naar de
trein moest haasten om toch op
tijd bij die ochtendles te zijn...
Heel ﬁjn.
Met zijn telefoontje door mij
erop te attenderen beter niet
thuis te komen viel meneer
inderdaad meteen met de deur
in huis. Waardoor ik er daarna
zelf niet meer in kon...
Mies

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Demi Nijsten
14 jaar
Grubbenvorst
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Het liefst zou ik in een ﬁlm willen spelen en heel beroemd willen zijn. Anders
zou ik een opleiding tot leraar gaan
doen of ik zou voor dierenarts willen
studeren. Toen ik klein was vond ik het
heel leuk om met dieren te spelen en
ze te helpen. Maar die studie duurt heel
erg lang en het lijkt mij ook heel leuk
om kinderen te helpen met leren.
Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?
Dat ik met een vliegtuig naar een warm
land ga, samen met familie en vrienden. Naar bijvoorbeeld de Nederlandse
Antillen, dan hoef ik ook geen andere
taal te leren. Daar wil ik dan een feestje
vieren, met heel veel lekker eten en
een chocoladefontein. Of ik zou een
staatslot willen waar ik heel veel geld
mee win. Dat geld zou ik aan familie
en vrienden geven, van het geld wat

ik over heb zou ik leuke dingen willen
kopen zoals een nieuw huis, met een
zwembad, heel veel glijbanen en een
machine waar jelly beans uit komen.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen? Wat zou je dan doen?
Het liefst zou ik in de huid van een
beroemdheid of acteur willen kruipen,
dan zou ik heel veel stunts uitvoeren.
Ook zou ik wel willen weten hoe het is
om leraar te zijn op bijvoorbeeld een
basisschool, een hogere school of een
school waar kinderen naartoe gaan die
moeilijk kunnen leren.
Je laatst ontvangen app’je/sms’je?
Van wie kreeg je die?
Die kreeg ik van Kristie. Zij is een vriendin van mij en ze vroeg of ik donderdag kon logeren. Ik zei dat ik dan wel
kan en ik heb haar gestuurd dat ze in
HALLO Horst aan de Maas komt met dit
berichtje.
Waar word je blij van in Horst aan
de Maas?
Ik word blij van de winkels, het zwembad, alle lekkere restaurants en het
feit dat ik dichtbij mijn vrienden ben.

aan
Demi Nijsten
krijg ik vaak complimenten over.
Wat is het lekkerste gerecht wat je
moeder kan klaar maken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Mijn moeder maakt elke avond eigenlijk
heel lekker eten. Het lekkerste vind ik
noodles in tomatensaus. Ik denk dat
haar geheime ingrediënt is dat ze met
veel liefde kookt. Mijn stiefvader Pieter
kan hele lekkere zelfgemaakte pizza’s
maken.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik breng de Trompetter en het E3 journaal rond, dinsdag vouw ik reclame en
woensdag vouw ik de kranten en dan
breng ik het rond. Ik doe dat nu denk ik
al een jaar. Als het warm is vind ik het
niet erg, maar als het koud is en er ligt
sneeuw, dan is het minder leuk.
Wat is de laatste droom die je je kan
herinneren?
Dat ik in bed lag, terwijl mijn deken
afgetrokken werd. Ik liep naar beneden
om te kijken hoe dat kon en daar stond
een monster, dat schoot met aardappels. Het monster was groot, groen en
slijmerig met veel haar.
Of ik hier wel of niet blijf wonen ligt
Laatst behaalde cijfer op school? Voor
eraan wat voor werk en vrienden ik
krijg. Anders zou ik naar een warm land welk vak?
Dat was een 9,7 voor Engels. Het was
vertrekken, dat zou ik niet zo erg vineen overhoring van woorden en zinnen.
den. Behalve dat ik dan afscheid moet
In Engels ben ik meestal wel goed, daar
nemen van iedereen.
hoef ik nooit echt goed voor te leren. Ik
Sociale netwerken, wat vind jij
vind het ook een leuk vak!
daarvan? Wat is je favoriet binnen
Zon of sneeuw?
deze groep?
Zon, het is lekker warm en als de zon er
Ik vind het wel ﬁjn, het gaat heel snel,
is dan is er meestal ook vakantie. Dan
sneller dan brieven. Ook voor school
kunnen we lekker zwemmen en is het
is het gemakkelijk, als je een project
samen moet maken. Dan kan je gemak- niet zo irritant om de kranten rond te
brengen.
kelijk alles naar elkaar sturen.
Rijbewijs binnen, wat voor auto hoort Avondmens of ochtendmens?
Ik ben meer een avondmens. Ik ga het
daarbij?
Ik kies dan voor een rijbewijs voor hele liefst laat naar bed, omdat ik graag horrorﬁlms kijk ’s avonds. Ook slaap ik het
grote auto’s. Dan koop ik een monstertruck voor mijn broertje en voor mezelf liefst uit. Als ik naar school moet dan
moet ik vroeg opstaan, dat haat ik want
koop ik een hele grote, dure BMW.
dan ben ik nog half aan het slapen
Allebei het liefst in de kleur zwart.
terwijl ik de ﬁets op moet.
Wat is uniek aan jou?
Stad of dorp?
Heel veel mensen zeggen dat ik in de
klas iedereen aan het lachen maak door Eigenlijk zou ik het liefst in een dorp
wonen. Maar het lijkt me ook leuk
mijn droge humor. Ik geef snel reacties
om in de stad te wonen, tussen alle
in de klas, die niet verwacht worden,
winkels.
waardoor iedereen gaat lachen. Daar
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KIES VOOR COUNSELLING!
Wil Stultjens, stresscounsellor
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Noordsingel 75, Horst
077-398 41 90

www.delestegeulde.nl

www.verkoeijen.nl

NIET LEKKER IN JE VEL?

horstaandemaas.d66.nl

Tel: 0628837851 - Sevenumseweg 2 - 5971 NL Grubbenvorst
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Alzheimer Café over
diagnose Alzheimer
Radioprogrammering
maandag t/m vrijdag
00.00 uur
02.00 uur
06.00 uur
07.00 uur
08.00 uur
09.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
21.00 uur
22.00 uur
23.00 uur

Reindonk Easy
De Nachtdienst
Op tijd op
L1 NWS
Reindonk NU
Schijven
voor Bedrijven
L1 NWS
Middagvitaminen
L1 NWS
Reindonk NU
Melodie-express
@8
@9
Uitzending gemist
Reindonk Easy

elk heel uur NOS headlines
elk half uur Lokale nieuws
RADIO
Horst, Sevenum en Grubbenvorst:
ether 107.1 FM
Meerlo, Swolgen en Broekhuizen:
ether 105.6 FM
Kabel analoog: 87.5 FM
Kabel digitaal Ziggo: kanaal 990
Glasvezel KPN: kanaal 990
Glasvezel Lijbrandt en
OnsBrabantNet: kanaal 3053
TV
Kabel analoog: 22+ 480.00 MHz
Kabel digitaal Ziggo: kanaal 42
Glasvezel KPN: kanaal 590
Glasvezel Lijbrandt en
OnsBrabantNet: kanaal 2054
www.reindonk.nl

In het Alzheimer Café in Horst wordt op 10 maart gesproken over de
diagnose Alzheimer. De informatieavond vindt plaats in Mikado en start om
19.30 uur.

Crist Coppens
4 gepaneerde
kipschnitzels € 5,95
WEEKENDAANBIEDING

Op een dag hoort iemand de
diagnose: u heeft de ziekte van
Alzheimer of een andere vorm van
dementie. Hoe komt men eigenlijk tot
deze diagnose? Hoe gaat dit in zijn
werk en wat betekent het om de
diagnose te horen? Dit wordt besproken

tijdens het Alzheimer Café. Spreker
deze keer is de heer Schraven, huisarts,
gespecialiseerd op het gebied van
dementie.
Het programma duurt tot 21.00 uur.
Mikado is te vinden aan de Deken
Creemersstraat 56 in Horst.

KEURSLAGERKOOPJE

Shoarmapakket € 5,95
Incl. pitabroodjes en gratis saus

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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Gedaanteverandering
Het evangelie over gedaanteverandering wordt jaarlijks twee keer
gelezen, een keer in de vastentijd en op 6 augustus. Op die dag wordt het
feest van de gedaanteverandering van de Heer gevierd.
Jezus gaat, vergezeld door enkele
van zijn apostelen, de berg op en ontmoet Mozes en Elia. Op die berg zien
ze al een stukje van de hemel. Heel
even wordt hun de ogen geopend en
kijken ze in de toekomst.
Op dinsdag 11 maart om 20.00 uur

verdiept men zich in het Parochiehuis
in Sevenum in dit evangelie. Zij doen
dat aan de hand van een beeldmeditatie en passende muziek.
Geïnteresseerden kunnen zich voorbereiden door het evangelie Mattheus 17,
1-9 te lezen.
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tandprothetische praktijk

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

Expositie in De Locht
In Museum De Locht in Melderslo is op zaterdag 8 en zondag 9 maart een
expositie van werken van tien amateurschilders. Het gaat om schilderijen in
olieverf en aquarel, maar er is ook een fotovariatie te zien met als thema
het slaapkamerschilderij van Van Gogh.
Diverse kunstenaars zijn tijdens de
expositie in Museum De Locht aan het
werk en kunnen extra informatie geven
over hun kijk op kunst en de door
hen toegepaste techniek. Aansluitend
bij deze activiteit voor volwassenen
mogen kinderen zondagmiddag hun

>>>2<5:;.,)0;A69.*,5;9<453
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eigen schilderijtje maken. Voor het
steviger werk kunnen bezoekers op
zondag terecht in de smederij waar
de smid bezig is met het maken van
siersmeedwerk. Museum De Locht is
op woensdag, zaterdag en zondag
geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

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

Garagedeuren - Kunststof kozijnen - Zonweringen
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16.00 uur
van 10.00 tot

Lenteactie! js

ISO-45 voor de pri
van ISO-20 én
gratis motor *

Sleuteloverdracht
in de Mèrthal in Horst
In de Mèrthal in Horst vond zondagochtend 2 maart de sleuteloverdracht plaats. Hiermee droeg
burgemeester Kees van Rooij, namens het gemeentebestuur van Horst aan de Maas, ofﬁcieus het gezag
over de dorpen over aan de prinsen uit Horst aan de Maas. De bijeenkomst werd georganiseerd door
carnavalsvereniging De Geiten uit Tienray.

* bij aanschaf van een sektionaaldeur.

Zie ook
de
an re acties
op onze
website!

Showroom: Simonshoek 4 Meijel
www.mathpeeters.nl
Math Peeters, daar kun je mee afsluiten!
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Optreden
Bruut Sabbath/Tributor
za 8 maart 22.30 uur
Locatie: Blok10

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

Tangled Eye in Cambrinus
De nieuwe band Tangled Eye staat op zondagmiddag 9 maart op het podium van Cambrinus in Horst.
Tangled Eye is een blues- en soulformatie met oudgedienden uit de blueswereld.

Balgooien

America

zo 9 maart, 12.11 uur
Org.: Boerenbruiloftsgezelschap
Locatie: Wilhelminaplein

Balgooien
zo 9 maart 11.00 uur
Locatie: start Hofweg 11

Optreden Tangled Eye
Dorpsraadvergadering

zo 9 maart 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

wo 12 maart 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

Beat Westcoast & Hits
zo 9 maart 20.00 uur
Locatie: De Buun

Broekhuizen
Receptie tourwinnaar
za 8 maart 20.11 uur
Organisatie: CV De Krey
Locatie: café Maaszicht

Alzheimer Café

Griendtsveen

Kronenberg

Jubileum Ben Faas

Dorpsraadvergadering

zo 9 maart
Locatie: kerk en De Zaal

wo 12 maart 19.30 uur
Locatie: De Torrekoel

ma 10 maart 19.30 uur
Locatie: Mikado

Melderslo

Grubbenvorst

Demonstratie
kunstschilderen

Verkiezingsdebat
do 13 maart 19.30 – 22.00 uur
Organisatie: Behoud de Parel
Locatie: café De Vonkel

zo 9 maart 11.00 – 17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

De band wordt gevormd door
violiste Dede Priest, gitarist en
platenlabelbaas Jan Mittendorp en
drummer en bassist Jasper Mortier.
Ondanks het feit dat de band

net een jaar oud is, staan er al
optredens gepland in Nederland,
België, Frankrijk, Denemarken,
Duitsland en Oostenrijk.
Op het pas verschenen debuut-

album Dream Wall verlaten de drie
muzikanten hun comfortzone. Zo zingt
Dede Priest, drumt Jasper Mortier en
bespeelt Jan Mittendorp ook de bas.
Het concert begint om 16.00 uur.

Balgooien

Hegelsom
Balgooien
zo 9 maart
Organisatie: CV D’n Tuutekop

zo 9 maart 11.00 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: verzamelen 10.30 uur
in ’t Paradijs

Beat Westcoast & Hits bij De Buun

Meterik

Jan Droesen is dit jaar 25 jaar werkzaam bij radio Reindonk. Naar aanleiding van dit jubileum vindt er zondag
9 maart om 20.00 een live-uitzending van Beat Wescoast & Hits plaats vanuit café De Buun in Horst.

Balgooien

Horst

zo 9 maart 11.00 uur
Organisatie: Dorpsraad
Locatie: Theresiastraat 16

Muzikale middag
voor ouderen
vr 7 maart 14.00 uur
Organisatie:
CDA Horst aan de Maas
Locatie: ‘t Gasthoês

Sevenum
Zaalvoetbaltoernooi

Kantkloscafé

vr 7 maart 11.00 – 15.00 uur
Organisatie: Sport aan de Maas
Locatie: sportzaal De Kruisweide

vr 7 maart 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Power Trashing Serum V

Spelregelbijeenkomst

za 8 maart 20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

za 8 maart 10.00 – 12.00 uur
Locatie: RKsv Wittenhorst

Bixiedag

Outlaw
za 8 maart 21.00 – 04.00 uur
Locatie: De Lange

zo 9 maart
Organisatie: Ponyclub Die
Sevenrijders
Locatie: Manege D’n Umswing

Radio Reindonk zendt zondag 9
maart aﬂevering 1.133 uit van Beat
Westcoast & Hits. Radio-dj Jan
Droesen is al 25 jaar werkzaam bij

radio Reindonk en zendt naar aanleiding hiervan live uit vanaf café De Buun
in Horst. Vanaf 20.00 uur worden onder
begeleiding van liveband Blender hits

uit de jaren 60 ten gehore gebracht.
Tussen de nummers door vertelt
Droesen over de zestiger jaren en de
popmuziek. Toegang is gratis.

Expositie schilderijen bieb Horst
In de bibliotheek van Horst is tot en met 26 april werk van cursisten van schilderschool Bo-Art uit Baarlo te zien.
Bo-Art bestaat sinds een tiental
jaren en wordt geleid door Marjan
Wijnhoven. Onder de ongeveer
tachtig cursisten zijn zowel beginners
als vergevorderden.

Tijdens de lessen werken de
cursisten aan opdrachten waarin alle
technische vaardigheden van het
tekenen en schilderen aan de orde
komen.

Daarnaast mogen zij eigen werk
kiezen. Op 29 maart worden de
schilderijen gewisseld met andere.
Kijk voor meer informatie op
www.marjanwijnhoven.nl

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

Werkplezier voor
ondernemers!
Online Administratie MKB

Met Yuki zijn actuele cijfers bij
OAMKB een ﬂuitje van een cent!
Scannen, mailen, klaar.

OAMKB is een landelijke organisatie. Wij begeleiden
MKB-bedrijven, ZZP-ers en starters op heel eigen en
innovatieve wijze. Wij werken niet alleen vóór jou, maar
vooral mét jou. Zo besparen we samen kosten en geven
we je met o.a. Yuki software real time inzicht in je cijfers
en bedrijfsvoering tegen een vast maandtarief.
Een online administrateur is je ﬁnancieel adviseur online,
met wie je snel belt, mailt of chat als je een vraag hebt
en met wie je ook regelmatig live zaken bespreekt.
Slim online, transparant, efﬁciënt, in jouw voordeel:
online accountancy is de nieuwe stijl.
Ook jouw stijl?
Nieuwsgierig naar ons?
Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak.

Online Administratie MKB
René van Helden, Venray/Horst/Venlo
Pastoor Teeuwenstraat 64
5962 CB Melderslo
T: 06 13 51 03 78
E: rene.vanhelden@oamkb.nl
www.oamkb.nl/renevanhelden

Powered by

werkplezier voor ondernemers!

Liedjesavond Mission
Het Horster vriendencollectief Mission Impossible bestaat 25 jaar en vierde dat met een reünie op vrijdag 28
februari in de Mèrthal in Horst. Op het evenement waren 1.800 bezoekers aanwezig. In Horst bestonden in
de jaren 70 en 80 veel verschillende vriendengroepen. Al deze vriendengroepen werden in 1989 verenigd in
Mission Impossible. De feesten en bizarre muziek-opnames waren in de jaren 80 en 90 berucht in de regio
Horst.
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Medische Religie
zorg
America
zondag

Huisarts en apotheek

Heilige mis

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

Horst

Broekhuizenvorst

Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W v-a-l-nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-18.00 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

zaterdag

Meerlo
Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 2 Meerlo
T 0478 53 00 80
W apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30-17.30 uur
zaterdag 10.00-12.00 uur

Sevenum
Huisarts De Weert & De Vos
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68, spoed = keuze 1
Receptenlijn: 088 080 01 11
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-12.20 uur

Venlo

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

zondag

Heilige mis

Voor het derde jaar op rij organiseerden café ’t Centrum, grandcafé Liesbeth en De Lange Horst samen de Horster
Carnavalsparade. Op het Wilhelminaplein voor het gemeentehuis in Horst stond een groot podium waar verschillende grote Limburgse en lokale carnavalsartiesten optraden, zoals W-Dreej, De Toddezèk en Beppie Kraft.

19.15
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl
09.45

Grubbenvorst
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

10.30
09.00

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo
zaterdag
woensdag

Venray

Meterik

(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

zaterdag

Tandarts

Heilige mis

09.45

Griendtsveen

zaterdag

Huisartsenpost

11.00

‘Een beetje regen kan
ons niet tegenhouden’

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Om stipt om 15.11 uur begint de
parade met ongeveer honderd
bezoekers en een waterig zonnetje.
Nog geen half uur later loopt het plein
langzamerhand vol en 16.00 uur staat
het hele plein vol met carnavalsvierders, die luid meezingen met alle
bekende en onbekendere carnavalsnummers.
Het weer zit echter niet mee, want

zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Verloskundige zorg

Tienray

Verloskundige praktijk
Horst & Maasdorpen
Westsingel 98 Horst
Raadhuisplein 2 Meerlo
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
T 077 398 14 50
W verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl

zaterdag
woensdag

donderdag
vrijdag

Rommelmarkt
Mèrthal Horst
Gasthuisstr 5961 GA A73 afrit 11

23 maart
Markt Maashees
Deelnemen zie:

www.carbootsalehorst.nl

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst
kerkdienst

112

10.00
14.30

: 10% korthainamg
Celzout 10
reinigen van het lic
Goed voor het

Meerlo, Tienray en Swolgen
0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 354 88 88 (Sensoor)

Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Week 6 t/m 13 maart

Melderslo, Hegelsom, Meterik,
America, Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 398 14 16
T

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

Zon 9 maart 9.30/15.30 u

Parochiecluster Horst

Brand, ongeval of misdrijf
Geen spoed, wel politie?
T 0900 88 44

De reacties van het publiek zijn
positief: “Dit is nu het derde jaar dat de
parade in Horst wordt georganiseerd.
Het begint een soort traditie te worden
van mijn vriendengroep om hier de
carnaval echt te openen en het is dus
ook altijd heel gezellig, ik hoop dus dat
ze het volgend jaar weer organiseren”,
aldus een bezoeker.

Swolgen

Spoedgevallendienst
7 t/m 13 maart 2014
Kies Mondzorg Arcen
Maasstraat 36a, Arcen
T 077 473 23 13

Alarmnummer

niet veel later begint het te regenen
en hier en daar worden paraplu’s
opgestoken. Het mag de pret niet drukken: “Het is een beetje jammer van het
weer, maar dit buitje zal zo wel weer
overgewaaid zijn. Een beetje regen kan
ons niet tegenhouden een leuke dag
te hebben. Het is alleen stom dat mijn
schmink nu is uitgelopen”, zegt een
bezoekster.

Joop de Hoon
CDA lijst 1 nr. 9
o.a. Kandidaat
voor de ouderen

Informatie: www.celzouten.com

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

26

cultuur
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Making of… voorjaarsspecial

‘Het liep allemaal vrij snel en soepeltjes’
Aan de keukentafel van haar kapsalon Happy Hair neemt kapster Patty Kleeven uit Horst plaats en geniet
zichtbaar van een kopje thee. Haar bijdrage voor de voorjaarsspecial van nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas zit
erop. “Ik werkte beneden aan de kapsels en boven werden de nagels verzorgd en de visagie gedaan. Daarna gingen
de modellen op de foto”, aldus Patty.
De voorjaarsspecial is een uitgave
van Kempen Media en verschijnt elk
voorjaar in dit nieuwsblad. De deelnemende adverteerders zorgen zelf voor
een model, dat hun producten aanprijst.
Patty: “We bespreken samen met het
model en de klant wat er gedaan moet
worden: alleen knippen of ook verven.”
In principe bepaalt Patty wat de nieuwe
look wordt, maar uiteraard altijd in
overleg. “Als iemand lang haar heeft, ga
ik niet zeggen dat het kort moet. Alles
in samenspraak. Anders komen ze hier
nooit meer terug.” De modellen krijgen
van Marly Kleeven en Sybilla van Lierop
van beautysalon Glam hun nagels gelakt
en de visagie verzorgd. De fotograﬁe
was in handen van Nicole Hinrichs uit
Horst.
Het thema van de voorjaarsspecial
is dit jaar Vintage en Overvloed. Patty:
“Op de dag dat de modellen worden
gefotografeerd hou ik mijzelf vooral
bezig met het haar in model brengen. Het haar krullen, opsteken, mooi
föhnen, vlechten of met de stijltang
bewerken. Ik overleg met de fotograaf
hoe zij het model in beeld wil brengen.”
Het is voor Patty een andere manier om
met haar vak en salon bezig te zijn. “We
hebben wel eens shows gedaan of een
ladiesnight, maar dit was nieuw voor

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

r
Al mee ar
ja
dan 20 st!
r
o
in H
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

mij.” Patty nam begin februari de zaak
over van haar vader en begon daarmee
aan de derde generatie kapper Kleeven.
“Het is ﬁjn om in een gespreid bedje
terecht te komen, maar je moet wel
zorgen dat ook nieuwe klanten je zaak
vinden.”
Terwijl Patty beneden het haar in
model bracht, werkten Marly en Sybilla
boven. “En tussendoor ging ik even naar
boven voor de ﬁnishing touch. Het liep
allemaal vrij snel en soepeltjes. Het is
me zo goed bevallen, ik zou het best nog

wel een keer willen doen. Ik ga voor de
najaarsspecial”, aldus Patty.
Bekijk volgende week de voorjaarsspecial met de volgende deelnemers:
Kruytzer Optiek, Beau Belle en De
Schoester, allen uit Horst, Modehuis
Cruysberg uit Tienray en Trento Moda uit
Grubbenvorst.
Wilt u meer informatie over deze
voorjaarsspecial of najaarsmodespecial,
neem contact op met Linda Cox via
linda.cox@kempencommunicatie.nl of
bel 077 396 13 56.

Nieuwe programma’s
Omroep Reindonk
Omroep Reindonk start vanaf 6 maart met vier nieuwe tv-programma’s. Mensen uit Horst aan de Maas staan in deze uitzendingen centraal.
In het vierluik Van Elzenhorst naar
Hof te Berkel volgde Omroep
Reindonk twee bewoners die in
december van het verpleeghuis
Elzenhorst naar Hof te Berkel
verhuisden. De kinderserie Jelger de
goochelaar is een initiatief van
ﬁlmmaker en zanger Jelger Dees.
Kinderen uit Horst aan de Maas
presenteren dit programma over de
goochelaar die in zijn dorpje
Belderplons vele avonturen beleeft.
In Koken met een Plus bereidt kok

Maurice Smits eenmaal per maand
een maaltijd op locatie in Horst aan
de Maas, waarna het recept op de
website van de omroep na te lezen
is. In een lokale supermarkt komt een
receptenrek te staan met bijbehorende recepten.
Ten slotte wordt elke zondag het
kerkelijke programma Een boodschap
voor u en nu uitgezonden met aandacht voor het evangelie. TV Reindonk
zendt dagelijks uit om 11.00, 17.00,
19.00, 21.00 en 23.00 uur.

