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Carnaval weer voorbij
Het was een stormachtige carnaval dit jaar. Vooral carnavalsmaandag 8 februari stond in het teken van de carnavalsoptochten die vanwege het slechte weer afgelast
werden. Voor de politie is carnaval rustig verlopen, laat een woordvoerder weten.

Kunstwerk voor raadzaal

Ontwerpwedstrijd voor
staatsieportret raadzaal
In de raadzaal van het gemeentehuis van Horst aan de Maas komt een nieuw staatsieportret te hangen.
De gemeente heeft een ontwerpwedstrijd uitgeroepen voor dit nieuwe portret. Ontwerpen kunnen tot 14 maart
worden ingeleverd.
Het is gebruikelijk dat in iedere
raadzaal in Nederland een staatsieportret, een portret van het staatshoofd, hangt. Nu hangt er een
replica van het officiële staatsieportret van koning Willem-Alexander.
De gemeente is echter op zoek naar
een origineel, uniek portret.
Daarom roept zij kunstenaars op
om een kunstwerk te maken voor in

de raadzaal. Zij kunnen voor
14 maart foto’s met een indruk van
hun werk en een schets van het ontwerp inleveren. Zij mogen helemaal
zelf kiezen welke vorm het kunstwerk
krijgt.

Selectiecommissie
Naast traditionele kunstvormen is
bijvoorbeeld ook grafische vormgeving

een optie, laat de gemeente weten.
Een selectiecommissie bepaalt
welke kunstenaar het staatsieportret
in opdracht van gemeente Horst aan
de Maas mag gaan maken en wiens
kunstwerk in de raadzaal komt te
hangen. Daarnaast wordt een selectie van de ingezonden ontwerpen
tentoongesteld in de hal van het
gemeentehuis.

Het gesprek van de dag tijdens
deze carnaval was waarschijnlijk het
slechte weer. Nog voordat carnaval dit
jaar begon, werd er al gespeculeerd
over het mogelijk aflassen van
optochten vanwege het stormachtige
weer dat vooral voor maandag
voorspelt werd. Op vrijdagochtend 5
februari ging de Veiligheidsregio samen
met verschillende burgemeesters in
overleg over het mogelijk verplaatsen

of aflassen van carnavalsoptochten. De
veiligheidsregio waarschuwde de
gemeentes voor gevaarlijke situaties
door harde windstoten. Die ochtend liet
de gemeente de keuze aan de
carnavalsverenigingen zelf. Alleen CV
De Meulewiekers uit Meterik besloot
haar optocht van maandag te verzetten
naar dinsdag.
Hoewel veel carnavalsvereniginLees verder op pagina 05
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Sociale huurwoningen voor Melderslo
In Melderslo worden vier sociale huurwoningen gebouwd op de ontwikkellocatie Achter de Pastorie. Daar kunnen er bij grote belangstelling nog vier bij komen.
Het bouwprogramma bestaat uit
vier tot acht grondgebonden huurwoningen, waaronder eengezinswoning(en)
en levensloopbestendige woningen.
Deze woningen zijn geschikt voor kleine
huishoudens, zoals starters, ouderen,
tweepersoonshuishoudens of kleine
gezinnen. De plannen worden momenteel verder uitgewerkt en worden

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente

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 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Wim Coenen
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Anne Gubbels, Niels van Rens,
Teun Stiphout, Berend Titulaer en
Rosanne Vromen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
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.

media
Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

naar verwachting na de zomer aan de
belangstellenden gepresenteerd.

Jong en oud
Kenmerkend voor deze levensloopbestendige woningen is dat het gehele
woonprogramma op de begane grond
mogelijk is. De woning bestaat uit twee
bouwlagen en is geschikt voor jong
en oud, vooral omdat de woonkamer
uitgebreid kan worden door de slaapof werkkamer erbij te betrekken. De te
realiseren woningen hebben een tuin
en een buitenberging, die ook via een
achterompad te bereiken is. Voor meer
informatie en inschrijving, kijk op
www.thuislimburg.nl

Derde jaar Test-Je-Keet

‘Verantwoord omgaan met de keet’
Voor het derde jaar is het Jongerenwerk van Synthese nu actief met het Test-Je-Keet project in Horst aan de Maas. Jongerenwerkers Anton van der
Heijden en Freddy van de Laar van Synthese willen keten bespreekbaar maken in de gemeente en een aanspreekpunt vormen voor keetjongeren en alle
betrokkenen.
Het jongerenwerk van Synthese
juicht toe dat jongeren plekken
hebben waar ze elkaar ontmoeten en
kunnen ontspannen. “Om ervoor te
zorgen dat jongeren dit kunnen blijven
doen hebben we met het project
twee doelstellingen als het gaat om
het thema keten”, vertelt Anton.
“We willen aan de ene kant keten
bespreekbaar maken en ervoor zorgen
dat de randvoorwaarden zoals
inrichting, omgeving, veiligheid en
alcoholgebruik verbeterd worden.
Daarnaast is het voor ons ook belangrijk dat we aanspreekpunt zijn voor de
jongeren in de keten en alle andere
betrokkenen. Dit kan bijvoorbeeld zijn
om overlastsituaties in de kiem te
smoren of het ondersteunen bij een
aanvraag voor bijvoorbeeld een
evenementenvergunning.”
Het project ging in 2014 van start
in Horst aan de Maas, omdat de

jongerenwerkers steeds minder groepen jongeren op straat tegenkwamen.
Anton: “Met name de aanpassing van
de Drank- en Horecawet heeft die
verschuiving van straat naar keet alleen
maar doen versnellen.” Freddy voegt
toe: “Het ontmoeten en ontspannen
met een pilsje erbij blijft belangrijk
voor jongeren. Wetgeving heeft die
behoefte niet doen afnemen. De jeugd
wil samenklitten met leeftijdsgenootjes, zonder dat volwassenen daarbij
zijn en daar iets van vinden. Een keet is
daar bij uitstek geschikt voor.”
De jongerenwerkers van Synthese
geven samen met keetadviseurs
workshops in de keten om deze te
verbeteren. Want met het Test-Je-Keet
project willen zij het gebruik van keten
niet verminderen, maar proberen ze
jongeren juist aan te moedigen om zo
verantwoord mogelijk met hun eigen
ontmoetingsplek om te gaan.

Inbraak Blauwververstraat in Horst
De politie heeft op zondag 7 februari met een helikopter gezocht naar
de dader(s) van een inbraak op de Blauwververstraat in Horst.
Via burgernet is er deze avond
een signalement uitgegaan van de
dader. Het zou om een man van
ongeveer 1.80 meter met getinte
huidskleur en donkere kleding gaan.
Hij zou zijn gevlucht in de richting van

de Van Douverenstraat. Ondanks de
zoektocht met de politiehelikopter
is deze man niet meer aangetroffen.
Volgens een woordvoerder van de
politie is het niet duidelijk of de man
alleen was.

Auto ramt gevel in
Broekhuizenvorst
Een bestuurder van een Volkswagen Passat heeft op zaterdag
6 februari een muur geramd in Broekhuizen. Hij had gedronken.
De auto liep flinke schade op en
hij moest zijn rijbewijs inleveren.
Het is niet duidelijk of de bestuurder
carnaval had gevierd. Volgens een

woordvoerder van de politie is het
verder een rustige carnaval geweest.
“Er hebben zich geen grote incidenten
voorgedaan”, aldus de woordvoerder.

Wij leveren een bijdrage aan de omslag
Freddy: “Jongeren hebben goud in
handen met een keet. Maar daar hoort door het gesprek aan te gaan over het
onderwerp alcohol. Het project is er
verantwoordelijkheid nemen ook bij.
in eerste instantie niet op gericht om
Bijvoorbeeld na een incidentje met
alcohol misbruik onder jongeren tegen
overlast. Samen met de keetjongeren
te gaan.”
gaan we dan het gesprek aan om te
De komende tijd gaat het project
kijken hoe dit de volgende keer voorkomen kan worden.” Verschillende keten zich richten op het organiseren van actihebben zo bijvoorbeeld al op aanraden viteiten met de keetjongeren. Ook gaan
ze met hun Test-Je-Keet-Caravan langs
van het project een buurtbarbecue
op een aantal festivals en bezoeken ze
georganiseerd om iets terug te doen
voor buurtbewoners die wel eens over- scholen om met jong en oud in gesprek
te gaan over de keetcultuur in Horst
last ervaren.
aan de Maas. Anton: “Het belangrijkste
In de workshops komt ook het
dat we tot nu toe met het project hebalcoholgebruik aan bod. “We zien wel
ben bereikt is dat we de keetjongeren
eens keten met jongeren onder de
18 jaar die wel eens een pilsje drinken, uit de anonimiteit gehaald hebben.
Het jongerenwerk weet nu waar de
maar het merendeel van de jongeren
is ouder dan 18”, vertelt Anton. “Het is keten zijn, wat daar speelt en kan hier
een cultuuromslag die tijd nodig heeft. adequaat op inspelen.”

Alle soorten bestratingen

Alle soorten tegelwerk

Alle soorten buiten tegels
Alle soorten klinkers

Alle soorten keramische tegels
voor binnen en buiten

Grind, zand en cement

Complete badkamers

Wind- en schaduwdoeken

Piazzetta pelletkachels

Hoebertweg 6, 5966 ND America

www.vanrengsbestratingen.nl

www.vanveggeltegels.nl

Aanbieding

3-gangen a la carte diner
voor 2 personen

€66,00

€33,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Swolgense studente gaat
keuken bouwen in Lombok

Lekkere wafels!

Holly Janssen uit Swolgen en Charlotte Simons uit Breda moeten met hun afstudeeropdracht lef en daadkracht
tonen. Daarom vertrekken ze in april met een zak geld naar Lombok in Indonesië om een keuken van een weeshuis
op te knappen.

De lekkerste bakker bij u in de buurt
www.bakkerijbroekmans.nl

ONS VERNIEUWDE
TUINCAFÉ IS GEOPEND!

Het had ook gewoon in
Nederland gekund: afstuderen voor
hun studie Sociaal Maatschappelijke
Dienstverlening. “Je mag je afstudeeropdracht zo groot en klein invullen als
je zelf wilt. Het is wel duidelijk dat wij
voor groot hebben gekozen”, zegt Holly
Janssen (19) uit Swolgen. Zij en medestudent Charlotte Simons kwamen in
hun zoektocht naar een mooi ontwikkelingsproject ‘via via’ in contact met
een mevrouw van de Koningsschool,
in feite een weeshuis, in Lombok.
Niet veel later was project
Koningsschool geboren.
“We zagen foto’s van de keuken
van het weeshuis voorbij komen. Die
is ondergronds en helemaal vervallen.
We vonden dat daar wat aan moest
gebeuren”, zegt Charlotte. Holly:
“We hebben al contact gelegd met een
lokaal klusbedrijf. De bedoeling is dat

wij op dag een en twee een schets van
de nieuwe keuken maken en een beeld
krijgen van hoe het er uit moet gaan
zien. Hopelijk kunnen we dan op de
derde dag al aan de slag met bouwen.”
Om dit mogelijk te maken zamelen
de twee studentes geld in. Ze hebben
600 euro bij elkaar en het streefbedrag
is 1.500 euro. “Er moet nog een aantal
grote inzamelingsprojecten komen,
waaronder een bingo voor ouderen en
een personeelsontbijt op een bedrijf.
We verwachten dat we daar grote
bedragen mee gaan ophalen”, vertelt
Charlotte. Om het streefbedrag te verwezenlijken hebben ze nog een aantal
weken; de vlucht is geboekt voor
15 april. Het zijn drukke tijden voor de
twee. “Met de inzamelingsacties en
het plannen zijn we de komende drie
weekenden bezig”, zegt Holly. Ze hebben het werk dat dit initiatief met zich

meebrengt een beetje onderschat.
“In het begin denk je: ‘dan gaan we het
zus en zo aanpakken’. Maar als je het
daadwerkelijk gaat doen, blijkt het toch
veel meer werk te zijn”, aldus Holly.
Als er geld over is, willen de twee
graag de kinderen van het weeshuis
meenemen op een tripje naar een
dichtbijgelegen stad. “Je moet je
voorstellen dat deze kinderen in een
arm dorpje wonen waar weinig te doen
is. Als je ze dan een stad waar wel van
alles gebeurt kunt laten zien, geef je ze
misschien een beter toekomstbeeld”,
vertelt Holly.
Holly en Charlotte hebben
de Facebookpagina ‘project de
Koningsschool’ in het leven geroepen
waar ze hun proces op vastleggen.
Voor meer informatie over het project
en doneren kan er gemaild worden
naar projectlombok@outlook.com

elke
zondag
open

Met nieuwe
kinderklimtoren!

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

Belee f
wa t groen
kan doen!

Bemesten,

wij staan er klaar voor!
•
•
•
•
•
•

Zoden bemesten/bouwland injecteren met onze Hydro Trikes
Transport van drijfmest met opleggers
Breedstrooier voor vaste mest of compost
Mestmixer aan mobiele kraan
Mestpompen
Magnesiumkalk uit eigen silo (57% N.W. en 19% MgO)

Aan het einde van het jaar willen wij u
graag bedanken voor het vertrouwen
en de goede samenwerking.

AANGEBODEN:
mineralenconcentraat (stikstof-kaliummeststof)
Onder voorwaarden te gebruiken als kunstmestvervanger.
Evt. aanwenden in maïs.

Wij wensen u fijne feestdagen
GEVRAAGD: rundveedrijfmest
en een succesvol 2015!

Drabbelsweg 1, 5814 AG Veulen-Venray
0478-581986
www.gebr-reintjes.nl

AUTO
ONDERHOUD

Tel. 077 - 397 11 30

HALLO in de Algarve
Truus Jansen en Annie Billekens uit Sevenum gingen samen op vakantie naar de Algarve in Portugal.
De twee zijn al meer dan zestig jaar vriendinnen. Op de hoogste top van de Algarve gingen de twee
vriendinnen samen met de HALLO op de foto.

Bespaar al snel € 300,- p. jaar
op uw autokosten!

APK + ONDERHOUDSBEURTEN
50
+ PECHHULP v.a.
p/m

€17,

www.autoonderhoudplan.nl/horst
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Uit het gemeentearchief
5/5

Voormalig gemeentehuis Sevenum

Horst aan de Maas is ontstaan uit een fusie van vijf gemeenten: Horst, Sevenum, een deel van Meerlo-Wanssum, Broekhuizen en Grubbenvorst. Elke gemeente kende een eigen gemeentehuis. Maar op de plek waar eerst
gemeenteraadsvergaderingen plaatsvonden en je terecht kon voor een geboorteaangifte, spelen nu kinderen of
kun je fysiotherapie volgen. HALLO Horst aan de Maas dook de archieven in op zoek naar de historie van de
gemeentehuizen. In deze aflevering: het voormalige gemeentehuis van gemeente Sevenum.

eigentijds ontwerp komen.
“We kregen een vierkant blok.
Dat is eigenlijk het tegenovergestelde van wat men wilde”, zegt Piet
Everts (86). Everts komt uit een echte
Sevenumse burgemeestersfamilie.
Hij is de zoon van burgemeester
Willem Pius Everts die van 31 mei
1923 tot en met 1 mei 1960 actief
was en het nieuwe gemeentehuis in
1960 nog opende. Daarvoor was het
burgemeestersambt ook al vervuld
door onder meer zijn oom en opa.
“Het heeft 10 jaar geduurd voordat de
kogel door de kerk was en het nieuwe
gemeentehuis gebouwd werd”, zegt
Everts, die zelf ambtenaar was tot in
1961.

Een vierkant blok

Het laatste gemeentehuis van
gemeente Sevenum aan het
Raadhuisplein heeft veel weg van
een vierkante blokkendoos. Dat is
niet altijd het beoogde ontwerp
geweest. Toen het perceel naast

de Sevenumse kerk gekozen werd als
locatie, was het een logische keuze
om de architect van de kerk ook het
ontwerp voor het nieuwe gemeentehuis te laten maken. Architect Hendrik
Valk uit Den Bosch maakte al in 1950

een tekening van een kasteelachtig
gebouw dat de nieuwe residentie van
gemeente Sevenum moest worden.
Deze tekening werd echter door de
provincie afgekeurd; het gebouw zou
te duur worden en er moest een meer

Hij maakte de opening van het
nieuwe gemeentehuis op 19 maart
1960 nog mee. Toen Everts stopte als
ambtenaar bij de gemeente volgde
Bert Billekens (80) hem op. Hij werkte
er tot 1995 op verschillende plekken
in het gebouw. Het pand is voor een
groot deel onderkelderd. “Daar zaten
de kantine, keuken en het archief in”,
zegt Billekens. Op de begane grond
waren onder andere de burgemeesterskamer, de kamer van de secretaris,
de secretarie en de kamer van de
gemeenteontvanger gevestigd.
De eerste verdieping herbergde de
raadszaal, trouwzaal en de B&Wkamer. Na de komst van het nieuwe
gemeentehuis volgde er ook een
personeelsuitbreiding. “De algemene
bijstandswet zorgde er bijvoorbeeld

voor dat er nieuwe mensen
moesten komen op sociale zaken”,
vertelt Billekens. Hierdoor stond er
op een gegeven moment ruimtegebrek. Daarom is in 1969 de hele
afdeling gemeentewerken overgebracht naar een gebouw aan de
Luttelseweg. De vrijgekomen ruimte
kon hierdoor gebruikt worden door
andere gemeentelijke diensten.
De groei van het ambtelijk apparaat zette hierna door en in 1977
besloot de raad alvast geld
beschikbaar te stellen voor een
aanbouw van het gemeentehuis.
Op 26 augustus kon met de uitbreiding gestart worden. De vloeroppervlakte is met de aanbouw van het
nieuwe achterste gedeelte meer
dan verdubbeld.

Onderkelderd
Everts is maar een jaar werkzaam geweest in het nieuwe
gebouw. Hij vond dat de sfeer
minder werd. “Door het aanstellen
van meer personeel was het eigen
ik-gevoel was een beetje weg”,
aldus Everts. Billekens heeft wel
altijd met plezier in het gebouw
gewerkt. “Anders had ik het niet zo
lang volgehouden.” In 2010 ging
de gemeente Sevenum op in Horst
aan de Maas en daarmee kwam
een einde aan het gemeentehuis.
Tegenwoordig is in het gebouw een
basisschool en kinderopvang.
(Bron: Gemeente Sevenum 1837-2010,
Piet van Enckevort, Ruud Timmermans en
Nel Verstegen-Maessen)

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

Feestje gehad?

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden

004-002_peel&maas_67mm x 46mm_151119-02.pdf

1

Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

19-11-15

12:54

Moe?

Vier generaties
Met de komst van Loïs Hoek bestaat een familie uit America en
Horst uit vier generaties. Loïs werd geboren op 31 januari en is
achterkleindochter van Gerda Angenendt (74) uit Horst, kleindochter
van Mariël Derksen (43) uit America. De moeder is Manouk Hoek- van
Enckevort (19).

HANSEN
VENRAY

0478-550990
info@autobedrijfhansen.nl

G E S P EC I A L I S E E R D I N

van € 20,90
voor

€ 16,50

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
iemengsel
ne-rg
zaterdag
16.00
Het e10.00
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‘Kinderen weten niet meer
waar ons voedsel vandaan komt’
Het geven van lessen op boerderijen, ofwel boerderijeducatie, is de laatste jaren door gebrek aan budget van
scholen op de achtergrond geraakt. Bloembollenteler en veehouder Elly Michiels uit Melderslo wil boerderijeducatie
samen met een aantal andere boerenondernemers uit de regio en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB)
weer terugbrengen in het onderwijs.

In Horst aan de Maas zijn er op dit
moment verschillende bedrijven die
mee willen doen. Zo zijn er onder meer
een zorgboerderij in Hegelsom en een
melkveebedrijf uit Broekhuizenvorst
die aangegeven hebben open te staan

voor een bepaalde vorm van boerderijeducatie. In de zoektocht naar andere
deelnemers kan er voor een deel uit
het netwerk van Mooiland worden
geput. Dat is het platform dat voor de
dip boerderijeducatie organiseerde.

Vervolg voorpagina

Carnaval
weer voorbij

“Boerderijeducatie is voor scholen
een ondergeschoven kindje geworden.
De potjes om het te betalen en
daarmee de belangstelling voor
boerderijeducatie zijn verdwenen.
Die belangstelling moet weer terugkomen”, zegt Elly Michiels. Zij heeft de
afgelopen jaren nog wel enkele klassen
op haar boerderij gehad. Ze teelt met
haar man bloembollen en houdt
varkens, maar ziet dat scholen de weg
naar haar bedrijf steeds slechter
kunnen vinden. Samen met andere
boerenondernemers uit Horst aan de
Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray
maakt ze zich nu hard om dit soort
educatie terug in de lesprogramma’s
van scholen te krijgen.
Kinderen van nu weten volgens
Michiels vaak niet meer waar we ons
voedsel vandaan halen of hoe het

gemaakt wordt. “Je kunt het hen niet
kwalijk nemen. Maar voor ons ligt er
een taak om ze op onze bedrijven te
ontvangen en ze hierover te vertellen.”
Michiels ziet mogelijkheden voor boerderijeducatie voor zowel basisschoolals middelbare schoolleerlingen.
Het doel is om scholen vanaf volgend
jaar weer meer bij de verschillende
agrosectoren zoals tuinbouw, akkerbouw, fruitteelt en (melk)veehouderij
te betrekken. “Ik denk dat het haalbaar
is. We hebben vorige week bij elkaar
gezeten met ondernemers uit de regio
en het enthousiasme is er. Nu moeten
we verkennen wat de wensen van het
onderwijs zijn.”
Onze regio is volgens Michiels uitermate geschikt voor boerderijeducatie.
“We hebben hier een hele grote diversiteit aan agrosectoren. Dat maakt dat

we veel te bieden hebben.” Landelijk
is er ook belangstelling voor boerderijeducatie. Zo is er onlangs besloten
dat er driehonderd basisschoolklassen
uit Amsterdam naar het platteland
gaan om een kijkje in de keuken te
nemen bij verschillende boerderijen.
Voordat de scholen hier weer
vaker op de boerenbedrijven te zien
zijn, moeten ondernemers eerst gecertificeerd zijn. Niet iedereen kan zomaar
een klas leerlingen ontvangen.
“Toch zijn die criteria niet heel streng.
Veel ondernemers denken dat er veel
bij komt kijken. In feite heb je simpele
zaken als een Verklaring Omtrent het
Gedrag (VOG) nodig en moet je een
EHBO- of bhv-cursus hebben gedaan.”
Verder moet er volgens Michiels
voldaan worden aan enkele veiligheidseisen.

gen maandagochtend aanvankelijk
aangaven de optochten gewoon door
te laten gaan, werd na spoed overleg
met de gemeente toch besloten alle
optochten te verplaatsen. In Swolgen
werd een creatieve oplossing gevonden voor de optocht: in het pand van
de voormalige Boerenbond kon de
stoet toch nog droog plaatsvinden.
De Swolgense optocht kreeg zelfs
landelijke tv-aandacht door deze
verplaatsing: een filmploeg van het
programma Hart van Nederland kwam
opnames maken. Ook de kinderoptocht van Horst kon toch nog doorgaan: deze stoet werd verplaatst naar
de Mèrthal. De rest van de optochten
werden verplaatst naar dinsdag, zodat
deze toch nog tijdens carnaval plaats

konden vinden.

Parade
Niet alleen de optochten waren
ondanks alles goedbezocht, ook op de
Horster Caranvals Parade op zaterdag
6 februari was het dit jaar druk.
Zo’n 4.500 bezoekers bezochten deze
middag het Wilhelminaplein in Horst,
waar Het Proeflokaal, Liesbeth’s
Grand Café en café De Lange Horst de
handen ineen hadden geslagen voor
een gezamenlijk pleinfeest. Er waren
optredens van onder andere Beppie
Kraft, Big Benny en de Toddezèk en
ook lokale carnavalsartiesten als Heite
Soep, De Cornetto’s en Happy Hotdogs
waren van de partij.

UI MI NG
GR OT E VE RB OU WI NG SO PR
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Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

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

BUFFET
AMBACHTELIJK

HALLO in Fügen
Toen Roger Janssen met zijn zoon Sander uit Horst samen met Peter Arts met zijn dochters Merel en Fleur
uit Hegelsom in december op wintersportvakantie naar het Zillertal in Oostenrijk gingen, vroegen zij zich wel
een beetje af waar de sneeuw was gebleven. Toch gingen ze nog even op de foto met de HALLO.

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van

Cor Kuipers
Wij wensen Tiny, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte.
Bestuur, leden en Broederschap
Schutterij St. Lucia Horst

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Onsterfelijke Gesprekken.
Heb je behoefte om over je overleden
naaste en je proces hierin te praten,
juist als het een tijd geleden is?
Woensdag 17 febr ben je van harte
welkom! Meer info: www.weyoga.nl/
onsterfelijke-gesprekken/
Ruimte te huur in Horst.
Geschikt voor: cursussen, seminairs,
vergaderingen, workshops, enz....
Per uur, dagdeel of hele dag mogelijk.
Meer info: 06 53 22 69 43.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Tot ôs groëte verdreet ontvinge weej ’t bericht dát ozze Ald Preens
en carnavalsvriend

Jac (Sják) Boots
is aoverleeje.
Sják waas Preens in 1975, lid ván ôs veriëniging
en de kemissie postbezörging.
Sják zulle we bliëve herinnere aas ’n ziër waardig lid din wies
op ’t lest enorm betrokken waas beej de Ald Preense en
D’n Dreumel. Weej wense Mien, Karin en Jan, Erny en Rob en
de kleinkiënder hiël veul sterkte toe met dit groëte verlees.
Besteur en leeje Carnavalsveriëniging D’n Dreumel Hôrs
Ald Preense Kompeneej D’n Dreumel

Dankbetuiging

Een hand... een woord... een kaart... een gebaar doen zo goed,
als je iemand die je lief hebt verliezen moet.

Sjaak Boots
Het besef dat Sjaak door zovelen werd gewaardeerd,
heeft ons diep geroerd en is voor ons een grote steun.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van Groene Kruis
Thuiszorg en de Terminale Nachtzorg voor de liefdevolle verzorging en
begeleiding.
Mien
Erny en Rob, Meie, Felix
Karin en Jan, Benjamin, Roemer

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.
Bied zich aan poetshulp.
tel 06 13933924.

Cassandra Creatief Castenray.
Mooie stoffen, naai- en quiltartikelen.
Naailessen vanaf 8 jaar, (beginners-)
cursus quilten. Meer info via www.
cassandra-creatief.nl of 0478 57 10 45.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Livemuziek voor elk feest. Duo Jack &
Jolanda www.jackenjolanda.nl
M.: 06 54 63 00 25.

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur
Vrijwillige chauffeur gevraagd.
Vanwege uitbreiding zorgboerderij met
2e bus vragen wij vrijwilligers/chauffeurs die tegen vrijwilligersvergoeding
willen rijden. Doelgroep ouderen en
rijtijden in overleg. Gasterij Bergerbaan
06 29 18 46 31.

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk. Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Nieuw douglashout kapschuren.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Kosten gastouderbureau.
Roodkapje hanteert bureaukosten
vanaf 25 euro per maand per gezin.
Voor meer info 077 374 51 49 of
info@roodkapjehorstaandemaas.nl
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Bijles nodig? Heb je problemen
met bepaalde vakken? Bijles kan de
uitkomst zijn. Ik studeer Engels aan
de Radboud Universiteit en geef bijles
in de vakken Engels, Geschiedenis,
Wiskunde, Economie en M&O.
Bel voor meer informatie, Mike van
Kempen 06 12 21 15 40.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
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
inslagknopen. Waar? Elke dinsdagmorgen op de weekmarkt te Horst.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Tuin leeghalen, haag
inkorten. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Uw tuin? Mijn zorg! Met meer dan
25 jaar ervaring bent u met al uw
tuinwensen hier aan het juiste adres.
Vakkundig werk tegen een prima
betaalbaar tarief. Grote of kleine tuin,
bel 06 52 62 47 14.
Long olie – helpt bij verkoudheid,
hoesten, vastzittend slijm op de longen
en versterkt het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.

Geboren

Fien

Thymen

Geboren

Dankbaar en dolgelukkig
zijn we met de geboorte
van onze dochter

31 januari 2016
Zusje van Saar
Dochter van Marco Daemen
en Nicole Raedts
Horsterweg 13
5975 NA Sevenum

Jan

29 januari 2016
Zoon van
Jan Grubben en
Anneke Geurts
Frankrijkweg 22
5975 PC Sevenum

Wij zijn blij
met de geboorte
van onze dochter

Lin
Geboren op
zondag 7 februari 2016

Veldlaan 6
5963 HG Hegelsom

Te huur zomerhuis in Mallorca.
Mei een zonnige maand in Mallorca in
mei en oktober herfstvakantie hebben
wij nog plek in ons mooie zomerhuis.
In port Alcudia 150 meter van het
strand www.huisbertcati.nl
facebook huisbertcati

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg?
Wij helpen u graag aan hulp. Kijk op
onze site of bel 077 4670100.
Zoek de Spaanse zon op! Mooie
accommodatie aan de Costa Blanca!
Nu vanaf € 245,00 voor 8 dagen!
Kijk voor meer info en beschikbaarheid
op onze website: www.casarutten.com
Fam. Rutten 077 463 14 80 of
06 50 21 89 12.
Stal te huur gevraagd om lammeren
op te fokken. Omgeving Lottum,
Melderslo. 06-53576542.

Lynn

3 februari 2016
Dochter van Bart en Ingrid
van de Klashorst - Jacobs
& zusje van Tess
Pieter Belssstraat 60
5961 DW Horst

Kleinschalig en flexibel
Zoekt u nog opvang?
Kom vrijblijvend een kijkje nemen!

Kinderdagverblijf

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

Julianastraat 2a, Horst T 06 23 32 43 09
kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.nl

Banden - Accu’s - Carwash

Hét adres voor
alle auto- en
motorbanden
Ook uw elders gekochte banden
monteren wij voor u!

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Te koop woonhuis in Lottum,
2 onder 1 kap met garage.
Hombergerweg 14 in Lottum bwj.
1970 vraagprijs € 178.000,-- k.k.
Te bevragen 06 53 21 60 17.
www.zeilmakerijsevenum.nl Langer
genieten van uw terrasoverkapping!
06 22 27 44 35 / 077 467 22 83.

rolluik reparatie

Klein onderhoud thuis
Ron van Gool 06 202 88 600

Zo 14 februari

Rommelmarkt
Horst
Mérthal 9.30 tot 15.30 uur
Gasthuisstraat 30, 5961 GA

T (077) 398 70 99 Horst aan de Maas
info@theoarts.com

www.theoarts.com



Rommelmarkt De Riet,
Weltersweide 22 Horst, zo 21 feb.
9-15.30, tel. 06 25 05 18 94,
www.hh-marktkramen.nl

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding
Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

4 februari 2016
Zoon van
Tristan & Mirjam
Braak - van Rhee
Meterikseweg 81
5961 CV Horst

Dochter van
Jolanda en Paul Welles

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Dag en nacht bereikbaar

Geboren

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

28 Maart MEGA
Carbootsale Horst
Deelnemen zie website

www.carbootsalehorst.nl
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Ontwerpbesluiten inzake Programma Stroomlijn,
deelgebied 3 (uiterwaarden langs de Onbedijkte Maas), cluster 1
Van vrijdag 12 februari 2016 tot en met donderdag 24 maart 2016 liggen voor het Programma Stroomlijn, deelgebied 3
(uiterwaarden langs de Onbedijkte Maas), cluster 1 de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
· ontwerp-projectplan op grond van de Waterwet
· ontwerp-omgevingsvergunningen activiteit ‘werken of werkzaamheden’ en/of activiteit ‘vellen van houtopstand’ op grond van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Gedurende deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.
Op de voorbereiding en bekendmaking van besluiten ten behoeve van
het Programma Stroomlijn is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing
(op grond van artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening). Dit
betekent onder andere dat een ieder gedurende een periode van zes
weken zienswijzen naar voren kan brengen over de ontwerpbesluiten.
Algemeen
Rijkswaterstaat werkt - vanuit het Programma Stroomlijn - aan het
onderhoud van de begroeiing in de uiterwaarden. Het regent vaker en
harder. Daardoor krijgen de Nederlandse rivieren en uiterwaarden vaker
te maken met hoog water. Bij hoogwater, als het water ook door de
uiterwaarden stroomt, kunnen begroeiing en ophopend vuil daarin de
doorstroming van het water belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hoger
waterpeil en vergroot het risico op overstromingen. Goed beheer en
onderhoud van de begroeiing in de uiterwaarden is daarom erg
belangrijk voor de hoogwaterveiligheid.
Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren onderzocht op welke plekken
het water bij hoogwater het hardst door de uiterwaarden stroomt (de
zogenoemde ‘stroombaan’) en vastgesteld welke begroeiing de
doorstroming het meest belemmert. Het voornemen van Rijkswaterstaat
is om - na een zorgvuldige afweging van belangen - zoveel mogelijk
bomen en struiken uit de stroombaan van de rivier te verwijderen. Zo
kan het vele rivierwater ook via de uiterwaarden ongehinderd naar zee
stromen.
Er vinden geen grootschalig grondverzet en bodemroeringen plaats. Bij
het rooien van de houtopstanden worden de stobben gefreesd tot een
maximale diepte van 30 centimeter.
Meer informatie over het Programma Stroomlijn vindt u op:
www.rws.nl/stroomlijn.
Toelichting ontwerpbesluiten
De ontwerpbesluiten voor deelgebied 3, cluster 1 betreffen
werkzaamheden in 5 uiterwaarden, verspreid over 4 gemeenten. Voor de
exacte locaties van de werkzaamheden wordt verwezen naar het bij de
ontwerpbesluiten ter inzage liggende kaartmateriaal.
Ontwerp-projectplan Waterwet
Het Programma Stroomlijn omvat het verwijderen van begroeiing in de
stroombaan van de rivier. Om dit te kunnen doen, moet op grond van de
Waterwet een projectplan worden opgesteld. In het projectplan wordt de
complete ingreep voor deelgebied 3, cluster 1 beoordeeld. Het
betreffende projectplan vormt daarmee het overkoepelend juridisch
kader voor de werkzaamheden.
Ontwerp-omgevingsvergunning activiteit ‘werken en werkzaamheden’
Als een bestemmingsplan voor een uiterwaard een verbod bevat voor
het uitvoeren van werken en werkzaamheden, dan is een
omgevingsvergunning nodig om hier werkzaamheden te kunnen
uitvoeren (artikel 2.1 lid 1 onder b Wabo). Om die reden is voor 4
uiterwaarden een omgevingsvergunning vereist.
Ontwerp-omgevingsvergunning activiteit ‘vellen van houtopstand’
Als een bepaling in een gemeentelijke verordening een vergunning of
ontheffing vereist om een houtopstand te vellen, dan geldt dit als een
verbod om een project dat uit die activiteiten bestaat, uit te voeren
zonder omgevingsvergunning (artikel 2.2 lid 1 onder g Wabo). Met
andere woorden: wanneer een boom in een uiterwaard door een
kapverordening wordt beschermd, is voor het kappen een
omgevingsvergunning nodig. Om die reden is voor 2 uiterwaarden een
omgevingsvergunning vereist.
Welke ontwerpbesluiten liggen nu ter inzage?
1. Ontwerp-projectplan op grond van de Waterwet van de Minister van
Infrastructuur en Milieu t.b.v. de uiterwaarden Berik (gemeente
Leudal), Boller en Velden (gemeente Venlo), Houthuizen (gemeente
Horst aan de Maas) en Wellerlooi (gemeente Bergen) met
bijbehorende stukken, waaronder de m.e.r.-beoordelingsbeslissing.

2. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht voor de activiteiten ‘werken of
werkzaamheden’ en ‘vellen van houtopstand’ t.b.v. de uiterwaarden
Boller en Velden van het college van B&W van de gemeente Venlo
met bijbehorende stukken.
3. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene
bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteit ‘werken of
werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaard Houthuizen van het college van
B&W van de gemeente Horst aan de Maas met bijbehorende
stukken.
4. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene
bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteit ‘werken of
werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaard Wellerlooi van het college van
B&W van de gemeente Bergen met bijbehorende stukken.
Waar en wanneer kunt u de ontwerpbesluiten inzien?
Van vrijdag 12 februari 2016 tot en met donderdag 24 maart 2016
liggen de ontwerpbesluiten ter inzage samen met de daarop betrekking
hebbende stukken, inclusief de aanvragen. U kunt de betreffende
documenten tijdens de gebruikelijke openingsuren en/of op afspraak
inzien op de volgende locaties:
· Gemeentehuis Leudal, Leudalplein 1, 6093 HE Heythuysen;
· Stadswinkel Venlo, Prinsessesingel 30, 5911 HT Venlo;
· Gemeentehuis Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst;
· Gemeentehuis Bergen, Raadhuisstraat 2, 5854 AX Bergen.
Digitale inzage
De ontwerpbesluiten met bijbehorende stukken, inclusief de aanvraag,
kunt u ook inzien via www.coordinatiestroomlijn.nl, onder Deelgebied 3,
Cluster 1, Ontwerpbesluiten.
Hoe kunt u zienswijzen indienen?
Van vrijdag 12 februari 2016 tot en met donderdag 24 maart 2016 kan
een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen over
de ontwerpbesluiten.
Schriftelijk:
Stuur uw schriftelijke zienswijze onder vermelding van de naam van het
ontwerpbesluit naar:
De Minister van Infrastructuur en Milieu
Grote Projecten en Onderhoud | Ruimte voor de Rivier
T.a.v. J.J. van Burg
Postbus 24103
3502 MC Utrecht
Mondeling:
Indien u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen over het
ontwerpbesluit dient u daarvoor een afspraak te maken met de heer J.J.
van Burg via telefoonnummer 06-20613270. Van een mondeling naar
voren gebrachte zienswijze wordt verslag opgemaakt.
Wat gebeurt er met uw zienswijzen?
De bevoegd gezagsinstantie betrekt de ingediende zienswijzen bij het
nemen van het definitieve besluit. Iedereen die een zienswijze heeft
ingediend wordt geïnformeerd over wat daarmee is gedaan.
Tegen het uiteindelijke besluit kan beroep worden ingediend als men
belanghebbende is en als men een zienswijze naar voren heeft gebracht
over het betreffende ontwerpbesluit, tenzij redelijkerwijs niet kan
worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht.
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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 afgelopen dagen door Horst aan de Maas trokken.

Meterik

Hegelsom

Broekhuizen

SCHON

Horst

Sevenum

Griendtsveen

Broekhuizenvorst

Kronenberg/Evertsoord

Tienray

Melderslo
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Optochten Horst aan de Maas 2016
Op deze pagina’s een foto-impressie, van de kleine optocht in Griendtsveen tot de grote stoet in Horst. Voor nog meer foto’s, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Broekhuizenvorst

Sevenum

Swolgen

America

Meerlo

OHHH!
Melderslo

ALAAF!
Horst

Broekhuizen

Hegelsom
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Optochten Horst aan de Maas 2016

Broekhuizenvorst

Kronenberg/Evertsoord

Meerlo

WAUW
Tienray
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Meterik

Horst
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opinie

Wat
zeg je?
Veel van de mensen die bijvoeren doen dit
alleen bij winterse omstandigheden. “Alleen als
het echt vriest, dus nu met zo’n slappe winter
niet”, zegt iemand. “Alleen als er sneeuw en ijs
ligt”, laat iemand anders weten. “Ik voer de
vogels het hele jaar door”, zegt ook iemand.
Degenen die niet bijvoeren noemen uiteenlopende redenen hiervoor. “Er komt ook ongedierte op het voer af”, vertelt iemand. “Vogels
moeten zelf voer kunnen vinden”, zegt iemand
anders.
Vetbolletjes worden het meeste gebruikt om
bij te voeren: 83 procent gebruikt deze. Verder
zijn brood met 51 procent en vogelpindakaas
met 46 procent populair. Andere producten
waarmee mensen bijvoeren zijn onder meer

Inwonerspanel

1.672 leden

11
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Alleen als het streng vriest’
In de winter is het voor vogels moeilijker om eten te vinden. Sommige mensen kiezen er dan voor om de vogels in hun tuin of op hun
balkon te hulp te schieten door voor extra voer te zorgen. Van de inwoners in Horst aan de Maas geeft 78 procent aan dit te doen. 21 procent
doet hier niet aan mee en 1 procent zegt dit niet te weten, blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

1% Weet niet
Nee
21%
Ja
78%
Voer jij de vogels bij
in de winter?

pinda’s, oud fruit, meelwormen, zaadmengsel
dieren in de tuin te doen is bijvoorbeeld te
en gekraakte walnoten. Een overgrote meerder- weinig thuis, heeft niks met dieren of mist
heid van 68 procent geeft verder aan ervoor te
een tuin of balkon.
zorgen dat vogels en andere kleine dieren zich
thuis voelen in hun tuin.
TipHorstaandeMaas
De ondervraagden geven
is een samenwerkings
‘Ik verjaag alleen konijnen’
verschillende manieren
verband tussen
om dit te doen.
HALLO Horst aan de
‘Dieren zijn leuk
Maas en TopOnderzoek.
om naar te kijken’
“Ik laat de oude
Voor meer resultaten
takken en bladeren ligof aanmelden
‘Het is leuk als ze bij mij
voor de volgende
gen zodat ze dit kunnen
komen eten’
enquête, kijk op www.
gebruiken voor een nest
tiphorstaandemaas.nl
of schuilplek”, vertelt
iemand. “Het is toch mooi om te zien dat je
dieren in je tuin hebt”, is ook een antwoord.
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl
De 7 procent die laat weten niks extra’s voor

Ook makkelijk en voordelig marktonderzoek doen? Stel een vraag
aan ons panel en kom erachter wat Horst aan de Maas nu écht vindt!
Interesse? Neem contact op met Marianne Pirlo via marianne.pirlo@kempen-media.nl

HALLO voordeelpas
Deelnemers

Op vertoon van de HALLO voordeelpas
krijgt u direct voordeel bij de volgende
deelnemende bedrijven:

Gefeliciteerd!

ANBISE afslank- detox- hypno coaching

HUIS van de STREEK

anco lifestyle centre

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

Beej Mooren

Lunchroom Lekker Gewoën

Anita Maagdelijn uit Horst was de gelukkige voordeelpashouder die de
verrassingsprijs van afgelopen maand won. Zij kreeg zomaar een smakelijk
vasteloavendpakket van het Huis van de Streek uit Horst. Anita, geniet ervan!
Ook kans maken op nóg meer voordeel? Door het jaar heen maak je met
de HALLO Voordeelpas ook kans op leuke verrassingsprijzen!

Boerderijwinkel Lenders

Museum de Kantfabriek

Bootcamp Power

My-LifeSlim www.mylifeslim.com

Camps Optiek

Paramedische Voetzorg Horst

Center Parcs Het Meerdal

Pearle Opticiens Horst

De Golfhorst

Praktijk Ik Leer

DMS-Service

Slender You Fit

Duet Kappers

Staatsie 1866

Eetcafé ’t Dörp

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs

www.anbise.com, Sevenum

Venrayseweg 11, Horst

Groenewoudstraat 1, Horst
Grubbenvorsterweg 34, Sevenum
www.bootcamppower.nl, Horst
Sint Lambertusplein 2, Horst
www.dagjemeerdal.nl, America
Raamweg 8, America
Ulsheggerweg 2b, Lottum
Peperstraat 12a, Sevenum
www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst

Eethuis BRaM

Generaal Dempsystraat 11, Swolgen

FotoID

St. Lambertusplein 2a Horst

Goed Haar en Visagie
Hofstraat 2, Meerlo

Het LoopCentrum

Stationsstraat 137, Hegelsom

Hof van Kronenberg

Steenstraat 2, Horst

Maasbreeseweg 1, Sevenum

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst
Americaanseweg 8, Horst
Sevenum en Swolgen

Hof te Berkel 1-9, Horst
Steenstraat 3, Horst

Als eerst
e
op de ho
ogte
blijven?

Pieter Belsstraat 34, Horst
Weltersweide 1, Horst
Stationsstraat 151, Hegelsom

Lambertusplein, Horst

Studio for Hair

Vlasvenstraat 4c, Melderslo

Toffedag.nl

www.toffedag.nl

Toffe Dagstrand

Dagstrand Kasteelsebossen, Horst

Ut Snoephuuske

Gefeliciteerd

Volg ons d
www.face an via
book
hallovoord .com/
eelpas

Anita
Maagdelijn

Kerkstraat 26, Horst

Kronenbergweg 19, Kronenberg

Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd

Voordeelpas
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Bespreking Poll week 04

Boerderijeducatie hoort een verplicht onderdeel op scholen te zijn
Een aantal boerenondernemers in Horst aan de Maas pleit voor meer
aandacht voor boerderijeducatie op scholen. Zij willen de bezoekjes van
schoolklassen aan boerderijen weer nadrukkelijker terugbrengen in het
onderwijs. Iets meer dan de helft van de stemmers (56 procent) is het eens
met deze stelling.
André Vollenberg vindt boerderijeducatie een goed idee. “Bewustwording
van jongeren van waar ons voedsel vandaan komt en hoe het wordt
geproduceerd is zeer zeker van belang. Boerderijeducatie kan daaraan
meehelpen. Bewustwording van regionaal en seizoensgebonden

voedselvoorziening zou de invalshoek voor deze educatie moeten zijn.
Het moet niet vanzelfsprekend zijn om elke dag uit tropische streken
aangevoerde bananen of sinaasappelen te eten. Ook zouden leerlingen een
dagje tussen de buitenlandse medewerkers mee moeten kunnen werken om
zo een enigszins realistisch beeld te krijgen van de agrosector.”
Niet iedereen deelt de mening van André. Zo vindt Ankie uit Meterik
dat boerderijeducatie geen verplicht onderdeel zou moeten zijn. “Ik vind dit
de verantwoordelijkheid van de ouders zelf”, zegt zij. “Ik heb liever dat ze
lesuren steken in natuur- en milieu en vooral het behoud daarvan.”

De gemeente hoort mee te betalen
aan extra kosten servicecorners
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De servicecorners die in Swolgen en Melderslo als vervanging moeten
komen voor de pinautomaten gaan een ton meer kosten dan aanvankelijk werd
verwacht. De externe containers waar de servicecorners in geplaatst moeten
worden zijn de reden van deze extra kosten. Eerder hoopten betrokkenen de
corners nog bij lokale ondernemers te kunnen plaatsen. Deze gaven onlangs
aan hier toch niet in geïnteresseerd te zijn. In de gemeenteraad nemen de
twijfels over de servicecorner nu toe. Zo vindt Essentie het initiatief vanwege
de digitale ontwikkelingen de extra kosten niet waard en is D66 geschrokken

van de hoogte van het bedrag. Voorstanders van de servicecorners vinden dat
de gemeente voor pinvoorzieningen hoort te zorgen, ook in de kleine kernen.
Vooral ouderen kunnen niet zonder deze voorziening omdat velen van hen niet
goed zijn met internet.Tegenstanders zoals Essentie zeggen nu dat de extra
kosten niet opwegen tegen het belang van de servicecorners. Andere partijen
moeten de extra kosten maar dragen.
De gemeente hoort mee te betalen aan extra kosten servicecorners.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 05) > Bier drinken uit een plastic beker tijdens carnaval vind ik ook prima ’ > eens 67% oneens 33%

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. 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. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. 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

Reactie op artikel uit HALLO Horst aan de Maas van donderdag 4 februari

‘Niet duidelijk wie service-corners gaat betalen’
Beste gemeenteraad,
Niet alles wat is geschreven is ook gezegd, en niet alles wat is gezegd
wordt ook geschreven… Als je een pilot start over een unieke formule kun
je uiteraard niet alle cijfers voor en achter de komma op voorhand
invullen.
Er komen nieuwe, betere ideeën
boven drijven die ook weer andere
kostenplaatjes bij zich dragen.
Geen bouwkundige veranderingen,
maar wellicht een container buiten het pand. Beter omdat het een

pilot van 1 jaar betreft en een betere
bereikbaarheid voor klant alsook voor
onderhoud als voordeel heeft.
Wie dit gaat betalen is, bij mijn
weten, helemaal niet uitgesproken.
Het blijft altijd moeilijk om alles

vooruit te zien, niemand heeft die
glazen bol. Die hadden we niet bij de
Floriade en het dak van het gemeentehuis en die hebben we ook niet voor
de plannen van het Gasthoês en het
nieuwe zwembad. En ook is er geen
blauwdruk voor een eventuele sportzone. Duidelijk is dat we het bij deze
pilot hebben over leefbaarheid in twee
kernen, Swolgen en Melderslo.
Maar….geen pilot voor alleen onze
kleine kernen, ook de Landelijke

Vereniging Kleine Kernen kijkt mee.
Een concept waar hopelijk Horst aan
de Maas de voorloper in kan en mag
zijn en waar alle kleine kernen en
stadswijken ons dankbaar voor zullen
zijn. Dus gemeenteraad van Horst aan
de Maas, durf voorbij je eigen kerktoren te kijken en laat je beslissing niet
afhangen van info die je uit de krant
haalt.
They Hagens
Broekhuizerdijk, Melderslo

PERFECT FINISH BV
Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL

Vorige week was er een
nieuwsitem dat me toch wel
erg schokte. Europol melde
dat er minstens 10.000
kindervluchtelingen vermist
worden. Zij vrezen dat een
groot aantal in handen is
gevallen van criminele bendes
en prostitutieringen in Europa.
Om dat even in perspectief te
plaatsen, dat zouden alle
kinderen in Horst aan de Maas
zijn.
Saillant detail: het gaat hier
om kinderen die zich zonder
ouders hebben gemeld in
Europa.
Dat betekent dat deze
kinderen bommen, smokkelaars
en legers hebben doorstaan om
hier te komen. En dan waren ook
nog hele stukken van die tocht
zonder ouders. Het is voor mij
vanuit de warmte van mijn
eigen huis bijna niet voor te
stellen hoe zoiets moet zijn.
Alles kwijt zijn wat je ooit had
en dan hoop je eindelijk op een
veilige plek aangekomen te zijn
en word je opgepikt door een of
andere criminele bende die
verschrikkelijke plannen met je
heeft.
Er zijn nog 260.000 kinderen
Europa binnen gekomen het
afgelopen jaar. Van dergelijke
getallen alleen duizelt mijn
hoofd al. Dat het hier alleen nog
maar gaat om kinderen,
bezwaart mijn hart nog meer.
Deze kinderen zouden moeten
buiten spelen, naar school gaan
of thuis op de bank moeten
liggen. Iedere dag geloof ik er
meer in dat het onze plicht is om
deze kinderen en hun ouders te
geven wat we kunnen. Dat zou
ons moeten kunnen lukken,
toch?

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.perfectfinishbv.nl
+31 6 48 35 24 27
Facebook.com/perfectfinishbv
info@perfectfinishbv.nl
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

...of ni?
www.hallohorstaandemaas.nl
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Raadsbijeenkomst
16 februari 2016

Verbetering waterhuishouding
Griendtsveen

Openbare raadsthemabijeenkomst over het
onderwerp Budgetsubsidies.
Het doel van deze avond is dat bij alle in 2016
verleende budgetsubsidies (dit zijn er 9) een
eerste beeld wordt verkregen van de grondslag, de reden en de toetsing.

Op weg naar een goed functionerend
watersysteem in Griendtsveen
Naar aanleiding van de zorgen vanuit de
omgeving Griendtsveen in juni 2014 op
de voorgenomen inrichtingsmaatregelen
door Staatsbosbeheer voor de Mariapeel,
heeft de provincie besloten een tijdelijke
adviescommissie in te stellen. De opdracht
aan deze commissie was het maken
van een voorstel voor de te nemen
inrichtingsmaatregelen dat door alle partijen
gedragen wordt.
Eén van de zorgen is dat het vasthouden van
het water in de peelgebieden mogelijk voor
wateroverlast zorgt bij bijvoorbeeld woningen.
Om de kans op wateroverlast zo klein mogelijk
te maken is het van belang om ervoor zorg
te dragen dat de huidige afwatering in
Griendtsveen goed functioneert.

Het programma ziet er als volgt uit:
20.00 - 20:05 Opening raadsthemabijeenkomst.
20:05 - 20:30 Presentatie over budgetsubsidie
en overzicht organisaties.
20: 30 - 22:00 Tafelrondes
(negen rondes van 10 min.)
22:00 - 22.15 Terugkoppeling raad en
afsluiting.

De uitnodiging èn
het programma zijn
raadpleegbaar op de website.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de griffier, de heer R. Poels,
tel.: 06 – 518 528 91.
De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van
het gemeentehuis van Horst aan de Maas,
aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom.

Informatieavond

Onderzoeksresultaten overlast muggen Griendtsveen
Op woensdag 17 februari vindt om 19.30 uur
een informatiebijeenkomst plaats in het gemeenschapshuis van Griendtsveen. Onderwerp zijn de onderzoeksresultaten naar de
ervaren overlast van muggen in Griendtsveen. Het onderzoek naar de overlast is eén
van de afspraken van de tijdelijke adviescommissie Life+ Mariapeel. Dat was toen
nog onder leiding van Servaas Huys.
Waterhuishouding
Tijdens de bijeenkomst wordt ook een toelichting gegeven over de aanpak van de waterhuishouding binnen het dorp Griendtsveen (het

opschonen en op peil brengen van de sloten).
Lees voor meer informatie ook het andere
artikel op deze gemeentepagina.
Hoe verder?
Onlangs is er door de Provincie Limburg een
nieuwe onafhankelijke adviescommissie ingesteld. Deze commissie gaat aan de slag met de
aanbevelingen van het muggenonderzoek én
de monitoring van de hydrologische maatregelen. Tijdens de informatiebijeenkomst zal ook
een toelichting worden gegeven over de aard
en de taken van deze commissie.

Meld u aan voor de Berichtenbox
en ontvang de gemeentelijke
belastingaanslagen digitaal
Nederland wordt steeds digitaler. Horst aan de Maas ook. Voortaan kunt u de
gemeentelijke belastingaanslagen via de berichtenbox van Mijn Overheid ontvangen.
Meld u nu aan.
Maak zelf de keuze
Wilt u de aanslagen zoals vanouds per
post krijgen? Dan hoeft u niets te doen.
Vindt u het gemakkelijker om deze
digitaal in uw Berichtenbox te krijgen?
Dan kunt u kunt snel en gemakkelijk
aansluiten op de Berichtenbox.
Berichtenbox
De Berichtenbox is een onderdeel
van MijnOverheid. Dit is in feite uw
persoonlijke brievenbus waarin u post
van de Belastingdienst, RDW, SVB,
UWV en dus ook uw gemeente digitaal
kunt ontvangen. Te beginnen met de
belastingaanslagen. Als er nieuwe
berichten voor u zijn, dan krijgt u
automatisch een e-mail.
Aanmelden
Meld u alvast aan.
www.mijnoverheid.nl.

Opschonen watergangen
Om duidelijkheid te krijgen wie nu voor welke
sloot verantwoordelijk is, hebben de gemeente
Horst aan de Maas en het Waterschap
Peel en Maasvallei een inventarisatie
uitgevoerd in samenspraak met diverse
bewoners. Het Waterschap heeft vervolgens
de sloten en watergangen in Griendtsveen
opnieuw ingemeten. Het resultaat van deze

inmeting is dat er inzicht is gekomen in de
onderhoudssituatie en de beperkingen van
het systeem. De geconstateerde gebreken en
beperkingen worden nu hersteld.
Wat wordt er nu gedaan?
In totaal worden er circa 5 kilometer sloot
opgeschoond en her geprofileerd. Het gaat
hierbij om sloten die in eigendom zijn bij
particulieren, stichtingen, de gemeente en
het Waterschap. Daarnaast worden er ruim
20 duikers vervangen en/of opnieuw onder
profiel gelegd. De in- en uitstroom van de
duikers worden voorzien van beton, waardoor
ze in de toekomst beter te onderhouden
zijn. Het Waterschap zal een sloot (circa
1,5 kilometer) aan de zuidzijde van het dorp
herinrichten waardoor de sloot bij piekafvoeren
meer water kan afvoeren.
Het totale pakket aan maatregelen zorgt
ervoor dat de waterhuishouding binnen
Griendtsveen aanzienlijk zal verbeteren.
Het is wel van belang dat alle eigenaren na
de werkzaamheden hun verantwoordelijkheid
pakken en de sloten en duikers blijven
onderhouden.
Het werk wordt zo spoedig mogelijk na de
Carnaval uitgevoerd door aannemersbedrijf
Vissers-Ploegmakers.

Raadgevend referendum op 6 april

Stemmen voor Nederlanders
die in het buitenland wonen
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat Nederlanders die buiten Nederland
wonen kunnen deelnemen aan de stemming
voor het referendum over de wet tot goedkeuring
van de Associatieovereenkomst tussen de
Europese Unie en Oekraïne. Wel moeten zij op
de dag van de stemming 18 jaar of ouder zijn, en
niet uitgesloten van het kiesrecht.
De in het buitenland wonende Nederlanders
kunnen alleen deelnemen aan het referendum
als zij zich vooraf als kiezer laten registreren.
Bij de gemeente zijn de formulieren voor
registratie (model D3-1 / Wrr 21) beschikbaar
of u kunt zich rechtstreeks registreren via:
www.denhaag.nl/kiezersbuitenland

Het registratieformulier dient te worden
gestuurd naar Burgemeester en wethouders
van ’s-Gravenhage. Het formulier kan ook
worden gestuurd naar het hoofd van de
consulaire post waaronder de woonplaats
van verzoeker valt.
De registratieformulieren dienen vóór
maandag 24 februari 2016 te zijn ontvangen
door Burgemeester en wethouders van
’s-Gravenhage.
Nadere inlichtingen via:
www.horstaandemaas.nl/referendum
of door het Team KCC\Burgerzaken,
tel. 077-4779777.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
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.
Hegelsom
Heijnenstraat 15
Horst
Tienrayseweg 9a
Achter de Smaalbrug 31
Meterik
Crommentuynstraat 68

Lottum
Grubbenvorsterweg 18
De Hanenberg 7
Tienray
Nehobolaan 8a

Horst aan de Maas
Stemmen voor Nederlanders die in
het buitenland wonen
Nota Bodembeheer en (water)
Bodemkwaliteitskaart
Mandaatregeling en mandaatregister vastgesteld
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Inzameling tuinafval door Den Ouden Groep
Per 1 februari 2016 heeft de Den Ouden Groep de activiteiten van Reiling Sterksel BV
overgenomen. Reiling Sterksel BV zorgde in Horst aan de Maas voor de inzameling van
het tuinafval en de verwerking daarvan. Na 1 februari 2016 gebeurt dat door de Den Ouden
Groep.

wordt

Uitnodiging voor dorpsplatform, buurtverenigingen en WBE’s.

19 maart: Landelijke
Opschoondag zwerfvuil

In het kader van de “Week van Nederland Schoon” nodigt de gemeente inwoners en lokale
clubs uit om deel te nemen aan de Landelijke Opschoondag.
Opruimacties gericht op zwerfafval in uw buurt
Geïnteresseerde dorpsraden, buurtverenigingen, wildbeheereenheden en andere lokale
clubs kunnen deelnemen door zelf een opruimactie te organiseren. Dit kan in de eigen woonomgeving, of bijvoorbeeld in een natuurgebied.
Een opruimactie duurt gemiddeld zo’n 2-3 uur.

gemeente@horstaandemaas.nl. Wij horen dan
graag waar u wil gaan opruimen en hoeveel
deelnemers u verwacht (vanwege de hoeveelheid te leveren opruimmateriaal). Deelnemers
krijgen na afloop van de actie namens de
gemeente een kop koffie en een stukje vlaai
aangeboden.

Aanmelden en meer informatie
Wilt u zich samen met enkele buurtbewoners
inzetten voor een schone leefomgeving?
Meld u zich dan uiterlijk 28 februari aan bij
de gemeente, bij voorkeur per e-mail:

Voor meer informatie en aanmelding kunt u
terecht bij Angela Alards
(gemeente@horstaandemaas.nl,
077 – 477 97 77) of kijk op
www.horstaandemaas.nl\opruimacties

Alles over:
P langer zelfstandig thuis blijven wonen
P mantelzorg

Onlangs vierde
Grad Cox uit
Melderslo zijn
100e verjaardag.
Burgemeester
Kees van Rooij
feliciteerde hem
persoonlijk met
deze mijlpaal.

Langer thuis
met Groene Kruis
Komt u ook?

P fit en vitaal blijven
P gezond leven
P veiligheid in en om huis
P wet- en regelgeving op het gebied van zorg
P vergoedingen en verzekeringen
P zorgtechnologie
P en nog meer

Speciaal voor 50-plussers woonachtig
in gemeente Horst aan de Maas
Zaterdag 20 februari van 10.00 tot 15.00 uur · Parkhotel Horst
Meer informatie en aanmelden op www.groenekruis.nl/event

kom!

RAADSFEITEN
EDITIE 11 FEBRUARI 2016

Raadsvergadering 2 februari 2016:

Brief aan de raad over
het Gasthoês
Zijn partijgenoot Richard van der Weegen vindt
het jammer dat in het voorgestelde plan het
plafond van de gemeentelijke exploitatiebijdrage
al is bereikt.

Een kopgroep bestaande uit verenigingen en
organisaties, die belang hebben in het nieuwe
culturele centrum van Horst, heeft een plan voor
het vernieuwde Gasthoês opgesteld, waarbij is
uitgegaan van de functionaliteit van de verschillende ruimten in het nieuwe project.
Tijdens de raadsvergadering van dinsdag
2 februari 2016 wordt aan de leden gevraagd
een eerste reactie te geven op de plannen,
zoals omschreven in een brief hierover van het
college aan de raad.
De verschillende fracties blijken veel vragen en
opmerkingen bij het plan te hebben. De raadsleden zijn eensgezind positief over de hoeveelheid werk, die de kopgroep heeft verzet.
Juist dat laatste maakt het volgens Jos Gubbels
(D66) lastig om 'nee' te zeggen tegen het
plan. Desalniettemin plaatst hij vraagtekens bij
de hoogte van de investering van 10 miljoen
euro. Bovendien maakt hij zich zorgen over
het feit dat nu al opvallend vaak buiten de
eerder door de raad vastgestelde kaders wordt
getreden. Daarin blijkt Gubbels niet de enige.
Ook Anthony van Baal (SP) heeft moeite met
het overschrijden van de grenzen en vreest dat
het culturele centrum op een schouwburg gaat
lijken, waarbij volgens hem teveel betaalde
arbeidskrachten ingezet gaan worden. In zijn
betoog trekt hij een vergelijking met de vraag
aan een zevenjarig kind wat hij met Sinterklaas
zou willen krijgen. Zonder duidelijke kaders
vraagt een kind dan een veel te duur cadeau en
zo is het volgens hem ook met de voorstellen in
het huidige plan.

De verschillende partijen in de raad hebben een
eigen invulling van de deﬁnitie van 'cultureel
centrum plus'. Mevrouw Annemie Craenmehr
legt namens het CDA de nadruk op het cultuurbeleid en vindt dat het nieuwe culturele centrum
van Horst kwalitatief goed en toekomstbestendig moet zijn, waarbij het ook een regio-functie
mag krijgen.
Bram Hendriks van Essentie vindt dat er kritisch
gekeken moet worden naar het ambitieniveau
van het plan en de ﬁnanciële consequenties.
Ook hij vindt dat met name aan de ruimtelijke
kaders moet worden vastgehouden en vraagt
de wethouder of er ook een plan B is.

Roy Bouten (PvdA) merkt op dat het evenwicht
tussen multifunctionaliteit en noodzaak van
ruimtegebruik moeten worden gezocht en dit
momenteel nog niet lijkt te zijn gevonden.

In zijn reactie zegt wethouder Ger van Rensch
blij te zijn met de reacties op de raadsinformatiebrief. Vooralsnog wil hij graag op alle vragen
en opmerkingen reageren, maar vreest dan in
tijdnood te komen. Van Rensch stelt duidelijk
dat het nieuwe Gasthoês geen schouwburg
wordt, maar ook geen gemeenschapshuis. Hij is
het met de raad eens dat het Project Gasthoês
spannend is en er nog veel onduidelijkheid is,
en hij laat het ondermeer van bijdragen van
derden (bijv. de Provincie) afhangen welke kant
het plan uiteindelijk opgaat. Verder meldt Van
Rensch dat er een plan B is, maar dat dit nog
niet voldoende uitgewerkt is en hij daar nog niet
verder op in wil gaan.

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

dM • 2 feb.

Gemeenteraad HadM @RaadHa

De raadsinformatiebrief over het
opiniërend behandeld

Service corners buitenspel?
Bram Hendriks (Essentie) maakt gebruik van het spreekrecht voor raadsleden om het nut van
de geplande service corners in Melderslo en Swolgen opnieuw ter discussie te stellen. Recent
is namelijk gebleken dat in zowel Melderslo en Swolgen geen geschikte binnen locaties voor
de service corners te vinden zijn. De initiatiefnemers hebben besloten om externe units te bouwen, die een totale meerkosten van euro 100.000 met zich meebrengen. De twijfel over het nut
van de service corners is daardoor bij Bram Hendrix nog meer gegroeid.
De gemeente Horst aan de Maas heeft
eerder al besloten om deze extra kosten
niet voor haar rekening te nemen, omdat de
provincie Limburg waarschijnlijk ook geen
bijdrage hieraan gaat leveren. Hendrix vraagt
zich af of de initiatiefnemers nu doorzetten
en op welke termijn de gewijzigde plannen
gerealiseerd zijn. De raadsleden Jos Gubbels
(D66) en Bart Cox (SP) zijn geschrokken
van de hoge meerkosten en zetten nu ook
vraagtekens bij het initiatief. Henk Weijs
(CDA) hoopt dat de service corners toch

adM • 3 feb.

tret voor de raadzaal?
Wie maakt een nieuw #staatsiepor
://bit.ly/23IGXLy
Ontwerp indienen tot 14 maart. http

Wethouder Van Rensch bevestigt dat de
gemeente geen extra bijdrage gaat leveren
bovenop de euro 8.800 die in de pilotfase van
het initiatief zijn verstrekt. Hij meldt dat de
initiatiefnemers op zoek zijn naar alternatieven
om de service corners daadwerkelijk van de
grond te krijgen. Zie ook onze Raadsﬂitz over dit
onderwerp op onze website.

Wie maakt een staatsieportret
voor de raadzaal?
Wie maakt een nieuw staatsieportret van Koning Willem Alexander voor de raadzaal?
Tot 14 maart kunnen kunstenaars een ontwerp indienen.
Het is gebruikelijk dat in de raadzaal een staatsieportret hangt van ons staatshoofd. Het huidig
portret is een replica van het ofﬁciële staatsportret.
De gemeente geeft de voorkeur aan een origineel,
uniek portret. Door kunstenaars op te roepen hiervoor een kunstwerk te maken, kunnen we ook een
podium bieden aan (jonge) kunstenaars om hun
werk te presenteren aan de buitenwereld.

Omdat de voorzitter Kees van Rooij vanwege andere verplichtingen voor de gemeente op de
raadsvergadering van 2 februari 2016 afwezig was, werd de hele vergadering geleid door de
plaatsvervangend voorzitter Eric Beurskens.

gerealiseerd gaan worden, maar hij begrijpt
dat de extra kosten niet door de gemeente
betaald gaan worden.

Op 18 januari 2016 bracht groep 4 van
Basisschool Megelsheim uit Meerlo een
bezoek aan de raadzaal en werden ze
ontvangen door onze voorzitter Kees
van Rooij. De leerlingen waren vooral
nieuwsgierig naar de ambtsketen en met
name naar het symbool voor Meerlo,
het Kasteelke.

Zie hierover ook onze Raadsﬂitz over dit onderwerp op de website van de gemeenteraad.

Gemeente HadM @gemeenteH

Project Gasthoês is

Ontwerpwedstrijd
Ben jij een kunstenaar en heb je belangstelling
voor deze opdracht? Stuur de gemeente vóór
14 maart 2016 foto’s met een indruk van je werk
en een schets van het concept. De vorm wordt
vrijgelaten, waardoor naast “traditionele” kunstvormen ook bijvoorbeeld graﬁsche vormgeving
een optie is. Een selectiecommissie van deskundigen uit de gemeente bepaalt vervolgens
welke kunstenaar het portret in opdracht van de
gemeente Horst aan de Maas gaat realiseren.
Een selectie van de ingezonden ontwerpen
wordt tentoongesteld in de hal van het gemeentehuis. Voor meer bijzonderheden kijk op de
website van de gemeente.
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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.

Voor elkaar, met elkaar
Als u dit leest is carnaval alweer achter de rug. Hopelijk hebt u
genoten. Carnaval, een mooie kans om als gemeenschap plezier te maken
en van het leven te genieten. Niet om de moeilijke zaken in het leven
te vergeten; dat zou vluchten zijn en niet de juiste reden om feest te
maken. Samen zingen, naar de optocht gaan en wat drinken in het café.
Niet omdat dat stoer is, maar gewoon omdat een pilsje lekker smaakt.
Wat maakt dat carnaval in de
dorpen nu zo bijzonder? Eigenlijk is

het een schoolvoorbeeld van samenwerking en elkaar het naar de zin

maken. De ene avond staan heel veel
vrijwilligers achter de tap, glazen te
spoelen, glazen op te halen of bij de
garderobe de mensen in een jas te
helpen en de andere avond is dat
precies andersom. Een enorm aantal
vrijwilligers om het feest voor
iedereen tot een genot te maken.
En de zieken? Ook daar wordt aan

gedacht, die krijgen in verschillende
dorpen een fruitmand, zodat ze
weten dat ze niet vergeten worden.
De optocht? Hetzelfde verhaal.
De ene helft doet mee in de optocht
en de andere helft staat daarvan te
genieten langs de kant. Misschien
is de carnaval wel de beste vorm
van participatie en op elkaar

letten en plezier bezorgen.
We helpen elkaar, zonder op
elkaar te letten. Hopelijk hebt u
ervan genoten zoals ik genoten
heb van het plezier dat de anderen
samen hadden.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

Servicecorners, symboolpolitiek?
Zoals al ruim een jaar geleden aangegeven, is Essentie geen voorstander van financiële steun vanuit de gemeente voor het initiatief rondom de
zogenaamde servicecorners. Deze zouden gerealiseerd moeten worden in
Swolgen en Melderslo nadat de pinautomaten van de bank daar in 2014
zijn verwijderd.
Het is geen taak van de
gemeente om deze dienstverlening te
subsidiëren. Bovendien leggen we er
veel geld op toe als gemeente. Zicht
op een sluitende businesscase is er
evenmin.

Vorig jaar zijn de kosten ingeschat
op 60.000 euro. Via transacties zou er
zo’n 38.000 euro terugverdiend ‘kunnen’ worden. Dit levert al een verlies
op van 22.000 euro. Recent is duidelijk
geworden dat plaatsing van de service-

corners niet in een bestaand gebouw
kan, maar in eerste instantie
in een externe container. De extra
kosten bedragen 100.000 euro.
Voor Essentie aanleiding om dit nog
eens in de gemeenteraad te bespreken:
is dit geen onmogelijke opdracht?
Want los van de extra kosten zijn
de feiten en ontwikkelingen helder.
De trends zetten in één rechte lijn
door. Zo werden er in 2015 weer ruim
10 procent méér betalingen met de

pinpas gedaan, waaronder ook steeds
meer kleine bedragen (bron: www.
pin.nl). Er is bijna geen winkel meer te
vinden waar je niet kunt pinnen.
Natuurlijk is een servicecorner meer
dan alleen pinnen, maar ook op het
terrein van overige dienstverlening
(postzegels, OV chipcard, tickets) is
de trend helder: steeds meer gaat
online.
Ons punt is dus simpel: deze trend
ombuigen is onbegonnen werk. Je kunt

varianten helder zijn kunnen we hier
ja of nee tegen zeggen. Denk hierbij
aan bouwkundige aanpassingen van de
tweede etage of het optimaliseren van
de balans tussen ruimtebehoefte bij de
gebruikers en multifunctionaliteit van
het gebouw is bereikt.
Het is een bijzonder proces. Waarbij
we bouwen aan iets waarvan we nog
niet weten hoe het eruit komt te zien.
Waarbij we, samen met de kopgroep,
de samenleving en het college samen

moeten blijven werken aan een
Gasthoês waar Horst én Horst aan de
Maas behoefte aan heeft. Waarbij het
gebouw geen doel is maar een middel.
Een middel om een ontmoetingsplaats
te realiseren voor verenigingen en
individuen. Waar creatieve en culturele
inwoners elkaar ontmoeten en inspireren. Dat is het Gasthoês waar wij voor
gaan!
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

de klok wel terugzetten, maar niet de
tijd. Bovendien kost het veel belastinggeld. Nu is gebleken dat er veel
extra kosten bijkomen is dat een goed
moment voor de andere politieke
partijen om hier nog eens over na te
denken. Want hoe sympathiek het
idee ook klinkt, het moet wel realistisch blijven. Anders lijkt het vooral
op symboolpolitiek.
Bram Hendrix,
Essentie

Gasthoês
Dinsdag 2 februari hebben we als gemeenteraad weer gesproken over
het Gasthoês. In een opiniërende vergadering kregen we de kans om onze
visie op het vele en harde werk van de kopgroep en het college uiteen te
zetten.
Als PvdA hebben we een aantal
zaken benoemd die volgens ons van
cruciaal belang zijn voor het Gasthoês.
Wat ons betreft moet het hele
Gasthoês voor iedereen toegankelijk
zijn en zou het Gasthoês een toonbeeld van duurzaamheid moeten zijn.

Tevens hebben we aandacht gevraagd
voor de risico’s. We willen nu een
gebouw neerzetten dat 20 jaar meegaat
en toegankelijkheid, duurzaamheid en
risicobeheersing zijn daarbij een must.
Er is lang gesproken over een uitbouw van het Gasthoês. Pas als andere

Andere vergadering ’t Gasthoês
”Uitbreiding Gasthoês voor gemeenteraad Horst aan de Maas geen
bezwaar.” ”Coalitiepartijen CDA, Essentie en PvdA steunden dit plan van de
zogeheten kopgroep.”
Twee gedeelten van citaten uit
een krantenartikel een dag na de
raadsvergadering waar onder andere
over de plannen voor ’t Gasthoês is
gesproken. Zat de SP dan bij een
andere vergadering die avond? In de
vergadering waar de SP bij aanwezig
was, vonden D66, Essentie en de SP

(een ruime meerderheid in de raad)
dat door allerlei subsidies het maximaal bedrag aan jaarlijkse ondersteuning voor ’t Gasthoês ruim is overschreden. Ook missen enkele partijen
een meerjarenrisico-inventarisatie.
Wordt de SP dan spelbreker van
een schitterend uitgedacht concept?

Hopelijk niet, want het concept wordt
ook door de SP van harte ondersteund.
Een gemeenschapshuis met een open
herbergkarakter waardoor een
samensmelting ontstaat tussen allerlei
culturele stromingen, een ontmoetingsplaats voor mensen die cultuur
willen snuiven, waar men een boek
kan lenen, met de familie een kopje
koffie kan drinken enzovoorts, prachtig!
De SP weet ook dat het wat het
concept betreft moet gaan om

mensen, om samensmelting van
ideeën en niet om stenen. Maar hoe
vervelend ook voor de kopgroep, je
komt er niet om heen als raad bij zo’n
majeure project om kaders mee te
geven. Lastig omdat de trein door
moet blijven rijden, maar in de rol van
de raad onontkoombaar. We praten
hier over ruim 10 miljoen euro
belastinggeld en minimaal 200.000
euro per jaar exploitatiebijdrage.
En er komen nog heel veel majeure

Vertrouwen in initiatieven van onderop
Vorige week heb ik de dorpsraadvergadering in Lottum bezocht.
De dorpsraad van Lottum heeft geen vergaderschema voor de openbare
vergaderingen, maar roept de Lottumse gemeenschap op voor een
bijeenkomst als er iets te melden is.
Onderwerpen waren: wonen,
toerisme (Markt, Maasoever), prioriteitsgelden, dijkverzwaring, verkeer
(parkeren) en de klus- en hulpdienst.
Allemaal zaken die de Lottumse
gemeenschap echt raken en waarbij de
inbreng van het dorp

belangrijk is bij politieke afwegingen. Mooi om te zien hoe veel werk
er door de werkgroepen wordt verzet.
Oprecht respect en bewondering voor de
inzet van de dorpsraadleden en de leden
van de werkgroepen. Initiatieven van
onderop, zelfredzaamheid of samenred-

zaamheid zijn woorden die vaak vallen
in de huidige politiek. Dat betekent wel
dat we als politiek vertrouwen moeten
hebben in initiatieven van onderop en
dat we onze inwoners ruimte moeten
durven te geven om initiatieven te
tonen. Tijdens deze bijeenkomst werd bij
de terugkoppeling door de werkgroepen
vaak aangegeven dat het voorstel of het
advies wel is meegenomen in de afweging, maar dat dit vaak niet terug te zien
is in het eindresultaat.

Dat zullen we moeten veranderen.
Luisteren, vertrouwen en meer los
durven laten zijn daarbij de sleutelwoorden. Het is erg belangrijk dat inwoners,
dorpsraden, verenigingen, groepen,
verenigingen en bedrijven in Horst aan
de Maas gemotiveerd zijn en blijven om
mee te denken en initiatieven te tonen.
Heeft u een idee of initiatief? Daar staan
we als CDA voor open.
Eric Brouwers,
CDA Horst aan de Maas

projecten in onze gemeente dit jaar.
Wat de SP betreft, ga door
met het uitwerken van dit concept,
maar ga de uitdaging aan om binnen
de gestelde kaders te blijven.
En Dagblad de Limburger en
wethouder van Rensch, dat was in
‘onze’ vergadering de strekking van
een meerderheid van de raad.
Michael van Rengs,
SP Horst aan de Maas
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Munckhof
neemt ETS Taxi &
Zorgvervoer over
Munckhof uit Horst heeft een doorstart gerealiseerd van de bedrijfs
activiteiten van ETS Taxi & Zorgvervoer uit Zaandam. De doorstart is het
gevolg van het faillissement van ETS Taxi. Om de continuïteit van het
vervoer te borgen neemt Munckhof een groot gedeelte van de bedrijfs
activiteiten over.
Naast het overnemen van de
opdrachten neemt Munckhof een
groot gedeelte van het personeel en
het wagenpark van ETS over.
Tom Roefs, algemeen directeur bij
Munckhof licht toe: “We zullen de
huidige vestiging van ETS in Zaandam
in gebruik gaan nemen, zodat we
meteen operationeel zijn en de
dienstverlening op de vertrouwde
wijze kunnen voortzetten. Afhankelijk
van het aantal vervoerscontracten

zullen minimaal honderd medewerkers van ETS een arbeidsovereenkomst
aangeboden krijgen.

Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, InterMakelaars,
Kempen Communicatie, Rabobank Horst Venray en Van der Putt Advocaten

Aflossen op je hypotheek
Door: Dennis Holthuijsen, Register Makelaar Taxateur o.z.
Regelmatig heb ik gesprekken in Horst aan de Maas om
woningen in de verkoop te zetten. Met bijna dezelfde regelmaat zijn
het steeds meer ‘slecht nieuws’-gesprekken. De vraagprijs die ik
voorstel valt lager uit dan de verkoper dacht. Op zich is dat niet
vreemd en eigenlijk van alle tijden, want de verkoper vindt zijn of
haar huis mooier, handiger en beter gelegen dan andere woningen.
Hij heeft er ooit immers zelf voor gekozen.

De bedoeling is om dat op korte
termijn verder uit te breiden. We
streven ernaar dat de doorstart zo min
mogelijk overlast voor de reizigers en
opdrachtgevers met zich meebrengt.”

Wiertz personeelsdiensten naar Horst
De Limburgse uitzendorganisatie Wiertz Personeelsdiensten gaat
een kantoor in Horst openen. Dat maakte het bedrijf dinsdag 2 februari
bekend.

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

Oh, zit dat zo!

Zo min mogelijk
overlast voor reiziger

Twee extra vestigingen

De van oorsprong Kerkraadse
organisatie, met in totaal dertien
vestigingen in Noord-, Midden- en
Zuid-Limburg opent binnenkort een
nieuw kantoor in Horst en wil
uiteindelijk ook uitbreiden naar
Helden-Panningen.
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Met twee extra vestigingen in Horst
en Panningen heeft de uitzendorganisatie het gebied in Noord-Limburg
grotendeels gedekt door in het gebied
tussen de al bestaande vestigingen
als Weert, Venray en Venlo te gaan
zitten.

Wat tegenwoordig wel anders
is, is dat de vraagprijs die de verkoper nu in gedachten heeft, niet
is gebaseerd op wat hij de woning
waard vindt maar wat hij tenminste
nodig heeft om de hypotheek af te
kunnen lossen. Alle begrip, maar
zo zou het niet moeten zijn. Onze
adviesprijzen zijn reëel en gericht
op verkoop.
Een voorbeeld: een jong stel,
onlangs uit elkaar gegaan, en in
2007 zijn droomwoning geheel
in oude staat gekocht. De woning
ziet er inmiddels geweldig uit,
maar het lukt niet meer om er
samen te wonen. De verbouwing
is uitgevoerd door een aannemer,
een bouwdepot op de hypotheek
en een gedeelte eigen middelen

heeft deze nette verbouwing mogelijk dan sparen via je eigen woning.
Heerlijk als bij verkoop de schuld
gemaakt.
afgelost kan worden en er geld
De woningprijzen in Horst hebben overblijft om een mooier huis te koafgelopen jaren toch een flinke daling pen, op te knappen of in te richten.
Advies is dus om juist als je nog
doorgemaakt, daarnaast is het bij
verbouwen zo dat niet iedere geïnves- jong bent en recent gekocht hebt,
af te lossen op je hypotheek, zodat
teerde euro ook tot een evenredige
je weer de vrijheid hebt om te gaan
euro meerwaarde leidt. Helaas was
voor dit stel een hypotheek met NHG en staan waar je wilt in je wooncarniet mogelijk, dat had de pijn kunnen rière. Het alternatief is wachten tot
verlichten. Kortom: slecht nieuws, het de bomen weer tot in de hemel
groeien maar of dat nog ooit gaat
jonge stel gaat de woning met een
gebeuren….
restschuld verlaten.
Aflossen is in ongebruik geraakt.
Veel jonge mensen hebben er zelfs
nog nooit van gehoord en overwegen
het dus niet. Toch is het dé methode
om de hypotheekschuld en de waarde
van de woning weer in evenwicht te
brengen. Geen voordeligere methode

Meulendijks horst

www.bekro.nl

Verwarming
■

■ CV-ketels ■
vervanging en onderhoud ■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

Autobedrijf

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

www.intermakelaars.com

Kerkstraat 17
5961 gc - horst
facebook.com/meulendijkssport
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GEPLUKT Jeu Derikx

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.

Op zijn twaalfde werd Jeu lid van
twee verenigingen: de voetbalclub en
de fanfare. “Twee verenigingen kon je
nog combineren, meer was niet mogelijk. Ik heb nog lang gevoetbald, totdat
mijn benen niet meer wilden. Zo’n elf
jaar heb ik in het eerste elftal gespeeld.
Een bikkelharde verdediger werd ik
wel genoemd. Maar wel altijd fair.”
Met het voetballen is hij inmiddels
gestopt, maar Jeu zit nog steeds bij de
fanfare. “Ik speel bariton, maar kan ook
goed met de schuiftrombone overweg.
Iedere vrijdagavond ga ik met mijn
vrouw naar de repetitie. Vroeger gingen mijn twee zonen ook nog mee.
Er moet nu heel wat gebeuren voordat
ik een repetitie mis. Naar een verjaardag op vrijdagavond ga ik absoluut
niet. Voor een bruiloft kan ik de repetitie nog wel afzeggen.”

Bikkelharde verdediger

Hij weet alles van de geschiedenis van zijn woonplaats Broekhuizenvorst en is al 54 jaar lid van de fanfare van
Broekhuizenvorst en Ooijen. Jeu Derikx (66) is eigenlijk altijd wel bezig. “Ik kan geen ‘nee’ zeggen”, vertelt hij.
“Ik ben in dezelfde straat als waar
ik nu woon geboren”, begint Jeu,
inmiddels getrouwd, vader van twee
kinderen en opa van een kleinkind.
Een paar huizen verderop aan de
Zeelberg staat het huis waar hij van
zijn geboortejaar 1950 tot 1958
woonde. “Het huis waarin ik nu woon,
aan Zeelberg 1, heeft mijn vader in
1964 gebouwd.” Zijn jeugd bracht hij
vaak spelend door bij Kasteel Ooijen.
“Daar heb ik wel een paar keer een
engelbewaarder gehad”, vertelt hij.
“Een keer stond ik daar in brand,

omdat we wat roekeloos met vuur
omgingen. Daar heb ik een aantal
brandwonden aan over gehouden.
Ook ben ik daar eens samen met twee
vrienden in een zeikton gekropen.
Het deksel viel plotseling dicht,
waardoor we geen lucht meer kregen.
Gelukkig had iemand het zien gebeuren
en werden we er snel uit gehaald.
Maar we waren al flink blauw aangelopen.” Ondanks de nare herinneringen
blijft Kasteel Ooijen toch speciaal voor
Jeu. “We waren jong en probeerden
alles uit wat niet mocht. Dan gaat er

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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wel eens wat mis. Ik heb het toch altijd
een fijne plek gevonden. Ook na mijn
jeugd heb ik de verbouwing van het
kasteel altijd gevolgd.”

’t Heike
Vastgoed B.V.
• voor € 500 uw huis
verkocht krijgen;
• gratis waarde bepaling;
• bemiddeling;
• directe aankoop
06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

www.heikevastgoed.nl

Zijn andere grote hobby is geschiedenis en dan met name de lokale
geschiedenis van Broekhuizenvorst en
omgeving. Voor de Historische Kring
Broekhuizen en Broekhuizenvorst is
hij altijd wel bezig met verzamelen
en ordenen van krantenartikelen en
foto’s. “Ik vind cultureel erfgoed heel
belangrijk. Altijd al heb ik interesse
gehad in geschiedenis. Ik wil weten
wat er in het dorp gebeurt en wat er
vroeger allemaal gebeurde. Vooral
de traditionele evenementen vind ik
belangrijk, die wil ik het liefst zo veel
mogelijk in stand houden. Je hebt

hier in Broekhuizenvorst en omgeving
bijvoorbeeld het paasratelen, pinksterbruid en de geitenkermis. Die probeer
ik levend te houden, door op scholen
erover te vertellen. Vroeger waren dit
soort activiteiten veel intenser. Als de
traditionele evenementen langzaam
vervagen, dan gebeurt er straks niets
meer in het dorp. Dan wordt het maar
een dooie boel.”

Altijd genoeg tijd
over voor mijn gezin
“Maar dat was het nog niet”, gaat
Jeu verder. “Ik zit nog bij de EHBO van
Lottum en verzorg avondwakes bij de
kerk. Wat doe ik eigenlijk niet?”, lacht
hij. “Ik kan moeilijk ‘nee’ zeggen als
mensen mij iets vragen. Maar ik zorg er
altijd voor dat ik genoeg tijd overhoud
voor mijn gezin.” Van beroep was Jeu
automonteur. Hij werkte bijna 42 jaar
bij AutoArena. “Daar heb ik het altijd
goed naar mijn zin gehad. Rond mijn
zestigste ben ik door middel van een
regeling kunnen stoppen. Daar heb ik
nooit spijt van gehad, want toen kreeg
ik veel meer tijd voor mijn andere
bezigheden. Ik verveel mij nooit en
sta nog steeds iedere ochtend om
06.30 uur op.” Toch heeft Jeu ook nog
wel eens een momentje voor zichzelf,
vertelt hij. “Ik kan ook wel eens even
helemaal niets doen. Dan ga ik lekker
in het bos wandelen of fietsen en dan
is die tijd ook echt voor mij alleen.
Daar kan ik echt van genieten.”

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

Een perceel cultuurgrond

Direct aan de verharde weg gelegen perceel cultuurgrond aan de Most,
te Sevenum. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Sevenum,
sectie V, nummer: 244, groot 2 ha 82 a en 97 ca.
Het perceel zal worden verkocht via een inschrijfprocedure.
De sluitingsdatum is 19 februari 2016.

Inlichtingen en inschrijfformulieren (met bijbehorende informatie)
zijn verkrijgbaar via ons kantoor.
Baarskampstraat 11, 5995 AS KESSEL
Tel. 077-3586700
makelaardij@hoeijmakers.nl
www.hoeijmakers.nl
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Nieuwe duikbrillen
OSV Quintus
Onderwatersportvereniging Quintus uit Horst krijgt nieuwe duikbrillen op sterkte. Deze sportattributen worden
gesponsord door Kruytzer Optiek en Optometrie uit Horst.
“Onderwater zijn de duikers
afhankelijk van diverse apparatuur om
veilig en relaxed te kunnen genieten
van de onderwaterwereld. Als je goed
kijkt onder water, zie je zoveel meer”,

Nieuwe trainster en
coach senioren Oxalis

aldus Jan Jacobs, voorzitter van de
Horster duikvereniging. OSV Quintus
is een vereniging, waar gezelligheid,
onderling respect en plezier de basis
vormen. Dat herkent Margo Kruytzer

ook in haar eigen bedrijf.
OSV Quintus, opgericht in 1977
heeft haar thuisbasis in Zwembad
de Berkel in Horst en telt ongeveer
negentig leden.

Judoclub Sevenum
bestaat 50 jaar
Judoclub Jigaro Kano uit Sevenum bestaat dit jaar 50 jaar. Dit wordt op 17, 18 en 19 juni gevierd met een
jubileumweekend.

Wendy Theelen is met ingang van het seizoen 2016-2017 de nieuwe
trainster/coach van de eerste twee seniorenteams van korfbalclub SV Oxalis.
Ze volgt hiermee Bart van der Burgt
op die na drie seizoenen afscheid
neemt. De nieuwe trainster wil met het
eerste team een stabiele ‘overgangsklasser’ te worden die uiteindelijk nog
verder kan groeien.
Bart van der Burgt startte in het
seizoen 2013-2014, voorafgaand aan de
fusie. Binnen één seizoen had hij met
dames afkomstig van vier verschillende
verenigingen een team gesmeed dat
direct meespeelde om het kampioenschap. Dat resulteerde in het eerste
seizoen in het behalen van het zaalkampioenschap en promotie met het
eerste team naar de overgangsklasse.
Dat bleek in dat seizoen erop nog te
hoog gegrepen. Nu spelen de dames

op het veld en in de zaal in de eerste
klasse, waar ze een stabiele factor zijn
geworden.
Met Wendy Theelen heeft Oxalis
een trainster en coach in huis die
al enkele jaren actief is binnen de
vereniging als trainster en coach van
de junioren A1. Wendy was vóór de
fusie al enige jaren jeugdtrainster en
coach bij Erica uit America en behaalde
enkele kampioenschappen met deze
dames van de huidige junioren A1.
Ze zal nu voor het eerst leiding geven
aan een seniorengroep. Wendy is als
speelster jaren op het hoogste niveau
actief geweest bij Swift uit Velden
en ze heeft 2 jaar gemengd korfbal
gespeeld bij PSV Eindhoven.

NK 4-span paarden
De KNHS heeft het Nederlands Kampioenschap 4-span paarden 2016
toegewezen aan de organisatoren van de grootste nationale en internationale menwedstrijden in Nederland, de organisatie van de menwedstrijden
in Horst aan de Maas. Het NK wordt verreden van 15 tot en met 17 april.
De terreinen van de Kasteelse
Bossen in Horst aan de Maas vormen
al sinds 1984 het strijdtoneel van de
menwedstrijden. Voorgaande jaren
telde Horst ongeveer 220 starts
verspreid over vier wedstrijddagen.
Voor de internationale vierspanrijders
is Horst een van de wedstrijden waar
deze groep belangrijke punten
kunnen verdienen voor de lucratieve
indoor Wereldbekerserie vierspannen
die in november weer van start gaat.
Ondanks het feit dat de wedstrijden in Horst al vroeg in het seizoen

De vereniging werd op 23 mei
1966 opgericht. De eerste judoka’s
trainden in de gymzaal van de voormalige jongensschool op de plek waar
nu de Wingerd is gevestigd. Door de
jaren heen heeft de judoclub vervolgens verschillende trainingslocaties

gehad, waaronder de oude Wingerd
en sporthal de Stapakker. Op dit
moment bevindt het trainingscentrum
zich op de Kruisweide. De vereniging
telt anno 2016 zo’n 150 leden.
Het jubileumweekend is tevens
het jaarlijkse seniorenkamp voor alle

senioren en conditieleden.
Ook de beugelaars en oud-leden
van de vereniging zijn uitgenodigd
voor het weekend. Op zaterdag 18
juni wordt er een feestavond gegeven voor iedereen die op het kamp
aanwezig is.

ATB-toertocht
De recreatieve mountainbikeclub NeetFit uit Melderslo organiseert zondag 21 februari een ATB-toertocht.
De deelnemers kunnen kiezen om 35, 50 of 65 kilometer af te leggen. De start en inschrijving is op de Eikelenbosserdijk 6a in Melderslo. Tussen 08.30 en 10.00 uur kan er gestart worden.

plaatsvinden, vormt dit geen belemmering voor de KNHS om het NK aan
deze organisatie toe te kennen. Het is
voor het eerst in de geschiedenis dat
Horst gastheer is van een Nederlands
Kampioenschap.
“Wij zijn er trots op dat wij
gevraagd zijn om het NK vierspannen 2016 te organiseren. Dit past in
onze ambitie om in de toekomst te
groeien naar een internationaal kampioenschap”, aldus Nico Rijnbende,
voorzitter van de organisatie van de
menwedstrijden in Horst.
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Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

De route voert door de vele paden
van het Kasteelpark in Horst. Er wordt
vooral over onverharde wegen gefietst.
In het eerste gedeelte van de tocht
staan de drie Gratiën centraal.
Vervolgens fietsen de deelnemers via
de Swolgense bossen naar het
Schuitwater. Daarna verplaatsen de

fietsers zich via de Houthuizer velden
naar de pauzeplaats. Hier kunnen de
deelnemers pauzeren. Op de terugweg
wordt het gebied gekenmerkt door
brede paden, afgewisseld met single
tracks en korte, pittige klimmetjes.
In totaal moeten de deelnemers
ongeveer 120 hoogtemeters afleggen.

Ook bij nat weer blijft de ondergrond
goed begaanbaar en de route is
bovendien poortjesvrij. Aan het eind
van de tocht is er de mogelijkheid om
in de kantine van RKSV Melderslo na te
praten. Daarnaast kunnen deelnemers
de fiets afspuiten en zijn er mogelijkheden om te douchen.
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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.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Gwendoline Nottelman
16 jaar
Horst
Dendron College

Welk nummer heb je grijs gedraaid?
Dat heb ik meestal met alle liedjes
die ik luister. Waarschijnlijk ben ik zelf
de enige die er niet gek van word.
Op dit moment luister ik heel veel
naar liedjes van Sia. Het nummer dat
ik het vaakst gedraaid heb, is denk ik
iets van Katy Perry. Ik vind eigenlijk
ieder liedje van haar leuk. Ik luister er
elke dag wel naar, bijvoorbeeld als ik
huiswerk maak.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Dan zou ik naar mijn vriendin Femke
rijden. Ze is verhuisd, dus zie ik haar
weinig. Daarom lijkt het me leuk om
haar te verrassen met een spontaan
bezoekje. Ik ben van plan zo snel
mogelijk mijn rijbewijs te halen.
In welke historische tijd had je
willen leven?
In de tijd van de Egyptenaren. Ik vind
ze heel erg interessant en ik ben
benieuwd hoe alles toen was. Ik zou
graag de bouw van de piramides willen zien, die vind ik heel mooi.

Ook ben ik wel benieuwd naar hun
cultuur.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik weet niet of ik ooit echt een reis wil
gaan maken, maar ik zou graag een
keer naar Frankrijk, Egypte en Amerika
willen gaan. Frankrijk lijkt me een
heel gezellig land, het heeft echt iets.
In Egypte zou ik graag de piramides
willen zien. En in Amerika is denk ik
altijd wel iets te beleven, dus lijkt het
me leuk om er eens heen te gaan.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Bepaalde dingen die handig zijn met
tekenen en schilderen, zodat ik dat
beter kan. Ik zou bijvoorbeeld meer
over verschillende materialen willen
leren en hoe ik die kan gebruiken.
Ik teken of schilder zelf best veel.
De laatste tijd teken ik vaak gezichten
van mensen en daarin verwerk ik iets
wat ik op dat moment meemaak.
Dan leg ik er echt mijn gevoel in.
Als je iedereen zou kunnen
ontmoeten, levend of overleden,
wie zou je dan ontmoeten?
Ik zou Katy Perry, Selena Gomez en
Sia willen ontmoeten. Ik vind hun
liedjes allemaal heel leuk en ze lijken

aan Gwendoline
Nottelman

me heel aardig. Sia is volgens mij ook
heel creatief. Daarom zou ik vooral
haar graag willen ontmoeten.
Wat deed je als kind het liefst?
Tekenen vond ik altijd heel leuk om
te doen, maar ook zwemmen en
afspreken met vriendinnen. Dat zijn
eigenlijk dingen die ik nu nog steeds
heel graag doe.
Als je een dier zou zijn, welk dier
zou het zijn en waarom?
Waarschijnlijk een vogel of een vleermuis, want ze kunnen in feite overal
heen vliegen. Dat zou ik ook wel
willen. Vroeger wilde ik graag een fee
zijn, zodat ik vleugels had waarmee ik
overal naartoe kon vliegen.
Hoe zie jij jouw toekomst?
Ik weet nog niet precies wat ik wil
worden. Misschien iets met kunst of
iets creatiefs. Lerares aardrijkskunde,
levensbeschouwing of wiskunde
lijkt me ook leuk. In al die beroepen
kan ik mijn creativiteit wel kwijt.
Onderwerpen die met levensbeschouwing te maken hebben, vind ik ook
erg interessant. Het lijkt me leuk om
anderen daar iets over te leren.
Later wil ik in een dorp wonen.
Of in de buurt van een bos, dat vind
ik ook wel iets hebben.

Naaimachine Specialist in Noord-Limburg

Dealer van Gritzner naaimachines.
Met het befaamde boventransport, draadinrijger etc.
Tevens ruime keuze uit
gebruikte naaimachines

Gritzner - Pfaff

Verkoop, Onderhoud & Reparatie (op afspraak)
077-3987973 / 06-38518702 Americaanseweg 13 Horst
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Als je ooit iemand ten huwelijk
zou vragen, waar zou je dit dan
doen?
Op de plek waar ik diegene ontmoet
heb, of een andere plek die speciaal is
voor ons. Ik vind het mooi om dat op
een plek te doen waar we veel herinneringen aan hebben. Dan heeft het
meer betekenis.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem of haar zo bijzonder?
Ik heb meerdere vrienden, die allemaal heel veel voor mij betekenen.
Sommige ken ik al langer en anderen
nog maar net. Met de meesten vind
ik het leuk om iets creatiefs te doen,
maar met de rest is het ook heel
gezellig. Het maakt niet echt uit wat
we doen. Christian, Femke, Nienke,
Sheila, Lotte en ieder ander die ik
ontzettend aardig vind: jullie zijn
geweldig.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik zou niet zomaar een tatoeage
nemen. Maar als ik er een zou nemen,
dan zou het een klein vogeltje bij mijn
nek of oor zijn. Daar valt het niet zo
zeer op. Het vogeltje heeft niet echt
een speciale betekenis, maar ik vind
de merels die in onze tuin zitten altijd
leuke vogeltjes.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou vleugels willen, zodat ik overal
naartoe kan vliegen. Of ik zou onzichtbaar willen zijn. Ik denk dat dat op
sommige momenten heel makkelijk
is. Dan kun je ergens heen, zonder dat
iemand je ziet. Ook lijkt het me grappig om te zien wat mensen doen als
je er zelf niet bij bent.
Waar geef jij je laatste 50 euro
aan uit?
Aan van alles eigenlijk. Haarverf, kleding, stickers, stiften, snoep, chips en
soms boeken. Waarom aan haarverf?
Nou, ik keek ooit een clip van Katy
Perry waar ze donkerpaarse haren
had. Ik vond dat heel vet, dus toen
heb ik dat zelf ook geprobeerd. Ik wil
ook nog eens mijn haren roze verven.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Oh shit. Ik moet me nu even gaan
haasten, want anders kom ik te laat
bij Frans. Altijd als ik het eerste uur
vrij heb, kom ik best laat op school.
Ik weet niet hoe dat kan, het gebeurt
gewoon.

Virus
Wanneer je dit leest is
het alweer voorbij: carnaval.
Op dit moment ben ik nog
besmet met het carnavalsvirus. Voor mij een geweldig
iets, voor anderen nog net
niet zo erg als het zika
virus…
Wat is er nu mooier dan
drie dagen losgaan op de meest
gezellige muziek en te dansen
totdat je er bij neervalt?
Een hoop mensen zien dit
anders en ontvluchten de
carnaval. De een gaat op
skivakantie, waar er zó’n foute
Duitse Tiroler-muziek wordt
gedraaid, daar is Fabrizio niets
bij. De ander kiest ervoor om
zich drie dagen lang te isoleren,
zittend met een dekentje over
zich heen om de luide
carnavalsmuziek die door de
straten galmt te ontwijken.
Gekke, verklede en (in 99,99
procent van de gevallen)
dronken mensen die met z’n
allen in een propvolle kroeg
meeblèren op muziek van onder
andere. Beppie Kraft, Spik en
Span en W-Dreej. Dat kan een
raar gezicht zijn voor velen.
Maar ik kan er niet omheen.
Sinds dat ik me kan herinneren
ben ik besmet met het
carnavalsvirus. Ik zong tijdens
het jeugdgalabal de meest
poëtische (lees: simpele)
teksten met de meest hippe
muziek eronder, over hoe
geweldig ik de carnaval wel niet
vond. De ene keer over mijn
carnavalsgekke tante, en de
andere keer een geweldige
kraker met de originele naam
‘waat en fiest’.
Dit jaar hield ik mijn
‘zangkunsten’ voor mezelf en
heb ik vooral ontzettend
genoten van de carnaval. Nu is
het een kwestie van bijkomen
en ‘uitzieken’ van het
carnavalsvirus. Dat wordt nog
een lastige opgave. Maar dé
gouden tip: drink een kopje
‘heite soep’: voel je je meteen
beter!
Liefs, Anne

www.haardstede.nl
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OJC Canix mag feestmuts opzetten
Normaal, Rowwen Hèze, zomaar twee acts die ooit in OJC Canix hebben gespeeld. Niet alleen muziek fleurt de
jongerensoos op, ook de aankleding. Zo is de kelder een keer omgetoverd tot een echte jungle met watervallen.
Nu, 40 jaar later, blikken de vrijwilligers nostalgisch terug op de afgelopen jaren.

aanvragen, dus de stijlen gaan van dj
tot rock.”
Het gebouw aan de Broekhuizerweg, midden in het centrum van
Lottum is niet het eerste officiële
gebouw van Canix. “Ons gebouw stond
eerst op de Veerweg. Helaas is het
gebouw afgebrand”, vertelt Dennis.
“Niemand weet wat de oorzaak was.
We denken dat er iets verkeerd is
gegaan met de stroom. Toen is Canix
verhuist naar het centrum, maar dat
heb ik niet meegemaakt. De brand
en de verhuizing waren in 1989, in
2005 werd ik vrijwilliger. We hadden
ongeveer vijfentwintig vrijwilligers.
Nu hebben we er al vijftig, dus het
gaat zeker niet verkeerd.”

Idiot Night

OJC Canix viert dit jaar haar 40-jarig
jubileum. De afgelopen jaren is er heel
veel veranderd in de soos. Dennis
Hermse, vier jaar voorzitter geweest,
ziet wel een beweging die de soos
voorgoed heeft veranderd.
“Wij stonden altijd bekend als

metalheads. In de eerste 10 jaren
draaiden we vooral metal en heavy
metal. Er werd dan een cd opgezet en
die werd dan ook afgeluisterd. Als
iemand dan riep ‘kloteplaat’, dan werd
je meteen de mond gesnoerd en moest
je maar luisteren. De jongeren gingen

ook veel concerten af en metalbands
kwamen hier ook optreden. Op een
gegeven moment veranderd de smaak
van muziek bij de jeugd. Dan moet je je
gewoon aanpassen. Die stap hebben
wij ook gezet. Alles kan nu bij ons.
Iedereen kan gewoon zijn platen

Idiot Night, Canix Allstars en Beatz
& Bandz zijn de steunpilaren van OJC
Canix, vertelt vrijwilliger Rick Peters.
“Als die feesten er niet waren geweest,
dan zaten we ieder weekend met
dezelfde groep een biertje te drinken.
Dat zijn toch wel de feesten waarmee
je de ’buitendorpse’ hiernaartoe trekt.
Elke keer verheugen we ons op die
feesten, want dit wordt altijd groots
aangepakt. Neem Idiot Night.
Deze avond heeft altijd een bepaald
thema. We hebben een keer ‘jungle’
als thema gehad. Toen liepen er zelfs
watervallen door de soos heen.
Dat was allemaal te gek aangekleed.
Op het eind van de avond werd alles

gesloopt, jammer maar eigenlijk ook
wel grappig.” Festival Beatz & Bandz
bestaat nog niet zo lang. “Er zijn nu
drie edities georganiseerd”, zegt Aniek
Brouwers, vrijwilligster bij de Canix.
“We zien het elk jaar groeien. We hebben een dag met dj’s en een dag met
bands. Die afwisseling werkt echt goed.
Het eerste jaar ontvingen we in het
hele weekend driehonderd bezoekers
en het laatste jaar duizend. We kleden
het festivalterrein ook groots aan. Een
beetje over the top, maar dat vinden
de bezoekers juist leuk.”

Canix Allstars
Canix Allstars is ook een apart
fenomeen. “Er treden dan verschillende
bands op die zich voordoen als een
bekende band”, zegt Dennis. “Zo zijn
er groepen geweest die zich verkleden
als de bandleden van Twister Sister.
Ze spelen een aantal nummers van de
band en zijn helemaal gekleed als de
officiële leden. Dit natuurlijk met lange
krullenpruiken. Echt geweldig om te
zien.” Deze drie grote feesten worden allemaal verwerkt in het 40-jarig
jubileumfeest dat het weekend van 26,
27 en 28 februari plaatsvindt. Vrijdag
wordt Idot Night gehouden met een
aantal dj’s. Zaterdags komen er bands
uit de regio bekende bands coveren op
het thema van Canix Allstars en zondag
is er een speciale reünie voor alle
oud-vrijwilligers, maar ook voor andere
bezoekers.

Hegelsomse formatie scoort bijna beste
carnavalshit
De Hegelsomse zesmansformatie Carnavalsband.nl is tweede geworden
tijdens de finale van de landelijke verkiezing Carnavalshit van 2016. In het
3FM-radioprogramma ’Giel!’ van Giel Beelen op 3FM kwam de groep
woensdag 2 procent van de stemmen te kort om eerste te eindigen.
Carnavalsband.nl deed mee
met hun nummer Dat is Waan, een
Limburgse feestplaat met een vrolijke
accordeonlijn, snelle beat en klanken
van gitaar en blaasmuzikanten.
Als enige Limburgse inzending waren
zij van 150 inzendingen doorgedrongen
tot de landelijke top 3, waar tevens
een Helmondse en Tilburgse act voor
waren gekozen. “Het is al een onwijs
leuke ervaring om met z’n allen bij Giel
Beelen in de studio te worden uitgenodigd’, aldus trompettist Jeroen Kuijpers
van Carnavalsband.nl.

“Eerste worden zou voor ons de kers op
de Limburgse vlaai zijn, maar wij zijn
blij en dik tevreden.”
De winnaars zijn de Tilburgse
groep Veul Gère met het nummer Wa
trèkte aan?!, die enkele stemmen meer
haalden dan Carnavalsband.nl. Het is
de tweede keer dat Veul Gère de titel
binnensleept. Voor Carnavalsband.nl is
dit het eerste eigen nummer, waarmee direct hoge ogen wordt gegooid.
Normaliter speelt de band Limburgs- en
Duitstalige covers op podia door geheel
Limburg.

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

r
Al mee ar
a
j
1
dan 2 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Expositie over weefkunst
in Museum de Kantfabriek
Museum de Kantfabriek in Horst organiseert dit voorjaar een tentoonstelling over weefgoed. Hierbij laten
moderne weefkunstenaars een selectie van hun werk zien.
Deze kunstenaars zijn Anke van
Gorp, Anne van de Heuvel, Uta
Bollmeyer en Ank Hazelhoff. Van Gorp
gebruikt voor haar kunst verschillende
materialen, kleuren en vormen in het
weven. Ze haalt haar thema’s uit de
natuur. Van de Heuvel is cum laude
afgestudeerd aan de kunstacademie in

de richting mode-ontwerpen en maakt
monumentale en decoratieve kunstwerken die invloed hebben op de
akoestiek. Bollmeyer heeft enkele
jaren bij weverijen gewerkt en is na
het behalen van een masterdiploma
gaan experimenten met het weven
van tweekleurige beelden.

Hazelhoff maakt ruimtelijk werk
met plastic, papier en koperdraad.
De expositie Weefgoed loopt van
21 februari tot en met 5 juni.
Van 28 februari tot en met 22 mei
wordt de expositie aangevuld met een
bedrijfspresentatie over innovatieve
weeftechnieken en materialen.
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Klokkenmakers
in De Locht

cultuur 23

Limburgs Jeugd Parlement
Leerlingen van het Dendron College in Horst hebben van dinsdag 2 tot en met donderdag 4 februari meegedaan
aan het Limburgs Jeugd Parlement dat plaatsvond in Venlo en Baarlo.

Museum De Locht in Melderslo heeft zondagmiddag 14 februari
enkele ervaren klokkenmakers op bezoek. De demonstraties van de
klokkenmakers gaan om 13.00 van start.
De klokkenmakers gaan in het
museum aan het werk. Daarnaast
wordt er vakkundige toelichting
gegeven bij de klokken van Jan
Wilmar. Zijn uurwerken worden in
De Locht geëxposeerd. Ook is er tijd
voor vragen over het eigen uurwerk.
Het Koperensemble uit Broekhuizen-

vorst verzorgt een muzikaal optreden
in het museum.
Het is ook mogelijk om de nieuwe
expositie Joodse Onderduikkinderen
te bezoeken. Deze tentoonstelling
bevat onder meer documenten, films
en foto’s van die tijd en duurt nog tot
1 december.

Searing Quartet
in Cambrinus
In café Cambrinus in Horst speelt op zondag 14 februari het Searing
Quartet. De band gaf hier twee jaar geleden voor het laatst een concert.
Al snel na zijn oprichting op het
Maastrichtse conservatorium in 1995
door pianist Egbert Derix en
saxofonist Peter Hermesdorf wordt
dit kwartet bij insiders in de popen jazzwereld bekend als een grote
belofte met spannende en zeer
toegankelijke muziek.
De muziek van Searing leunt

tegen de moderne jazz aan maar
heeft ook sterke associaties met de
serieuze popmuziek. De band staat
bekend om zijn to-the-point-composities. Naast Egbert Derix en Peter
Hermesdorf wordt de band compleet
gemaakt met drummer Sjoerd Rutten
en bassist Norbert Leurs.
Dit concert begint om 16.00 uur.

Zes Limburgse scholen reconstrueerden drie dagen lang het Europees
parlement. Het Dendron College
vertegenwoordigde zoals altijd het
land Roemenië. Andere landen namen
de rollen in van Frankrijk, Duitsland,
Ierland, Polen, Spanje en Italië.
Iedere delegatie leverde één stem
in de commissies landbouw, sociale
zaken, algemene zaken, economische

zaken, buitenlandse zaken en ethische
zaken. De eerste twee dagen van
de debatwedstrijd vonden plaats op
Kasteel de Berckt in Baarlo, waar alle
scholen samen overnachtten. Er werd
tot diep in de nacht gelobbyd en er
werden veel complotten gesmeed.
Ieder commissielid probeerde afspraken
te maken die zo goed mogelijk aansloten bij de belangen van hun land.

De afsluiting vond plaats met een
plenair debat in de raadzaal in het
stadhuis in Venlo. Het Valuas College
ging er met de hoofdprijs vandoor en
mag zich dit jaar de beste debatersschool noemen. De beste individuele
debater kwam uit de delegatie van
Polen. Het Dendron College won de
prijs voor de beste voorzitter, die ging
naar Anouschka Frings.

Zentangle is een meditatieve
kunstvorm waarbij met herhaalde,
getekende patronen in korte tijd een
klein kunstwerk gemaakt wordt.
Lijn voor lijn ontstaan op het oog
ingewikkelde patronen. Het tekenen
moet de concentratie en de creativiteit bevorderen, ontspanning geven
en het zelfvertrouwen doen toene-

men. Kalligrafie is de kunst van het
schone schrijven. Het is vooral een
kunstvorm waarin gezocht wordt
naar expressie van de betekenis
van de tekst met behulp van letters.
Het beeld dat ontstaat is belangrijker
dan de leesbaarheid.
Voor meer informatie, kijk op
www.zentangle.eu

19 februari

In de bibliotheek in Horst is van maandag 8 februari tot en met
donderdag 3 maart een expositie van Maria Vennekens te bekijken.
Zij exposeert dan Zentangle en Kalligrafie.

FEEST...

Expositie Zentangle
en Kalligrafie

Knapzak voor
Toon Lemmen
Toon Lemmen is op maandag 8 februari in Griendtsveen uitgeroepen tot knapzak van 2016. Hij kreeg de prijs in Herberg De
Morgenstond voor onder andere zijn jarenlange inzet voor Carnaval
Stichting De Klotbultjes. Deze onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt
aan iemand die zich positief heeft ingezet voor de Griendtsveense
gemeenschap. (Foto: Christian van Bommel)

PAST schoenen
Hoofdstraat 14 | 5961 EZ Horst
www.pastschoenen.nl
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Agenda
Kijk voor meer informatie op www.hallohorstaandemaas.nl

America

Rommelmarkt

Balgooien

zo 14 februari 11.00 uur
Locatie: Aan de Brug

zo 14 februari 09.30-15.30 uur
Organisatie: Mcc Events
Locatie: Mèrthal

Dorpsraadsvergadering

Optreden Searing Quartet

wo 17 februari 20.00 uur
Locatie:

zo 14 februari 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Vertoning natuurfilms

Grubbenvorst

wo 17 februari 20.00-22.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: ’t Zoemhukske

Informatieavond
dijkversterking

ma 15 februari
19.30-21.30 uur
Organisatie:
Waterschap Peel en Maasvallei
Locatie: ’t Haeren

Kronenberg

Dorpsraadsvergadering
wo 17 februari 20.00 uur
Locatie: Torrekoel

Hegelsom

Melderslo

Balgooien

Balgooien

zo 14 februari 11.00 uur

zo 14 februari 11.11 uur
Locatie: Kerkplein

Heel Noord-Limburg Bakt
wo 17 februari 13.00 uur
Organisatie:
Stijlfactorij en Rendiz
Locatie: Staatsie 1866

Meterik
Balgooien

zo 14 februari 11.00 uur,
11.15 uur en 11.30 uur
Locatie: Dr. Lemmenstraat 6,
molen, Schadijkerweg 20

Gezondheidscafé
do 18 februari 19.30 uur
Locatie: PETC+

Dorpsraadsvergadering

Horst

Expositie Maria Vennekens
ma 8 februari t/m do 3 maart
Locatie: bibliotheek

Love night

do 18 februari 20.30 uur
Locatie: café ‘t Hukske

Tienray

Lourdesviering

za 13 februari 22.00 uur
Locatie: OJC Niks

do 11 februari 18.30 uur
Locatie: kerk

Aftrap Jaar van de Limburgse
molens in Meterik
Bij de molen Eendracht Maakt Macht in Meterik wordt op vrijdag 12 februari om 15.30 uur de aftrap gehouden
voor Het jaar van de Limburgse molens. Onder meer gedeputeerde Patrick van den Broeck en voorzitter van de
molenstichting Limburg Kees van Rooij zijn hier bij.
Daarnaast zijn er veel mensen uit
de molenwereld aanwezig. Tijdens een
korte bijeenkomst is er aandacht voor
de opening van Het jaar van de
Limburgse molens. De publieke

waardering voor de molens, de
onderhoudsopgave en externe
bedreigingen vragen om een duurzame
voorziening om het molenerfgoed in
stand te houden. Het jaar 2016 wordt

gebruikt om de probleemstelling helder
te krijgen. Dit jaar wordt een proces
opgestart dat moet uitmonden in een
meerjarig uitvoeringsprogramma voor
het molenerfgoed in Limburg.

Heel Noord-Limburg bakt
De Stijlfactorij en Rendiz starten op woensdag 17 februari met de bakwedstrijd ‘Heel Noord-Limburg bakt’.
Deelnemers kunnen op verschillende locaties, waaronder bij Beej Mooren en Staatsie 1866 in Horst en Hegelsom
hun zelfgemaakte appeltaart presenteren.
Op zeven locaties vinden voorrondes plaats. Op woensdag 17 februari trapt de wedstrijd af in Staatsie
1866 in Hegelsom. Op woensdag 16
maart vindt doet de wedstrijd Beej
Mooren in Horst aan. Op beide locaties
kan tussen 13.00 en 14.00 uur een
zelfgemaakte appeltaart ingeleverd
worden. Om 15.00 uur maakt de

jury, bestaande uit professionele
bakkers uit de regio, bekend welke
taart gewonnen heeft en doorgaat
naar de finale op zondag 10 april bij
Pannenkoekenrestaurant Hagerhof in
Venlo.
De jury beoordeelt de huisgemaakte appeltaarten op uiterlijk,
smaak, afwerking een creativiteit.

Iedereen die kan bakken mag meedoen en de enige eis aan de taart is
dat er appels in het baksel zitten en
dat de taart gemaakt is in een springvorm met een doorsnede tussen de
20 en 26 centimeter.
Voor meer informatie over de
wedstrijd, kijk op de Facebook-pagina
van Heel Noord-Limburg bakt.

Dierenfilms in
’t Zoemhukske
IVN De Maasdorpen vertoont op woensdag 17 februari in ’t Zoemhukske in Horst enkele films van herpetoloog
en amateurfilmer Peter Keijsers. De filmmaker licht de films ook toe.
Een herpetoloog bestudeert
reptielen en amfibieën. De films gaan
dan ook over deze dieren. Een van de
films die vertoond wordt gaat over
adders. Hierin komt een 25-jaar durend
onderzoek aan bod naar het gedrag
en voorkomen van de dieren in het

Nationaal Park de Meinweg.
Andere films belichten slangensporen
in de Peel, overleven in restanten (van
voormalige oerbossen) en walvissen
in de Peel. Het is afhankelijk van de
tijd hoe veel van bovenstaande films
vertoond worden.

Filmmaker Peter Keijsers komt uit
America en heeft meer dan veertig
documentaires en een dertigtal speelfilms op zijn naam staan. Enkele van
zijn films zijn bekroond op filmfestivals.
Het begint om 20.00 uur en duurt tot
22.00 uur.

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

LAATSTE WEKENW
OP = OP WINTER SALE PEECGH =

SHIRTS V.A. € 7,50 PANTALONS &
BLOUSES V.A. € 7,50 ROKKEN V.A. € 15,00
BLAZERS V.A. € 20,00 SCHOENEN V.A. € 17,50
Spoorstraat 1,
1, Tienray
Tienray || T.
T. 0478-691271
0478-691271 || www.modehuiscruysberg.nl
Spoorstraat
www.modehuiscruysberg.nl

Crist Coppens
Alleen dinsdag 16 februari 2016

Braadworst 1 kilogram

halve prijs

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Sleuteloverdracht
Tijdens de jaarlijkse sleuteloverdracht in de Mèrthal in Horst op zondagochtend 7 februari gaf
burgemeester Kees van Rooij symbolisch de heerschappij over de dorpen aan de prinsen van Horst aan
de Maas. De burgemeester wenste iedereen een fijne carnaval.

11
02

Medische Religie
zorg

service 25
janlinders.nl

Actie geldig vanaf donderdag
11 februari 2016

America
zondag

Huisarts en apotheek
Horst
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-17.30 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

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

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
Professor Gelissensingel 20 Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
www.spoedpostnoordlimburg.nl
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

Venray
(alleen na telefonische afspraak)
De Wieënhof 1 5802 EZ Venray
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
www.spoedpostnoordlimburg.nl
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

Gebiedsteams
Gemeente Horst aan de Maas
T 077 477 97 77
ma t/m vr 08.00 – 17.00 uur

Tandarts
Spoedgevallendienst
12 t/m 18 februari 2016
Eijkemans G
Peperstraat 22, Sevenum
T 077 467 20 28

Verloskundige zorg
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

Alarmnummer

112

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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

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

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo

Meterik

Gratis
pakket van
50
euro!
en bij Jan Linders Horst
Alle

Bij besteding van
100 euro of meer
ontvangt u een
boodschappenpakket
t.w.v. 50 euro.
Wees er snel bij
want OP=OP!

Swolgen

Sevenum

OP= OP

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Dringend een priester nodig?
T 077 398 14 16 (alg. secretariaat)
(werkdagen tussen 10.00 en 12.00)
Deken A. de Graaf Woutering
T 06 21 22 49 38
Kapelaan K. Mielnik
T 06 31 74 40 26
kapelaan Marcin
T 06 29 89 91 69
kapelaan Terrence
T 06 31 97 85 15

Jan Linders Horst
Kerkstraat 3d

Openingstijden
Maandag t/m woensdag
Donderdag en vrijdag
Zaterdag
Zondag

Parochiecluster Maasdorpen
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

8.00 - 20.00 uur
8.00 - 21.00 uur
8.00 - 20.00 uur
10.00 - 17.00 uur

26

94%

van onze klanten
beveelt Superkeukens aan

Cali
alpin wit
Direct de beste prijs incl. apparatuur

keuken 285 x 187 cm
compleet met:
koel/vriescombi
oven

gaskookplaat
afzuigkap
vaatwasser

€ 4799,-

spoelbak
werkblad

5 jaar apparatuurgarantie

Inductiekooplaat
60 cm

Vaatwasser
60 cm

GROHE Red
3-in-1 kokendwaterkraan

Superdea l!

Superdea l!

Superdea l!

€449,Touch control bediening
Automatische panherkenning
Powerboosters op 2 zones
Kinderbeveiliging

OP =

OP

€549,Geluidsniveau 44 dB
Energieklasse A++
13 Couverts
Soft Spikes – beschermt uw glaswerk

HORST
Witveldweg 100
(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

OP =

OP

€799,Koud, warm én kokend water
Druk-draaibediening
Incl. kokend waterboiler 4 liter
Boilervat: titaan

ROERMOND

HEERLEN

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

OP =

OP

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

SUPERKEUKENS ROERMOND, HORST EN HEERLEN ZIJN ONDERDEEL VAN ELECTRO WORLD TUMMERS | WWW.SUPERKEUKENS.NL

