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Patstelling
Maasoever Lottum
De dorpsraad van Lottum bespreekt woensdag een
heikel punt: de invulling van de Maasoever. Al een
aantal jaren groeit de onvrede over de invulling van het
onderhoud van de oever. De dorpsraad hoopt met extra
aandacht verandering teweeg te brengen.

“Steeds meer groepen en personen
zijn de dupe van het Maasoeverbeleid
zoals dit wordt uitgevoerd. Inmiddels
is de hele Maasoever in Lottum
compleet onbereikbaar geworden

Onderzoek naar arbeidsuitbuiting duurt voort

Directeur Prime Champ
aangehouden
De Inspectie van sociale zaken en werkgelegenheid (SZW) heeft maandag 28 januari de 51-jarige directeur
van champignonkwekerij Prime Champ uit Noord-Limburg aangehouden. De man is verdachte in een strafrechtelijk onderzoek naar arbeidsuitbuiting en valsheid in geschrift.
Bij de Inspectie SWZ bestaat het
vermoeden dat de champignonkwekerij werkneemsters uit Polen uitbuit.
Het bedrijf wordt ervan verdacht
Poolse werkneemsters structureel te
weinig te betalen, lange uren te laten
werken en vrijwel geen vrije dagen
te geven. Daarnaast moesten zij een
deel van hun loon verplicht afstaan
voor huisvesting, maaltijden en verzekeringen. De Inspectie heeft maandag

naast de directeur van Prime Champ
ook een andere verdachte aangehouden. Deze 40-jarige man uit Nederland
zou hebben meegewerkt aan het
manipuleren van de arbeidsuren van de
Poolse werkneemsters, waardoor zij te
weinig loon betaald kregen.
In het onderzoek naar Prime Champ
werden tijdens een inval in vestigingen in Horst aan de Maas en Venlo
in augustus vorig jaar al drie andere

verdachten aangehouden. Het betrof
toen twee leidinggevenden en het
hoofd financiën. Zij werden later weer
in vrijheid gesteld.
Arbeidsuitbuiting is een vorm
van mensenhandel waarbij financieel
gewin voorop staat. Er wordt misbruik
gemaakt van mensen die in een
afhankelijke, kwetsbare positie zitten.
Daarom treden de Inspectie SZW en
het Functioneel Parket hier tegen op.

voor veel doelgroepen uit de Lottumse
bevolking”, aldus de dorpsraad. Volgens
hen zijn niet alleen recreanten en
sportvissers slachtoffer van het huidige
beleid, maar lijden ook ondernemers
schade.
Hans Huijs, voorzitter van de
jagersvereniging: “We zijn hierdoor
25 tot 40 hectare jachtgebied kwijt.
Als jagersvereniging doen wij aan
schadebeperking. We zorgen ervoor
dat de konijnenstand aanvaardbaar
blijft. Omdat we nu niet meer langs
de Maasoever kunnen jagen, lijden
veel kwekers wildschade. Wij worden
erop aangekeken, maar ook wij staan
machteloos. Daarnaast krijgt de natuur
in dit gebied geen kans meer, die
Gallowayrunderen vreten alles kaal
en vertrappen alles. Ze grazen de hele
dag door op hetzelfde stuk. Het liefste
zouden we zien dat weer stukken
worden opgesteld voor de jacht.”

Nu is het vrij voor
gebruik
De oever is eigendom van
Rijkswaterstaat. Die heeft het beheer
van het gebied uitbesteed aan Stichting
het Limburgs Landschap. “Wat mensen

niet inzien, is dat het gebied voordat
wij er iets mee deden, gewoon boerengrond was. Er liepen ook koeien, maar
toen mocht niemand er komen.”
Lees verder op pagina 02
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Patstelling
Maasoever Lottum
”Het prikkeldraad is om ervoor
te zorgen dat de runderen niet op
het dorpsplein in Lottum belanden.
Recreanten kunnen er gewoon in”,
aldus een woordvoerder van Stichting
het Limburgs Landschap.

Koeien stormden
op ons af
Hans op het Roodt uit Lottum heeft
echter niet zo’n goede ervaringen
met de runderen. “Samen met mijn
kleinzoons van 5 en 8 ging ik in de
zomer wandelen langs de Maasoever.
Zij vinden het leuk om stenen in het
water te gooien. Toen we daar waren,
stormden er opeens enkele koeien en
een stier op ons af. Ik greep de twee
jongens bij hun hand en maakte me
snel uit de voeten. Er liepen enkele
kalfjes rond, dus waarschijnlijk voelden
de koeien zich door ons bedreigd. Mijn
kleinkinderen durven nu in elk geval
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niet meer langs de Maas te wandelen.”
“Dat mensen een onveilig gevoel
hebben, dat is lastig. Maar men hoeft
niet bang te zijn. We doen dit op
veel terreinen en hebben hier goede
ervaringen mee. Koeien lopen normaal
gesproken juist weg van mensen. Maar
we organiseren met alle plezier een
Maascorridorexcursie waar omgang
met runderen in naar voren komt.
Mensen met angst voor koeien kunnen
dan leren ermee om te gaan”, aldus
de woordvoerder van het Limburgs
Landschap.

Werkbezoek Fred Teeven
politie Horst
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven heeft donderdag 24 januari de politie in Horst bezocht.
“Bij dit werkbezoek van de staatssecretaris kwamen de ontwikkelingen in de eenheid aan bod”, zegt Ger Cox
van politie Horst.

Visgebied is ruiger
geworden
Visclub Willem Barendsz uit Lottum
deed in 2011 al een voorstel om de
oevers zelf te gaan beheren. Dit ging
niet door omdat Limburgs Landschap
het onacceptabel vond dat de vissers
ook met hun auto’s bij de wal wilden
komen. “Het visgebied is wat ruiger
geworden, maar het beheer belemmert het vissen niet. Met wedstrijden
verplaatsen we de rasters. Je kunt er
gewoon vissen”, aldus het Limburgs
Landschap. “Maar ik heb het idee alsof
de visclub koste wat kost een eigen
stukje langs de Maas wil.”

Je kunt er gewoon
vissen
Theo Wilken, voorzitter van
Sportvisserij Limburg: “Door de
manier van onderhoud van de oever
is de mogelijkheid om het gehele
jaar ongestoord er te kunnen vissen
beperkt, ondanks toezeggingen van de
beheerder om bepaalde oplossingen
te treffen. Plannen van de beheerder
voor verdere stukken van de oever, ook
in Lottum, doen ons voor de toekomst
vrezen. Dit stukje natuur dient naar de
mening van SVL teruggeven te worden
aan de vissers. Dit is zeer eenvoudig
mogelijk door het beheer, onder nader
vast te stellen condities, te geven aan
Sportvisserij Limburg of aan de hengelsportvereniging uit Lottum. Dit kan zonder grote financiële offers van betrokken organisaties. Echter de beheerder is
hiertoe in het geheel niet bereid.”
Dat er een balans moet komen
tussen recreatie en natuur is duidelijk.
Hoe dit eruit moet zien, daar zijn
de partijen het nog over oneens.
Afgelopen zomer werd de hulp van de
gemeente gevraagd, maar die zei er
toen niets aan te kunnen doen.

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

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

Enkele medewerkers van de politie
Horst, de districtschef van politie en
burgemeester Kees van Rooij waren bij
het werkbezoek van Teeven aanwezig.
“De staatssecretaris werd uitgebreid
geïnformeerd over de manier van werken in Horst, de aanpak bij het project
Waak voor inbraak en de binding en

verbinding en bemoeienissen met
voornamelijk Poolse arbeidsmigranten”, aldus Cox. “De staatsecretaris was
geïnteresseerd en onder de indruk van
de bevlogenheid en passie waarmee
de politiemedewerkers in Horst, samen
met gemeente en andere partners, aan
de slag zijn. Hij heeft afgesproken dat

hij de werkzaamheden en ontwikkelingen in Horst blijft volgen en dat
hij uiterlijk over een jaar weer naar
Horst komt. Het was een heel geslaagd
werkbezoek waarbij verbinding tussen
politiek, beleid en uitvoering op een
constructieve wijze samen kwamen”,
zegt Cox.

In Meterik lag er afgelopen week nog net genoeg sneeuw voor een sneeuwpoppenpolonaise.
Carnaval en het weer worden hier gecombineerd door de kinderen van Cindy Litjens.
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Ofﬁciële opening
Kindcentrum Sevenum
De officiële opening van het Kindcentrum in Sevenum vond zaterdag 26 januari plaats. In het voormalige
gemeentehuis van Sevenum zijn sinds enkele maanden basisschool De Dobbelsteen en Spring kinderopvang samen
gevestigd. Tijdens de open dag, die volgde op de officiële opening, kon jong en oud zien wat er van het gemeentehuis geworden is.

de lekkerste bakker
in de buurt!
HORST • GRUBBENVORST

“Hier zat vroeger toch de
wethouder en volgens mij zat daar
altijd de secretaris”, vertelt een
oude man. De oudere mensen
halen herinneringen op aan het
gemeentehuis. Een hevige discussie
ontstaat waar wat nou precies stond.
Ondertussen rennen kinderen tussen
hen door, want zij willen alle hoeken
zien van het vrolijk gekleurde gebouw.
Ze rennen van het ene lokaal naar
het andere om hun ouders te laten
zien waar welke juf of meester zit.
Het is soms wel een speurtocht,
want het pand telt drie verdiepingen
en is veel groter dan het vorige
gebouw. “Het vorige schoolgebouw
had drie speelplaatsen en dit heeft
drie verdiepingen”, lacht Hubertine
Dirkx, directrice van basisschool
De Dobbelsteen. “Het was voor de
kinderen in het begin wel wennen om
met z’n allen één speelplaats te delen,
want ze waren gewend om een eigen
speelplaats te hebben. Dat leverde

in het begin wel wat problemen op.
Vooral het logistieke gedeelte kostte
veel tijd en moeite, maar gelukkig is
dat nu allemaal goed gekomen.”
Basisschool De Dobbelsteen is al
langer in het voormalige gemeentehuis
gevestigd. Sinds augustus 2011 konden
zij gebruik maken van het verbouwde
gebouw. Samen met alle kinderen
verplaatsten ze de spullen van het oude
naar het nieuwe gebouw. “Dat was
een goede manier voor de kinderen
om alvast te wennen aan het nieuwe
schoolgebouw. Zo wisten zij ook dat er
een verandering kwam”, vertelt Dirkx.
Sinds november is Spring kinderopvang
ingetrokken in het voormalige
gemeentehuis. Dit nadat het voorste
gedeelte van het pand verbouwd
was. “Het is erg fijn dat wij nu ook
hier zitten. We hebben met z’n allen
nagedacht over wat waar kwam en we
hebben alle lokalen goed in gebruik.
Het gaat ook goed met het verdelen
van de ruimtes”, legt Claudia Lange,

manager Springlocaties in Sevenum,
uit. “Het is ook leuk om te zien dat
jong en oud op deze open dag af komt.
Iedereen heeft op een bepaalde manier
een binding met het gemeentehuis.”
Het oude gemeentehuis is bijna
niet meer te herkennen. “Wat grappig
is, is dat in de oude kamer van de
wethouder nu wc’s zijn gevestigd”,
lacht Lange. Voor juffen Mischa en
Monique van groep 3 is het gevoel van
het gemeentehuis niet aanwezig. “Wij
hebben helemaal niet het idee dat dit
het voormalige gemeentehuis is. Het
gebouw is gewoon erg fijn en een hele
verbetering. Het was wel spannend
met de etages, maar het werkt fijn
met de verdeling van de klassen over
de verdiepingen. Ook vinden wij het
leuk dat we nu veel contact hebben
met Spring kinderopvang. Het is wel
een groot gebouw als je iemand moet
zoeken, maar voor de kinderen is dat
geen probleem. Zij vinden de trappen
maar al te stoer.”

Drie vrouwen aangehouden
voor babbeltruc
Drie vrouwen zijn dinsdag 23 januari door de politie Horst aangehouden nadat ze via een truc een man geld
afhandig hadden gemaakt. Een 69-jarige man uit Horst werd met een truc benaderd in een winkel aan de
Kerkstraat in Horst. Hij werd benaderd door een van de drie verdachten.
De vrouw sprak de man aan en
wilde dat hij geld zou doneren en
een formulier zou tekenen voor een
goed doel. Toen hij zijn portemonnee
pakte, wist de verdachte enkele biljetten aan haar twee handlangers te
overhandigen. Vervolgens vluchtten
de drie vrouwen de winkel uit.
Mede door meldingen die de
politie kreeg naar aanleiding van een
Burgernetbericht, konden de drie
vrouwen op station Horst-Sevenum
worden aangehouden. Het gaat
om twee vrouwen van 23 en 26 uit
Duisburg en een 19-jarige vrouw

zonder vaste woon- of verblijfplaats.
De politie onderzoekt de zaak.
De politie stelt dat het geregeld
gebeurt dat oplichters met een smoes
aanbellen en geld proberen afhandig
te maken. Soms vragen ze om een
glas water of een pen, terwijl een
handlanger het huis binnenglipt. Ook
doen dieven zich soms voor als meteropnemer of reparateur. Deze zogeheten
babbeltrucs zijn bedoeld om mensen op te lichten. Volgens de politie
vinden deze trucs voornamelijk plaats
bij mensen thuis, aan de deur en bij
pinautomaten.

De politie geeft aan zeer alert
te zijn op deze vorm van diefstal. Zij
vraagt mensen bedacht te zijn op
deze trucs. “Het is goed vraagtekens
te zetten bij mensen die diensten
aanbieden die zich niet kunnen of
willen legitimeren. Vraag altijd om
een legitimatie. Het noteren van
kentekens van auto’s en signalementen van deze mensen kan de politie
enorm helpen in de opsporing. Het
verzoek is dus ook om in dit soort
gevallen ten alle tijden de politie
te bellen en deze gegevens door te
geven”, aldus de politie.

Altijd
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Het Peelen Jan-benkske
onthuld
In de bossen tussen Meerlo en Blitterswijck is afgelopen zondag het Peelen Jan-benkske onthuld. Een trimgroep
uit Meerlo eert hiermee een van haar leden, de 79-jarige Jan Peelen.

Weer kwekerij in
Tienray gevonden
Opnieuw heeft de politie Horst naar aanleiding van een anonieme tip
een hennepkwekerij in Tienray kunnen opsporen. De kwekerij werd
wederom op de Constant Dietzstraat in Tienray aangetroffen.
Volgens de politie werd voor de
kwekerij die zij woensdag 23 januari
aantroffen, illegaal stroom getapt.
Zij zeggen dat dit levensgevaarlijk is.
De kwekerij bestond uit 240 planten.
Alle planten en apparatuur zijn in
beslag genomen en worden vernie-

tigd. De bewoner van de woning, een
31-jarige man, is aangehouden. De
politie onderzoekt de zaak.
Eerder deze maand trof de politie
in een woning aan dezelfde straat ook
al een hennepplantage aan. Ook hier
werden zij anoniem getipt.

Huisvesting arbeidsmigranten onderzocht
Gemeente Horst aan de Maas voerde eind november in het kader van
een pilot een onderzoek uit naar de huisvesting van arbeidsmigranten.
Dit resulteerde in een waarschijnlijke sluiting van ten minste vier
huisvestingslocaties. Dat laat het regionaal samenwerkingsverband Het
belang van arbeidsmigranten weten.

In Meerlo is al bijna veertig jaar een
trimgroep van 40-plussers actief is, die
elke zondagmorgen klokslag 09.00 uur
ruim een uur gaat sporten in de bossen
tussen Meerlo en Blitterswijck. Deze
groep, die geen vereniging is, begint
altijd met een warming up onder leiding
van Jan Peelen. De groep heeft zo’n

tien deelnemers en Jan Peelen is er nog
bijna elke zondagmorgen bij. Terwijl de
anderen aan hun trimronde beginnen
gaat Jan tegenwoordig een boswandeling maken. Vlakbij de Roekenbosch op
een kruispunt in het bos, halverwege
de route, komt iedereen bij een bank
weer bij elkaar voor een korte pauze.

Binnen de trimgroep werd onlangs
het idee geboren om deze bank, waar
ook altijd ieder z’n verhaal doet en het
laatste nieuws verteld wordt, het Peelen
Jan-benkske te noemen. Met toestemming van Gemeente Venray is de naam
door Peter Joosten aangebracht in de
bovenste rugleuning.

Geen van de huisvestingslocaties
die tijdens de pilot onderzocht werden, voldeden volgens het samenwerkingsverband aan de minimale
eisen. Vijf locaties kregen adviezen op
onder andere gebied van brandveiligheid. Vier locaties kunnen niet gelegaliseerd worden en worden, indien
de situatie niet op korte termijn
verandert, op last van de gemeente
beëindigd.

Tijdens het onderzoek van de
gemeente werden negen locaties
onderzocht door een handhavingsteam. Er werd gekeken naar de
huisvestingssituatie, of de immigranten geregistreerd staan en naar werk
en inkomen. Volgens het onderzoek
liep naar een aantal betrokken
werkgevers al een onderzoek van de
belastingdienst en de Inspectie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

A d ve r to r i a l

Mijn kind online:
hoe ga ik hier mee om?

Documenten Oudheidkamer in te zien

Er moet een verandering komen bij ouders in de benadering van hun
kinderen en internet. Om de grip op onze kinderen terug te krijgen is het
tijd de nieuwe media te omarmen en kinderen hier actief in te steunen en
te begeleiden. Hiervoor is geen diepe online kennis nodig, maar simpelweg
interesse en opvoedkundige tips. Maak de online wereld bespreekbaar!

Bij de Oudheidkamer in Museum de Kantfabriek in Horst zijn sinds
dinsdag de bevolkingsregisters van de gemeente Horst (vanaf 1797 tot
en met 1940) en Griendtsveen (vanaf 1894) in te zien.

Wat kunt u het beste wel en wat vooral
niet doen? Er zijn vele tips over hoe u
uw kind het beste kunt begeleiden op
het internet. We hebben er een aantal
voor u op een rijtje gezet.

soms controleert (bijvoorbeeld de
geschiedenis controleren) en maak
daarover afspraken. Doe dat niet
stiekem. Bespreek met uw kind: welke
gevaren de internetwereld met zich mee
brengt; dat hij of zijn via internet geen
Praat positief over internet
afspraken mag maken met vreemden;
Wees positief over internet. Maak naast dat hij of zij uw hulp vraagt wanneer er hardop na te denken over zijn eigen
de minder leuke kanten vooral ook de
twijfels zijn over iets op internet.
situatie of probleem, of dat van een
leuke kanten van internet bespreekbaar.
ander.
Vergelijk het met een sportclub: dan
Kies het juiste moment
Handige internet adressen:
vraag je ook aan je kind “Hoe was het”. Ga niet zitten voor een goed gesprek
www.mijnkindonline.nl,
Vraag dit ook bij internetgebruik “Hoe
over bijvoorbeeld het bezoeken van
www.waarschuwingsdienst.nl,
was het, wat heb je gedaan?”
sekssites op internet, maar grijp kleine
www.steffie.nl,
voorvallen in het dagelijks leven aan,
www.veilig.kennisnet.nl,
Ga zelf online
zoals een programma op tv, iets in de
www.dekinderconsument.nl,
Als je niet weet waar je over praat, hoe krant of een verhaal over school.
kun je dan iets goedkeuren of verbieVeroordeel surfen op sekssites overigens www.kijkwijzer.nl,
www.jeugdenmedia.nl
den? Ga daarom zelf ook online,
niet, maar bespreek wat wel en niet
Speciale zoekmachines voor kinderen:
bijvoorbeeld met Facebook als uw kinde- mag.
www.netwijs.nl, www.meestersipke.nl
ren dat ook doen. Hoe kun je ingrijpen
als er iets mis gaat als je niets van
Neem vragen serieus
Petra Claessens,
internet af weet?
Neem vragen van kinderen altijd serieus
Sociaal verpleegkundige
en geef altijd antwoord. Maar probeer
Jeugdgezondheidszorg GGD
Maak de gevaren bespreekbaar
niet ten koste van alles het altijd beter
Limburg Noord en consulente CJG
Leg uit waarom u uw kind op internet
te weten, maar stimuleer een kind zelf
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is
hét centrale punt voor vragen over opvoeden en
opgroeien. Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders
kunnen er terecht voor informatie en advies.
Aarzel niet! Kijk op www.mijncjg.nl of
bel 088 330 06 00
(lokaal tarief – maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.00 uur)

Daarnaast is ook het kadaster
van 1825, met de namen van de
eigenaars en met bewoners van de
huizen in de jaren 1860, 1870 en

1895, in te zien. Tot en met 1894
zijn deze gegevens verwerkt in
Excel-bestanden. Toegang tot de
Oudheidkamer is gratis.
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Melderslose korfbalster in selectie Oranje
Veerle van Zadelhoff (15) uit Melderslo is geselecteerd voor het korfbalteam van Oranje onder de 16 jaar.
Normaal speelt ze bij korfbalvereniging De Merels in Melderslo. Met de selectie hoopt Veerle verder te komen met
haar favoriete hobby.

vertelt Veerle trots. “Volgens mijn
trainers mag ik mij wel wat meer
laten zien, want ik ben nu nog wel
verlegen.” Het is voor haar de tweede
keer dat ze mee mag doen in een

team vol talenten. Bij de meiden onder
de 14 werd ze ook al geselecteerd.
“Toen veranderde er nog niet zoveel,
maar nu moet ik mij bewijzen om verder te komen. Het is nu of nooit.”

Geluidsbeleid gemeentebreed vastgesteld

Versoepeling van
geluidsnorm

Gemeente Horst aan de Maas heeft uniforme geluidsregels voor
evenementen in de hele gemeente opgesteld. Hierin wordt het maximaal
toegestane geluidsniveau en het maximaal aantal evenementen per
locatie vastgesteld. Ook zijn afspraken over eindtijden opgenomen.

Veerle van Zadelhoff werd tijdens
een selectietoernooi met haar thuisclub
De Merels uit Melderslo geselecteerd.
“Door De Merels kreeg ik de kans om
naar dit selectietoernooi te gaan”,
vertelt ze. “Niet iedereen mag zomaar
meedoen aan de challenge. Ik ben
samen met een paar andere meiden
naar het toernooi gegaan. Die kans
kregen we omdat we op een best hoog
niveau spelen”, legt ze uit.
Veerle speelt al korfbal vanaf haar
zevende. Dat ze het spelletje echt leuk
vindt, blijkt wel uit het feit dat in de
tuin van haar ouderlijk huis een grote
korf staat. “Daar oefen ik als het mooi
weer is”, lacht ze. “En wij doen mee”,
roept haar jongere zusje. Veerle is in
een echt korfbalgezin opgegroeid.
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Op de vraag waarom ze is begonnen
met de sport, antwoordt ze dan ook:
“M’n oudere zus speelde al korfbal.”
Haar moeder vult aan: “In Melderslo
doen de meeste meiden aan korfbal.”

School gaat voor
Veerle beseft dat ze veel geluk
heeft. Ze had haar selectie van tevoren
totaal niet verwacht. “Er zijn zoveel
korfbaltalenten. Ik heb geluk gehad dat
ik uitgekozen ben. Ik dacht zelf eerder
aan een ander meisje van onze club”,
zegt ze bescheiden. In totaal werden
er vijftien meiden uitgenodigd voor de
voorselectie van Oranje. “Dat je er dan
bij zit is geweldig.” Hoewel het een
hele stap hoger is, blijft Veerle gewoon
bij haar eigen vereniging trainen. “Daar

is het gewoon heel gezellig.” Ze hoopt
bij Oranje meer conditie te krijgen en
betere technieken te leren.
Veerle is eigenlijk een liefhebster
van alles. Ze zit bij de schutterij, danst
en houdt van muziek maken. Wordt het
dan niet te druk met ook nog spelen
bij Oranje? “Nee, ik laat het dansen nu
vallen en dan red ik het wel”, denkt
ze. Ze wil buiten haar hobby’s nog wel
genoeg tijd hebben voor haar school.
“Ik vind het allemaal heel erg leuk,
maar school gaat voor.”
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Het is nu of nooit

Haar eigen vereniging, De Merels
uit Melderslo, is trots op haar pupil.
“BijVakgarage
de wedstrijd
nadat
ik het te horen
Gommans
& de Wit
Gezellenbaan
| 5813
EAeen
Ysselsteyn
(L)
kreeg,
gaven8ze
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bloemetje”,

over het algemeen kan men de wijnen van Callia
omschrijven als intens, uitgesproken fruitig en genereus.
Een wijnhuis wat we zelf bezocht hebben en
waar we erg van zijn gecharmeerd.
normaalPer
En met ons vele klanten.

€ 5,99 fles
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DRANKENHANDEL/SLIJTERIJ
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www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233
rage Gommans & de Wit
nbaan 8 | 5813 EA Ysselsteyn (L)
-541945 | E info@gommansendewit.nl
gommansendewit.nl

menten verplicht de buurtbewoners
van tevoren op de hoogte te stellen.
Volgens de gemeente vinden de
meeste evenementen plaats op zes
locaties in de gemeente. Per locatie
zijn aantallen evenementen vastgesteld. In het centrum van Horst mogen
bijvoorbeeld tien evenementen van
80 decibel en tien evenementen van
83 decibel per jaar gehouden worden.
Ook voor de centra van Grubbenvorst,
Kronenberg en Sevenum en de evenemententerreinen zijn een maximaal aantal festiviteiten vastgesteld.
Daarnaast hoopt de gemeente met
het beleid ook een beperkt aantal
evenementen mogelijk te maken op
andere locaties. Dat wordt per aanvraag bekeken.
Het geluid mag in het weekend
tot 01.00 uur doorgaan. De burgemeester kan als portefeuillehouder
altijd uitzonderingen maken voor incidentele evenementen. Voor bijvoorbeeld een WK-voetbalfinale kan een
uitzondering aangevraagd worden.
Een maximale geluidsnorm van 85
decibel kan dan van toepassing zijn.

T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

Wijnhuis Callia (Argentinië)

Valentijnsdag open!

Afgelopen zomer nog werd een
evenement op het Wilhelminaplein
in Horst stilgelegd, omdat de norm
van 80 decibel voor gevelbelasting
volgens Bureau Handhaving werd
overschreden. Dit was aanleiding voor
burgemeester Kees van Rooij, portefeuillehouder openbare orde, om een
nieuw beleid ten aanzien van geluidsnormering te formuleren dat van
toepassing is op de hele gemeente.
De gemeente erkende vorig jaar
zomer dat de norm van 80 decibel
wel erg krap is voor livemuziekevenementen en onderzocht een
mogelijke versoepeling. In de nieuwe
regels wordt onderscheid gemaakt
tussen drie evenemententypes.
Kleine evenementen zijn straat- of
buurtfeesten. Met name voor deze
groep geldt het geluidsniveau van 70
decibel. Middelgrote evenementen,
zoals braderieën en optochten, en
grote evenementen als sportwedstrijden, festivals en muziekoptredens
krijgen maximale geluidsniveaus van
80 of 83 decibel toegewezen. Wel zijn
organisatoren voor grotere evene-

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

• www.slijterijweijs.nl
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Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8
5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945
E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

60%
OP ONZE PRACHTIGE
WINTERCOLLECTIE!
*Tenzij anders aangegeven.

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

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

18.00
18.00
21.00
17.00

uur
uur
uur
uur

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

Wouterstraat 36, 5966 PR America
T: 077 464 04 20 F: 077 - 464 22 83
E: info@HenkAarts.com
I: www.HenkAarts.com
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Bezige handen, nu gevouwen en stil
een leven vol ijver, zo was je wil
Nu heb je rust, met lichaam en geest
vaak zullen we denken aan wat is geweest
Na een leven dat getekend werd door eenvoud, goedheid,
bezorgdheid, eerlijkheid en liefde, is plotseling van ons
heengegaan, ôs lieve mam, oma en oma-oma,

Truus Reijnders-Roefs
echtgenote van

Jan Reijnders †

Ben Jacobs
is overleden. Ben was al enige tijd ziek, maar was tot voor kort
nog actief als hoofdredacteur bij de kabelkrant.
Ben zorgde er voor dat er ruimschoots nieuws en foto’s
op de kabelkrant geplaatst werden. Regelmatig ging Ben
ook zelf op pad om fotoreportages te maken bij evenementen
in de Reindonkregio.
Ben was een betrokken, rustige collega, altijd in voor een praatje,
liefst onder het genot van een sigaartje en een stevig stukje
muziek.
Heel Reindonk, maar vooral het kabelkrantteam,
verliest in Ben een vriendelijke collega.

Zij overleed in de leeftijd van 85 jaar.

Wij wensen Yvon, kinderen
en kleindochter heel veel sterkte.

Venray,

Mart †

Wortwell (GB)

Ria en Roger
Sam en Clare
William en Vicky, Lily

Well,

Vorige week woensdag kregen wij het bericht dat onze collega

Ben, we zullen je missen…

Ton en Alda
Richard en Anja
Bianca en Jurgen, Emma, Arjen
Nico en Ankie

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed
wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.
Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd,
tijdens de ziekte en na het overlijden van

Jan Hermans

Venray, 24 januari 2013

Een ieder koos hiervoor een eigen manier: in de vorm van
woorden, bloemen, praktische hulp of een luisterend oor.

Correspondentieadres:
Knikkerdorp 1, 5855 AA Well
We hebben ôs mam voor het laatst in ons midden gehad
op woensdag 30 januari j.l. waarna wij haar bij ôzze pap en
bij Mart te rusten hebben gelegd op de Gemeentelijke
Begraafplaats Boschhuizen te Venray.
Langs deze weg willen wij de vrijwilligers en het verzorgend
personeel van verpleeghuis Beukenrode en in het bijzonder
afdeling de Wierde, hartelijk bedanken voor de goede zorgen
die ôs mam jarenlang van hen mocht ontvangen.

Dit heeft het afscheid voor ons bijzonder gemaakt.
Riny & Ralph
Fam Hermans
America 28-1-2013

Dankbetuiging

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

Louis Geurts
Familie Geurts

Te Koop Miele wasautomaat 1600
toeren, Miele droger, condens e.v.t.
ook afvoer. Beide in zeer goede staat.
E.v.t. ook reparaties, alleen Miele.
Voor info bel 077 467 27 16.
Te koop gevraagd loop-, sloop- en
schade-auto’s en bussen.
Correcte afhandeling met vrijwaring.
Eigen ophaalservice. Tel. 06 10 58 14 70.

Engelse conversatie op alle mogelijke niveaus of bijles Engels voor
scholieren en studenten?
Bel Madeleine Goedhart, ervaren
docente Engels! 06 48 75 53 47 of
mail naar info@mathein.com

Horst, januari 2013
De zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 2 februari
a.s. om 18.00 uur in de St. Lambertuskerk te Horst.

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

Kerkstraat 20a , Horst

OPRUIMINGSFINALE
Zondag 3 maart OPEN DAG van 10.00 tot 17.00 uur
Nijverheidsstraat 4, Horst | T (077) 398 70 99 | info@theoarts.com

extra kassakorting
op afgeprijsde artikelen

www.theoarts.com

VANAF 10 FEBRUARI GESLOTEN WEGENS VERBOUWING

Dag en nacht bereikbaar
Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Ons mam en

oma/omi Van Lipzig
wordt vrijdag 90 jaar
Proficiat, kinderen, klein- en
achterkleinkinderen.
Kroegentocht Mission maandag 11
feb. Start De Beurs 15.00 uur.
Oude videobanden op dvd.
Graag zetten wij uw oude videobanden
en (mini) dv tapes om naar dvd. Bel 06
12 42 89 42 voor meer informatie of ga
naar www.darkrainbowproductions.com
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
www.fitnessdans.nl
Kijk op de website voor ons actuele
sportaanbod!
Klei je blij!
Vanaf 14-02 5x om de week op doavond ontspannen d.m.v. een korte
meditate, daarna een cadeau voor
jezelf maken van keramiek. € 110,- all
in. Vanaf 6-2 ook op woe-avond vrij
kleien. Info: Mariel.theeuwen@live.nl
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Tegelzetterij Jos Smits Voor alle
voorkomende tegelwerkzaamheden.
Badk.-toilet-vloeren. In specie of lijm
Vraag vrijblijvend een offerte
06 53 90 25 44 (Ruim 35 jaar ervaring)
Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06-54783241.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters enz. Nieuw en gebruikt.
Hagro Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Reparatie, onderhoud, (draadloos)
internet, netwerken, opschonen etc.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.
Te huur super mooie chalets. Direct
aan het water. Geheel gemeubileerd.
Per direct verhuurbaar. Twijfel niet en
bel ons. Wij zijn gevestigd De Kooy 13,
Wanssum. Tel. 0478 53 29 57.
Uw pedicure aan huis.
Pedicure en manicure aan huis.
Ook voor diabetici en reumapatienten
Al vanaf € 19,50 (pedicure)/€ 17,50
(manicure) per behandeling. Bel voor
een afspraak tel. 06 13 57 57 47 of
www.LittleBeautyCare.nl
Te koop hooi, kleine pakjes.
Tel. 077 398 49 77 of 06 11 70 84 42.

Leunen

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

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

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

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

www.theoarts.com

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

Sleutel verloren
De sleutel is op donderdagmorgen
24 januari j.l. verloren bij de parkeerplaats achter de supermarkt AH en Plus
Horst of in het centrum Horst. Sms mij
als u de sleutel heeft gevonden,
tel. 06 10 27 98 53. Dank je.
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Geboren

Evi

27 januari 2013
Dochter van
Roy & Marieke
Bexkens-Derikx
Henseniusstraat 53
5801 AW Venray

nieuws 07

Warm, intelligent en geïnteresseerd

Horst aan de Maas herinnert
koningin Beatrix
Koningin Beatrix maakte maandagavond bekend afstand te doen van de troon. Haar zoon, prins WillemAlexander, gaat haar vanaf 30 april opvolgen. Beatrix bracht in haar carrière ook bezoeken aan de toen nog
afzonderlijke gemeenten in onze regio. Velen zagen haar en zwaaiden en sommigen hadden het geluk met de
vorstin te mogen spreken.

Verloren op 25 januari bij Action in
Sevenum rose gebreide muts met
oranje bloem, merk Cakewalk.
Tel. 06 42 05 72 22.
Gezocht woonruimte/huis met
2 slaapkamers voor werkende man in
Horst. Tel. 06 25 08 44 09.
Carnavalsuitverkoop.
Op=op & weg=weg! 10% korting op
alle carnavalskledij/accessoires.
Ook enkele boerenbruiloft kostuums
maat 50/52. Uw besparing begint bij
‘t Winkeltje, Herstr. 44.
Registreer voor bioscoopkaartjes.
Taoistische gezondheid Praktijk.
Zoek je een goede leraar? Ik zoek een
goede leerling! 06 19 58 59 04.
30% korting op dierenproducten.
Tegen inlevering van deze advertentie ontvang je 30 % korting op alle
dierenbenodigheden behalve voeding. Kanarievoer 20 kg nu 20 euro.
Konijnenvoer 25 kg 17 euro Pets Plaza
Raadhuisstraat 8 Sevenum.
Verloren gouden ringetje met een
stukje zilver erop en klein diamantje
(erfstuk). Waarschijnlijk in de buurt
van/in de sportzaal de Berkel in Horst.
Tel. 06 19 13 64 35.
Frietwagenverhuur Horst Frietwagen
nodig voor uw feest, communie, partij
of evenement? Huur een frietwagen bij:
www.frietwagenverhuurhorst.nl /
06 54 74 86 26.
Vermist sinds 27 januari onze poes
Fizzy (10 maanden oud, half langharig
en licht amberkleurig). Graag reactie
op Mulderstraat 1, Sevenum of tel.
077 467 08 09.
Boeken opruimen? Wij halen ze gratis
bij u op. Tel. 06 23 23 98 93.
Huurwoning gezocht!
Voor mij (jonge vrouw) en 2 lieve
katten. Reactie graag mailen naar
mvda.art@gmail.com
Te koop skibox Thule 600.
Groot formaat. € 50,-.
Tel. 077 467 24 27.
Verzamelaar zoekt oude VVV shirts,
tegen zeer goede betaling.
vvvshirts@hotmail.com of
06 10 09 63 80.
Gevonden, sleutelbos met 2 sleutels
waarvan 1 huissleutel en nog
2 attributen. Gevonden bij speeltuin
Rietbos. Tel. 06 42 19 66 59.
Te huur vrijstaand woonhuis.
Geheel gerenoveerd, 4 slaapkamers
groot woon-eetkamer-vlak.
Bij groot natuurgebied Broekhuizen.
Voor info 06 53 38 89 97.
In Horst d.m.v. adem- en
ontspanningsoefeningen in kleine
groep (methode v. Dixhoorn) tot jezelf
komen en je lichamelijke en geestelijke
weerstand vergroten. Dinsdagavond
19.30-20.30.Donderdagavond
zwangerengroepje om je d.m.v. adem
en ontspanning goed voor te bereiden
op je bevalling. Tel. 06 46 79 35 85.
Theratoon@home.nl
Kroegentocht Mission Impossible
maandag 11 feb. Cafe de Beurs,
15.00 uur.
Huurwoning gezocht voor werkend
stel met hondje, voor max € 660,- p.m.
Tel. 06 24 11 94 07.
Te koop kleine pakjes hooi.
Tel. 077 398 67 80.
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.

René Poels ontmoet de koningin. Foto: Kino Linders, Venlo
Burgemeester Kees van Rooij mocht
koningin Beatrix ontmoeten toen zij in
het voorjaar de Floriade kwam bezoeken. Zij kwam met de Koninklijke trein
aan op station Horst-Sevenum. “Het was
een hele bijzondere ontmoeting”, aldus
de burgemeester. “Vooral omdat we in
een klein gezelschap waren. De koningin heeft veel humor en is goed geïnformeerd over zaken. Hierdoor kon ze
in gesprekken ook hele gerichte vragen
stellen.” Daarnaast herinnert Van Rooij
zich nog dat de koningin veel belangstelling toonde in de mensen. “Ze nam
ook veel het initiatief in gesprekken.”
Voormalig burgemeester van Horst,
Romé Fasol, bewaart goede herin-

neringen aan het bezoek van koningin
Beatrix in augustus 1999.

Telefoontje van
secretaresse koningin
“Dat was op 24 augustus. Zij bracht
toen een werkbezoek aan Helden, Horst
en Venlo. In Horst was zij van 11.30 tot
14.00 uur, wat betekende dat zij bleef
eten. Van tevoren had ik geïnformeerd
wat de koningin graag at. Mij werd
toen verteld dat zij alles lust. ‘U bent de
gastheer, dat is aan u.’ Na de maaltijd
kregen we nog de mogelijkheid om het
personeel dat haar had bediend, aan
haar voor te stellen. Dat deed ze erg

vriendelijk.”
Fasol bracht samen met de koningin een bezoek aan de proeftuinen in
Meterik en mocht zodoende met haar
meerijden in de Koninklijke bus. Voor
het restaurant waar ze het ‘noenmaal’
hadden gebruikt, stonden vele nieuwsgierige inwoners en kinderen die voor
haar een tekening hadden gemaakt.
“In de bus hebben we samen die tekeningen bekeken. Ook waren er mensen
die brieven gaven. Die las ze en vroeg
me of ik een bepaald geval kende. Dat
beaamde ik en ik lichtte toe wat wij als
gemeente voor deze persoon hadden
gedaan. Enkele dagen later kreeg ik
een telefoontje van de secretaresse

van de koningin dat de brief was
doorgestuurd naar het Ministerie van
Landbouw.”

Nee hoor, ik begin pas
In Meterik wachtte de koningin
een gesprek met vertegenwoordigers
uit de agribusiness. “Er was met hen
afgesproken dat zij zich kort zouden
voorstellen. Na een uur kreeg ik een
seintje van de begeleiding dat we
moesten afronden. Ik informeerde de
koningin die daarop haar tas opende,
een schriftje met vragen tevoorschijn
haalde en zei: ‘Nee hoor, ik begin pas.’
Al met al heeft het gesprek toen nog
zo’n drie kwartier geduurd. Het was
erg leuk om te zien hoe goed voorbereid de Majesteit was. Een van de
thema’s die we behandelden was veilig
voedsel. Enkele weken later was het
Prinsjesdag. Mijn verbazing viel toen in
de troonrede op een gegeven moment
de term veilig voedsel.”
René Poels uit Meerlo was voorzitter van het Wereldpaviljoen op de
Floriade toen Beatrix op bezoek kwam:
“Er was mij gevraagd haar in twee
minuten iets te vertellen over ons initiatief. Het werden er tien! De koningin
was op de hoogte van de doelstelling, was zeer geïnteresseerd en had
grote bewondering voor alle vrijwilligers. ’Jullie hebben de uitstraling van
Unicef’, zei ze. Ik vond het een grote
eer om haar te ontmoeten, samen met
leerlingen van het Citaverde College.
Koningin Beatrix heb ik in die korte tijd
leren kennen als een warme intellectuele persoonlijkheid die haar ‘gasten’
op hun gemak stelt en met meer dan
gemiddelde interesse aanwezig is.
Ze heeft haar werk als staatshoofd
in binnen- en buitenland voortreffelijk gedaan en het is mooi dat ze op
75-jarige leeftijd het koningschap overdraagt aan haar zoon Willem-Alexander
en schoondochter Máxima.”

Inwoners Horst aan de Maas over
referendum Europese Unie
Het lidmaatschap van Nederland bij de Europese Unie heeft afgelopen week veel stof doen opwaaien. Het grote vraagstuk: moeten we bij de EU
blijven of kunnen we er beter uitstappen? In de politiek werd er al veel over gediscussieerd, maar wat willen wij als inwoner van Horst aan de Maas?
Een aantal meningen op straat.
Het Lidmaatschap van Nederland
bij de Europese Unie lokt veel reacties
uit. Zeker nu het economisch gezien
niet voor de wind gaat, maakt de
Nederlander zich steeds meer zorgen
over eigen portemonnee. Dat melden
verschillende media. Vrij verkeer van
goederen, diensten en personen heeft
voordelen als we op vakantie gaan,
maar wanneer gastarbeiders ons werk
innemen, staan we ineens niet meer te
springen. Erin blijven of eruit stappen?
Dat is de vraag die de Britse premier
Cameron aan zijn volk stelde.
Een aantal inwoners van Horst
aan de Maas gaven hun mening. Nikki
Minkenberg (25) uit Horst vindt dat we
bij de Europese Unie moeten blijven.
“De voordelen wegen toch zwaarder

dan de nadelen.” Met de voordelen
bedoelt Nikki vrije handel en vrij verkeer
van goederen, diensten en personen. “Ik
heb nu nog geen last van nadelige zaken
als gastarbeiders die werk in komen
pikken.” Nu werkt Nikki nog bij een
bank. “Ik merk nu nog niet veel van de
verslechterde economie, maar sluit niet
uit dat ik er in de toekomst toch iets van
ga merken. Ook banken lenen namelijk
geld aan de overheid.”
Herman Valckx (50) uit Broekhuizenvorst vindt ook dat Nederland erbij
moet blijven. “Ik ben het niet helemaal
eens met de leningen die nu worden
verstrekt, maar ik denk wel dat het
goed is om erbij te blijven. We geven
nu bijvoorbeeld veel aan Spanje uit en
daar zouden wel betere afspraken over

gemaakt moeten worden, maar om nu
te zeggen dat we eruit moeten stappen,
dat gaat mij iets te ver.” Landen als
Spanje lenen geld om de crisis aan te
kunnen. Echter bestaat de vrees dat dit
geld nooit terug gaat komen.
Ook Laura Erskine (42) en Marion
Vullings (45) uit Sevenum vinden dat we
in Europa moeten blijven. “Het is alleen
maar handig als we op vakantie gaan.
Dan hoeven we niet door de douane
gecontroleerd te worden”, vertelt Laura.
Ze denkt dat het ook goed is voor de
handel van Nederland als exportland.
Marion is het met Laura eens, maar vult
haar nog aan: “Ik vind wel dat we erin
moeten blijven, maar de verdeling mag
anders. We moeten meer geld steken
in eigen land. Hier is ook armoede.

Kijk maar om je heen. Er zijn genoeg
Nederlanders die naar de voedselbank
moeten.”
Als laatste geeft Patricia Driessen
(42) uit Melderslo haar mening. “Ik
vind dat we eruit moeten stappen”,
zegt ze stellig. “Ik vind het nu ronduit
geld in de put gooien”, vertelt ze.
“Nu minister van financiën Jeroen
Dijsselbloem voorzitter is van de
Eurogroep, gaan de landen die het geld
het hardst nodig hebben tegenstribbelen. Dat zegt genoeg”, meent ze.
Patricia denkt dat de Nederlandse
overheid het uitgeleende geld niet
meer terug ziet. “De landen die tegenstribbelen zien de bui al hangen. Die
denken dat Dijsselbloem een einde aan
de leningen voor hen gaat maken.”
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Servicepunt Meterik

Wellicht onderdeel
grensinformatiepunt
Als het aan Gemeente Horst aan de Maas ligt wordt het servicepunt in
Meterik onderdeel van het toekomstige grensinformatiepunt (GIP) in
Venlo. Dat heeft de gemeente kenbaar gemaakt in de gesprekken over
het informatiepunt.
Eind vorig jaar werd bekend dat
de servicewinkel in Meterik misschien
de deuren moet sluiten, als er een
euregionaal informatiepunt komt.
Dit leidde tot grote verontwaardiging
bij onder meer de beheerders
van de winkel en de dorpsraad.
Jaarlijks bezoeken zo’n 2.000 Polen
die in deze regio verblijven de
winkel. Zij kunnen daar niet alleen
Poolse producten kopen, maar ook
advies inwinnen over bijvoorbeeld
huisvesting en werk. De kosten
van het servicepunt komen voor

Celine Notermans beste
debater van Limburg
Celine Notermans uit Grubbenvorst is op vrijdag 11 januari uitgeroepen tot Beste debater op het Limburgs
Jeugdparlement (LJP), een simulatie van het Europese parlement. Drie dagen lang debatteerde de 16-jarige met
leeftijdsgenoten over belangrijke kwesties in Europa.
onder de juiste omstandigheden werden gemaakt. Ze raadpleegde internet
voor informatie, bekeek de standpunten van Duitse partijen en stelde
vragen aan haar Duitse economieleraar.
Nu weet ze precies hoe in Duitsland
over zaken als kinderarbeid en gastarbeiders wordt gedacht.

rekening van de gemeente. “Het
grensinformatiepunt is bedoeld voor
zogenoemde grenspendelaars,” geeft
een woordvoerder aan. “Dat kan dus
ook iemand zijn die in België woont
en in Nederland werkt. Wij hebben
aangegeven dat we mee willen
denken over het opzetten van een
GIP als tenminste de helft van de
gemeenten bereid is mee te doen.
Het servicepunt in Meterik zou dan
gekoppeld kunnen worden aan het
GIP, dat gefinancierd wordt door alle
deelnemende gemeenten.”

Echt willen winnen

Winterdipje?

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

Je vrolijkt weer op in de

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

WONINGSTOFFEERDERIJVANDENBROEK.NL
Uw adres voor de totale woninginrichting!

TRAP BEKLEDEN INCL. TAPIJT EN ZIJKANTEN VOOR

€295,-

U kunt bij ons terecht voor:

tapijt, vinyl, pvc-vloeren, binnenzonwering
Nieuw in ons assortiment: HEROAL ROLLUIKEN!
advies en verkoop bij u thuis! tel. 077 - 387 17 82 of 06 16 37 45 14

van
huis
uit

Chrisje
Verstappen
fysiotherapeut
van huis uit

Celine had niet verwacht dat ze de
titel Beste debater zou winnen. “Ik was
verrast toen ze mij uitriepen tot beste
debater. M’n leraar zei in het begin
zelfs nog tegen mij dat ik iets rustiger
aan moest doen.”
Samen met vijf anderen zat de
leerlinge van het Blariacum College in
de commissie Trade (handel, red.) van

Duitsland. Het driedaagse jeugdparlement begon voor haar met een heleboel vergaderingen. “Iedereen had zich
thuis ingelezen op de problematiek en
was enthousiast. Het was superleuk”,
vertelt ze.
Met haar commissieleden moest
ze een strategie bedenken voor Europa
om ervoor te zorgen dat alle producten

Celine won het boek In Europa van
Geert Mak. Hier stond voorin geschreven dat ze een enthousiaste leerling
was die op alle terreinen deskundig
overkwam. Haar geheim? “Ik denk dat
mijn voorbereiding, mijn stem, intonatie en emotie mij hebben geholpen.”
Celine omschrijft zichzelf als iemand die
ergens helemaal voor gaat. “Toen ik er
aan begonnen was, wilde ik ook echt
winnen”, lacht ze. Eerder deden haar
broer en zus al mee aan het Limburgse
Jeugdparlement. Zij kregen geen titel.
“Ze zijn echt blij voor mij, maar mijn
zus nog het meest. Zij vond dat ze
had moeten winnen en was nu extra
trots op mij dat het mij wel gelukt is”,
vervolgt Celine. Ook op school werd er
positief gereageerd op haar titel.
Nu Celine als beste debater van
Limburg is gekozen, begint ze toch een
beetje te twijfelen aan haar keuze om
geneeskunde te studeren. “Dat wil ik
al heel lang, maar de politiek in zou
een goede tweede keuze zijn”, meent
ze. “Ik ben al benaderd door Raymond
Knops om een kijkje te komen nemen
in de Tweede Kamer in Den Haag”,
vertelt ze enthousiast.
Celine zit nu in vwo5. Volgend jaar
mag ze als voorzitter optreden. “Ik vind
het wel jammer dat ik volgend jaar niet
meer zelf mee mag debatteren, maar
voorzitter zijn lijkt me ook wel leuk”,
vertelt ze.

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
Steffanie
uitvoerder
van huis uit
wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

NU ENORM VEEL AANBIEDINGEN
OP DE CARNAVALSAFDELING!
CARNAVALSKLEDING
MET KORTINGEN TOT 50%
ZEER GROTE
COLLECTIE
EN HEEL VEEL
KEUS!

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m² winkelplezier • parkeren voor de deur

Diploma voor
Spring-medewerkers
In navolging van hun collega’s ontving ook de tweede groep pedagogisch medewerkers van alle
locaties van Spring kinderopvang in Horst onlangs het aanvullend MBO-diploma voor gespecialiseerd
Pedagogisch Werker Kinderopvang niveau 4 (PW4). Hiermee zijn alle 27 pedagogisch medewerkers van
de opvanglocaties van Spring kinderopvang geslaagd en in het bezit van dit diploma.

winkel&bedrijf 09

31
01

Starters in de regio
Shiatsu Praktijk In balans bewegen
Bedrijf

Shiatsu Praktijk
In balans bewegen
Eigenaar Ria Fleuren
Adres
De Hees 71
Plaats
5976 NH Kronenberg
Telefoon 06 25 31 65 45
info@shiatsu-fleuren.nl
E-mail
Website www.shiatsu-fleuren.nl
Sector
Gezondheid
Start
01-09-2012
Activiteiten
Shiatsu therapie is een
erkende behandelwijze binnen de
Traditionele Chinese
Geneeskunde. Shiatsu betekent
druk met de vingers (shi=vinger,
atsu=druk). Drukpuntmassage
stimuleert het zelfhelend vermogen van de mens. Shiatsu heeft
alles te maken met balans. Is het
lichaam namelijk energetisch in
balans, dan is dit de basis voor
lichamelijk en geestelijk welzijn.
Een eerste consult bestaat uit
een intakegesprek. Klacht(en),
algehele conditie, voeding,
leef- en werkomstandigheden
worden aan de orde gesteld. Het
doel hiervan is de oorzaak van de
klacht of het ongemak op te
sporen en deze, samen met de
klant, bij de kern aan te pakken.
Daarna wordt er een behandelplan opgesteld.
De behandeling is een
combinatie van druk (met onder
andere de duimen, vingers,
handpalmen), meridiaanmassage
en technieken zoals strekkingen,
rotaties en het mobiliseren van
gewrichten. Vaak wordt deze

aangevuld met kennis vanuit de
oefentherapie Cesar (bewegingsoefeningen en/of houdingsadvies). Een Shiatsu-behandeling
duurt ongeveer een uur. De
behandeling vindt plaats op een
futon (dunne matras) en wordt
door de kleren heen gegeven.

ACB Solutions Horst
verbouwt
Het Horster bedrijf ACB werd in 1994 opgericht en is sindsdien flink gegroeid. Vanwege deze groei en ambities
heeft ACB het afgelopen jaar een nieuwe koers ingezet en zijn ze begonnen met een verbouwing van hun pand aan
de Stationsstraat in Horst.

Doelgroep
Shiatsu kan ingezet worden bij
lichamelijke en geestelijke
klachten zoals rug-, nek- en
schouderklachten, gewrichts- en
spierklachten, hoofdpijn,
migraine, spijsverterings- en
darmklachten, slaapproblemen,
gebrek aan energie, vermoeidheid, rusteloosheid en emotionele
problemen.
Onderscheidend vermogen
De praktijk combineert een
oosterse en westerse therapie. Ria
Fleuren heeft de driejarige
opleiding tot Shiatsu therapeut
gevolgd aan de Academie voor
Chinese Geneeswijze Qing-Bai te
Nijmegen. Daarnaast heeft zij een
westerse, medische achtergrond
als oefentherapeute Cesar. Zij
heeft 15 jaar een eigen praktijk
gehad als Cesartherapeut. Deze
ervaring en de brede kennis
gebruikt zij bij de Shiatsu behandelingen.
Per 1 december 2012 is zij
aangesloten bij de beroepsvereniging VNT (www.vnt-nederland.nl).
Hierdoor vergoeden de meeste
zorgverzekeraars de behandelingen.
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Tel: 0628837851 - Sevenumseweg 2 - 5971 NL Grubbenvorst

Etos gaat verbouwen!
Wij gaan onze winkel geheel vernieuwen.
Over enkele dagen starten wij met de verbouwing
welke 3 weken zal duren.
Wij zijn nog open tot: woensdag 6 februari 17.00 uur.
dens de opening op
Graag zien wij u terug tij
dan!
naf 09.00 uur) Graag tot
woensdag 27 februari (va

Kerkstraat 6-6 A, Horst
077 - 398 59 63

Directieleden Albert Vermeulen en Ralph Wijnands
De voorvleugel van de oude Rooms
Katholieke Middelbare Landbouwschool
Horst is inmiddels in gebruik genomen
als kantoor. ACB verzorgt oplossingen
om productie- en logistieke processen
efficiënter en effectiever in te richten;
van transportbanden tot volledige constructies. Om het totaalpakket meer uit
te dragen, gaat het bedrijf vanaf 2012
als ACB Solutions door het leven.
Om aan de ambities te kunnen
voldoen startte ACB in 2012 met de

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

verbouwing van het bedrijfspand aan
de Stationsstraat in Horst. De entree is
aangepast, er werden zestig parkeerplaatsen gerealiseerd en het buitenterrein is verhard en voorzien van nieuwe
beplanting. De oude barakken werden
gesloopt en de bestaande productiehallen verdubbeld, waarmee de productieafdeling inmiddels meer dan 4.000
vierkante meter beslaat.
Het pronkstuk van de verbouwing
is het toevoegen van de voorvleugel

van de oude landbouwschool aan het
ACB-pand. De kantoren zijn inmiddels verhuisd naar de voorzijde van
dit historische gebouw. In 2013 gaat
de verbouwing verder en worden de
oude kantoorruimtes bij de technische
groothandel betrokken. Hierdoor wordt
het magazijn verdubbeld.
Naast de verbouwing is er afgelopen jaar achter de schermen gewerkt
aan een vernieuwde positionering en
nieuwe huisstijl.

CARNAVALS ZATERDAG & ZONDAG

MENU 3-GANGEN € 19,95 p.p. (reserveren gewenst)
• Mosterdsoep of Romige tomatensoep
• Stoofpotje kip/Varkensspies met pindasaus/kibbeling van witvis met risotto
(geserveerd met friet en rauwkostsalade)

• BRaM’s ijsdessert

www.eethuisbram.nl T 0478-692 356 eethuisbram@live.nl di. & wo. dicht

20% extra
kassakorting
op afgeprijsde
artikelen

Niet in combinatie met andere acties.
Niet geldig op reeds gekochte artikelen.
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Alcoholpreventiespotje Dendron-leerlingen
Zeven enthousiaste leerlingen van het Dendron College in Horst hebben donderdag 24 januari een alcoholpreventiespotje opgenomen in OJC Walhalla in Sevenum. Oktober vorig jaar wonnen zij met hun idee op de
Wegwijsdag van Gemeente Horst aan de Maas.

te hebben. “We hebben wel eens
wat gedronken, maar zijn nooit zover
gegaan. Tijden het filmen moeten we
ons echt in kunnen leven”, vervolgt
Demi. Met het filmpje willen ze de
kijker afschrikken voor de gevolgen van
alcohol.
Terwijl iedereen aandachtig luistert
naar Pieter-Nic, geniet leraar Carl
Bouten uit Maasbree van het enthousiasme. “Ik vind het een goed initiatief
van de leerlingen. Het is goed dat
de jongeren nu zelf met het initiatief
komen”, vertelt hij. Op de vloer wordt

flink gefeest. Hiermee wordt de uitgaanssituatie van tegenwoordig perfect
nagebootst. “Goed werk”, besluit
Pieter-Nic.
Het is de eerste keer dat een idee
van leerlingen van de Wegwijsdag, een
lesdag waarbij leerlingen kennis maken
met de gemeentepolitiek, ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Het spotje
dat opgenomen werd duurt ongeveer
een minuut en wordt vanaf woensdag
30 januari uitgezonden op L1 TV.
Voor foto’s en het filmpje
kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Eva Wijnen uit
The Voice Kids
Zangtalent Eva Wijnen (14) uit Melderslo is niet doorgestoten naar de
finales van het RTL-programma The Voice Kids. In de talentenjacht
overleefde ze de eerste battle, maar strandde ze in de sing-off.

De zeven leerlingen maatschappijleer 2, Iris Lenssen, Demi de Braconier,
Heike Vullings, Vera Philipsen, Aniek
Ermers, Kim Wolters en Lisa Selen zijn
druk met het opblazen van de ballonnen, terwijl Pieter-Nic van den Beuken
van cultuurbureau Witgoed en Van
Bontewas de slingers ophangt. PieterNic is de regisseur vanavond. “Het is
geen standaard alcoholpreventiespotje.
Met de boodschap Knijp jij weleens je
oogje dicht voor alcohol, proberen de
meiden niet alleen jongeren te berei-

ken, maar ook ouderen die de jongeren
wel eens een drankje gunnen”, vertelt
Pieter-Nic.”Het is echt een filmpje wat
zij zelf goed bedacht hebben.”
Ondertussen hebben de meiden
zich omgekleed. Felgekleurde panty’s,
boa’s en kroontjes zijn tevoorschijn
getoverd. “Zo herkennen ze ons tussen
de feestende figuranten”, legt Vera
uit. Ze weten nog niet wie de hoofdrol
krijgt. “De hoofdrol is voor degene die
er het beste in zit. We hebben nog niet
geoefend, dus dat zullen we zo wel

horen”, lachen ze.
Binnen staat de muziek al aan. De
meiden zijn klaar voor opname. “We
worden zo afgezet door onze vader
en dan gaan we los”, leggen ze uit. In
het clipje spelen ze het verhaal na van
een meisje dat telkens door het geven
van een knipoog een drankje krijgt.
Uiteindelijk heeft ze te veel drank
gehad en valt ze flauw.
Hoewel de zeven zelf op één na
nog geen 16 jaar zijn, weten de meiden wel hoe het voelt iets gedronken

Citaverde College Horst
omgetoverd tot ﬁlmpremière
Het Citaverde College in Horst was op woensdag 23 januari omgetoverd tot een klein Hollywood. De leerlingen
van de mbo-opleidingen Bloem en Design en Greenport Retail en Melkveehouderij werden als sterren over de rode
loper binnen gehaald.

Tijdens de eerste ronde moest
Eva tegen twee andere jeugdige
talenten strijden. Zij zongen samen
het liedje Wide Awake van de
Amerikaanse zangeres Katy Perry.
Coach Angela Groothuizen twitterde
tijdens de uitzending: “Wow wat
een spetterende battle meiden!
Ik ben trots op jullie alle drie.” Ze
koos na overleg voor Eva om naar

de sing-off te gaan. Van de vijftien
kandidaten die streden om de
finaleplekken kwam Eva bij de laatste
vijf. Tijdens de sing-off zongen de
kandidaten hun auditieliedje nog
eens. Hierna koos coach Angela
twee kandidaten die naar de grote
finale gingen. Eva kreeg een lovend
commentaar van haar coach, maar
viel op de valreep toch af.

& kunststof kozijnen
Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.nl

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

Neem nu uw

GRONDMONSTERS
VOOR AALTJES EN BEMESTING

Bemestingsadvies nodig:
raadpleeg onze

bemestingsadviseur
Breng uw ph op peil met

CALCIUMGRANULAAT

De hoofdrolspelers worden geïnterviewd
De mbo-leerlingen waren
zelfstandig aan de slag gegaan met
het produceren van promotiefilms over
hun sector. In de promotiefilms brengen
de leerlingen hun passie voor hun vak
naar voren. Hierbij is natuurlijk ook
aandacht besteed aan vakmanschap
en ondernemerschap. De leerlingen
werden begeleid door cultuurbureau

Witgoed en van Bontewas en zijn trots
op het resultaat.
Na de officiële presentatie van
de promofilms was het de beurt aan
een panel van deskundigen om te
discussiëren over de waarde van de
promotiefilms voor de diverse sectoren.
De deskundigen waren het unaniem
met elkaar eens dat deze films

waardevol zijn voor de promotie van de
sectoren. Uit de discussie bleek verder
dat er volop werk is voor mensen met
passie en power in de groene sectoren.
Voor het bekijken van de
promotiefilms kijk op www.citaverde.nl/
groenwerkt of bekijk de films op de
open dag op vrijdag 1 februari van
18.00 tot 21.00 uur.

www.haardstede.nl
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15 VRAGEN aan Meike Lemmen Mies

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

Meike Lemmen
15 jaar
Sevenum
Dendron College

Wat was je favoriete spel als kind?
Verstoppertje, dat vond ik altijd heel
spannend. Als het lekker weer was
dan deed ik dat erg vaak met mijn
broertje en zusje.
Waar sta jij over 10 jaar?
Ik hoop mijn opleiding dan te hebben
afgerond en dan een leuke baan te
hebben. Het liefst hier ergens in de
buurt en iets met de combinatie van
techniek met creativiteit, industrieel
productontwerp of zoiets lijkt me
leuk.
Op welke manier verdien je nu bij?
Ik werk nu in de kas, bij de rozen.

En af en toe pas ik ergens op. Het
werk zelf bij de rozen vind ik niet zo
leuk, maar ik heb gezellige collega’s.
Oppassen vind ik leuker, dan hoef je
minder uit te voeren, haha.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Afgelopen jaar op vakantie hebben
we een hele leuke vriendengroep
leren kennen. Het contact is nu wel
minder, maar het was wel echt een
topvakantie.
Waar word je blij van in Horst aan
de Maas?
Dat mijn vrienden, vriendinnen en
familie er allemaal wonen. School ligt
ook maar op een half uurtje fietsen.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Een 6.1 voor informatica. Met de

vakken tekenen en rekenen ben
ik het best, daar sta ik het hoogst
gemiddeld voor. Tekenen vind ik ook
nog eens heel erg leuk.
In wiens huid zou je een dagje
willen kruipen en wat zou je dan
doen?
In de huid van een jongen. Gewoon
om een dagje mee te maken hoe
jongens onder elkaar zijn. Dan wel
het liefst een meerderjarige jongen,
zodat ik ook nog auto kan rijden.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Het liefst eentje met een open dak,
een cabrio dus! Ik vind een zwarte
auto wel mooi, van merken heb ik
niet zoveel verstand.
Wat is uniek aan jou?
Ik ben een echte doorzetter, als ik

iets wil dan ga ik er ook echt voor.
Het is wel een handige eigenschap,
je krijgt er vaak wat voor terug. Maar
het heeft ook nadelen, want hierdoor
steek je soms te veel tijd in dingen.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Dat is zeker weten mijn verjaardag.
Van al die felicitaties word ik vrolijk.
Dit jaar word ik eindelijk 16 jaar,
dus dat wordt een groot feest!
Ik ga ervoor zorgen dat het een
onvergetelijke dag wordt dit jaar.
Wat is het lekkerste gerecht wat je
moeder kan klaar maken?
Gebruikt ze een geheim
ingrediënt?
Ze kan hele lekkere
tomatencrèmesoep maken. Het
geheime ingrediënt weet ik zelf ook
niet, volgens mij is dat een te groot
geheim.
Je laatst ontvangen appje/smsje?
Van wie?
Dat was van mijn trainster. Ze
smste net hoe laat we aanwezig
moesten zijn bij de generale
repetitie. We mogen namelijk
met de dansgroep optreden bij de
zittingsavonden.
Avondmens of ochtendmens?
Avondmens. Ik blijf het liefst zo
lang mogelijk in mijn bed liggen
’s morgens. Ik ben niet zo goed
in opstaan. In het weekend ga ik
meestal laat naar bed, maar als ik
naar school moet dan zorg ik er wel
voor dat ik wat eerder in bed lig.
Zon of Sneeuw?
Zon. De sneeuw ziet er wel mooi uit,
maar dan val ik alleen maar en het is
veel te koud. Geef mij maar de zon!
Stad of dorp?
Dorp. Omdat je er veel meer mensen
kent en dat is gezellig. Ik weet niet
hoe het is om in de stad te wonen,
maar ik denk dat ik altijd wel in een
dorp wil blijven wonen. Je hebt er
veel meer ruimte.

Winterdipje?

Je vrolijkt weer op in de

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
Hollands
Belegen

De lekkerste
belegen kaas romig
en veel smaak!

BoeRen
KRuidenKaas

Heerlijke snoepkazen. Keuze uit
diverse soorten.

Rits Kapot???

per kilo

7,95
per 500
gram

4,95

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

Toos en Rob
Wagenaar

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

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

www.vanderwijstkleinvak.nl

Column

Dromen
Ik vind dromen heerlijk:
dagdromen, nachtdromen,
wegdromen, er zijn zoveel
verschillende soorten dromen.
In dromen kan alles en mag alles,
ik vind het een erg interessant
verschijnsel. Toch kan een droom
zomaar opeens mijn hele
nachtrust verstoren. Zo was het
ook vorige week een nacht raak.
Op m’n blote voeten ging ik ’s
nachts op pad, zonder resultaat.
Eenmaal gerealiseerd dat ik het
gedroomd had, begreep ik
waarom ik niets gevonden had
op mijn nachtelijke
ontdekkingstocht. Erg gênant,
zo’n misleidende droom. Dat ik
mezelf daar in laat trappen...
Twee uur ‘s nachts, in een
vakantiehuisje op een berg met
een hoogte van zo’n 1.800 meter
in Frankrijk en ik wist het zeker:
we moesten eruit, we moesten
inpakken, we moesten
evacueren. Geschrokken maakte
ik vriendlief K. wakker, die in een
diepe slaap verzonken was, maar
helaas zonder resultaat. Hij wilde
me maar niet geloven en dus al
zeker niet gaan helpen... Waarom
in godsnaam niet!? We moeten
eruit, dat roepen ze niet voor
niets! Ik kon het maar niet
geloven dat hij niet op wilde
staan en, eigenwijs als ik ben,
kleedde ik mijzelf wél aan en
ging op pad. Ik onderzocht het
huisje op brand of inbrekers en
inspecteerde de situatie buiten.
Zonder resultaat keerde ik terug
naar mijn bed en begreep er
niets van. Was ik nou echt mezelf
voor de gek aan het houden? Heb
ik het nou echt mezelf
aangedaan om buiten te gaan
staan met wallen tot aan mijn kin
gecombineerd met coupe slaap,
terwijl uitgaande
vakantiegangers op datzelfde
moment voorbij kwamen om hun
bed op te zoeken na een avondje
aprèsski? En dat allemaal voor
niets? Nou ja, ik weet dat ik zo nu
en dan een chaotisch typje ben,
maar vertrouwen kan ik mezelf
toch wel?
Niet dus, want het was wel
degelijk een droom. Er was niets
aan de hand. Heerlijk he, dat
dromen? Eh.. ik geloof dat ik die
uitspraak maar terugneem, want
zo heerlijk en rustgevend is dat
helemaal niet.
Mies
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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.

Het duale stelsel is prachtig, maar niet voor Horst aan de Maas?
Dinsdag bespreekt de gemeenteraad het rapport van de rekenkamercommissie over de werking van het duale stelsel. De conclusie is dat het
duale stelsel in Horst aan de Maas niet werkt, maar dat de meerderheid
(de coalitie) dat niet erg vindt.
Ons democratisch stelsel is
gebaseerd op het systeem van
‘checks and balances’. Een van de
belangrijkste onderdelen van dat
systeem is dat de verschillende
overheidsorganen onafhankelijk

van elkaar functioneren. Dat is zo
afgesproken om te voorkomen dat
het ene orgaan (bijvoorbeeld het
College van B&W) het andere orgaan
(bijvoorbeeld de gemeenteraad) gaat
beïnvloeden.

Een van de taken van de
gemeenteraad is het controleren van
het gemeentebestuur en zonder die
onafhankelijkheid is goede controle niet
mogelijk. Daar hebben we de laatste
tijd voldoende voorbeelden van gezien.
D66 is altijd een fervent verdediger
geweest van het duale stelsel. Nu
constateert de rekenkamercommissie
dat het duale stelsel in Horst aan de
Maas niet goed functioneert. Een van

de voorbeelden daarvan is dat de
wethouders de vergaderingen van de
fracties bijwonen, waarmee zij dus
de besluitvorming binnen de fracties
beïnvloeden. Daardoor kunnen die
fracties hun controlerende functie niet
goed uitoefenen. Dat is in onze ogen
heel ernstig. Wij zullen daar dinsdag in
de raad aandacht voor vragen, maar
zijn bang dat wij tegen windmolens
moeten vechten.

Als u hierover en over andere
politieke kwesties met ons wilt
praten, dan kan dat. Wij zitten elke
eerste zaterdag van de maand en dus
ook zaterdag 2 februari van 11.00 tot
12.00 uur in de bibliotheek van Horst
klaar met een kopje koffie.

Namens de CDA-fractie heb ik
raadsvragen gesteld over deze situatie.
Het college heeft dit signaal opgepikt
en actie ondernomen. Op de locatie
Lisdodde worden werkzaamheden voor
grondverbetering uitgevoerd. Tevens
wordt er gestart met de voorbereiding
van een bestemmingsplan voor het
perceel aan de Wouterstraat. Wat betreft
huurwoningen is het college actief in
overleg met de woningbouwcorporaties,

zodat de benodigde huurwoningen
hopelijk snel gerealiseerd kunnen
worden. De CDA-fractie staat voor de
leefbaarheid in alle kernen. We zoeken
actief naar oplossingen voor knelpunten op de woningmarkt in elk dorp van
onze gemeente. Heeft u een suggestie
of vragen over dit onderwerp, dan
kunt u altijd contact opnemen.
Bart Engels
CDA-fractie Horst aan de Maas

Henk Kemperman
fractievoorzitter
D66 Horst aan de Maas

Wonen in America
Door stimuleringsmaatregelen zoals de woonketting, de garantieregeling en de startersleningen doen we in Horst aan de Maas met succes
iets aan de situatie op de woningmarkt in onze gemeente. In America kreeg
ik al enige tijd signalen van inwoners en dorpsraad dat er juist een gebrek is
aan voldoende geschikte huurwoningen en woningbouwlocaties.
Het afgelopen jaar is het niet
ongewoon dat er meer dan honderd
personen reageren op één huurwoning die vrijkomt. Ook is er vraag naar
geschikte nieuwbouwlocaties. Zo heeft

een groep jonge Americanen, die
huizen in eigen beheer wilden bouwen,
afgezien van haar plannen vanwege het
ontbreken van een voor hen geschikte
locatie.

In America lijkt er voldoende
vraag naar huurwoningen en geschikte
woningbouwlocaties, maar ontbreekt
een passend aanbod. Daardoor vertrekken ´echte´ Americanen uit het dorp.
Dit leidt tot een nog grotere daling van
leerlingenaantallen op de basisschool.
Ook verenigingen en de plaatselijke middenstand krijgen het steeds
moeilijker. Het is dus niet goed voor de
leefbaarheid van het dorp.

horsystemen
verf en behang
buitenzonwering
kunststof kozijnen
vloeren
raamdecoratie
afdaken
rolluiken
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Natuurlijk bijenhouden
voor beginners
’t Zoemhukske in Horst start in februari met een bijencursus voor beginners. De cursus bestaat uit vijf
theorieavonden en twaalf praktijklessen. De praktische lessen lopen gelijk op met de natuurlijke ontwikkeling van
het bijenvolk, van maart tot in oktober.

Programma VNeL
Natuurwerkgroep Vrijwillig Natuur- en Landschapsbeheer (VNeL) is een
werkgroep van het IVN. Het doel van VNeL is om met haar werkzaamheden
in de gemeente te zorgen voor een verfraaiing van het landschap en
versterken van de biodiversiteit.
In samenwerking met
Staatsbosbeheer en Stichting
Limburgs Landschap hebben zij een
werkprogramma opgesteld. Op zaterdagochtenden van 09.30 tot 12.30 uur
in het voor- en najaar worden in de
bossen of op de hei werkzaamheden
verricht.
Iedereen kan op zijn eigen manier
meedoen. Naast het omzagen van
bomen, het opruimen van takken of
het harken is er ook tijd om wat te
leren over planten en dieren. Er wordt

op de Swolgenderheide gewerkt aan
ruimte voor vochtige heidevegetatie.
Op 2 november is er een natuurwerkdag. Voor meer informatie hierover, kijk
op www.natuurwerkdag.nl
Ook wordt er tijd besteed aan de
Lottumse statie en Kaldenbroek, waar
men bezig is om de zeldzame flora
te behouden. Voor meer informatie,
neem contact op met de coördinatoren
Ton Wismans via 077 467 37 20 of
wisma205@planet.nl of Bart Reintjes
via 06 38 03 42 87 of reintjes.l@nhtv.nl

Hovoc-heren verrassen VC Heerlen
Door: Volleybalvereniging Hovoc
Na vorige week thuis met maximale cijfers van Nuenen gewonnen te
hebben, bleek het eerste herenteam van volleybalvereniging Hovoc uit
Horst deze week in staat om Heerlen met 2-3 te verslaan. Dat mag een
verrassing genoemd worden gezien de rangorde in de promotieklasse,
waar Horst de laatste plek bezet en Heerlen tweede staat.
De goede vorm waarin Hovoc HS
1 verkeert, werd in de eerste twee
sets tegen VC Heerlen HS 1 bevestigd. Met onbevangen, enthousiast
en verzorgd spel werd Heerlen
overrompeld en via 20-25 en 20-25
won Hovoc brutaal de eerste twee
sets. De ervaren Heerlense ploeg,
ondertussen wakker geschud, wist
zich echter te herpakken, voerde de
druk op en sloeg met 25-21 terug.
In het vierde bedrijf werd het een nek
aan nekrace. Bij een stand van 21-22
in het voordeel van Hovoc sloeg Niek
Jans een bal via het blok van Heerlen
uit, een touchebal. Het scheidsrechtersduo merkte dit wonderwel niet
op. Een blunder op een cruciaal
moment, die leidde tot een stand van
22-22 in plaats van 21-23. De ZuidLimburgers profiteerden er maximaal
van en wisten met 27-25 de set naar
zich toe te hengelen en lieten Hovoc
zo gedesillusioneerd achter. Zichzelf
herpakt hebbende en vastbesloten
met de wedstrijdwinst huiswaarts
te keren, stortte Hovoc zich op de

beslissende vijfde set. Halverwege
dat duel namen de Horstenaren een
voorsprong van een paar punten om
deze niet meer af te staan. Met 12-15
en dus met 2-3 won Hovoc HS 1 de
wedstrijd in Heerlen.
Alle trainingsarbeid van de
Horster mannen begint in de tweede
competitiehelft zijn vruchten af
te werpen. Het team heeft de
aansluiting hervonden en is er alles
aan gelegen om in de resterende
zeven wedstrijden van het seizoen
de ingeslagen weg naar boven zo
ver mogelijk door te trekken. Met het
vernieuwde elan moet Hovoc HS 1
daarin een heel eind kunnen komen.
Het eerste damesteam van Hovoc
speelde in haar eigen Dendronsporthal de wedstrijd tegen Jokers VC
DS 1. Het werd een wedstrijd waarin
er over en weer kansen waren, voornamelijk door een te hoge foutenlast
afwisselend bij beide teams. Hovoc
DS 1 verloor uiteindelijk met 2-3
(25-17, 13-25, 25-21, 9-15) van de
Maastrichtse dames.

In de cursus komt onder andere
het maken van kunstzwermen,
het slingeren van honing, de
honingbereiding en het herkennen
van de belangrijkste drachtplanten,
die nectar en stuifmeel leveren, aan

bod. Ook wordt aandacht geschonken
aan hommels, vlinders en wilde bijen.
De theorie- en praktijklessen vinden
plaats in het praktijkcentrum Bijenteelt,
’t Zoemhukske, gelegen in het
natuurgebied Kasteelpark Ter Horst in

Horst. Voor meer informatie en opgave,
kijk op www.zoemhukske.nl of bel naar
de secretaris van Imkervereniging Horst
eo, Jacques Bielen op 077 467 29 40
(na 18.00 uur) of naar Joep Verhaegh
op 077 398 34 24.

Koppeltoernooi gewonnen door Jacobs en Verheijen

Succesvolle beugelmaand
Sevenum

Beugelclub Bergerbaan uit Sevenum had vrijdagmiddag 25 januari haar laatste middag van het koppeltoernooi.
Dit toernooi werd in samenwerking met de KBO uit Sevenum gehouden in het kader van januarimaand,
beugelmaand.

Op verzoek van de Nederlandse
Beugelbond benaderen beugelclubs
elk jaar een nieuwe doelgroep,
zodat zij kennismaken met de
beugelsport. Beugelclub Bergerbaan
zocht de samenwerking op met de
KBO, afdeling Sevenum.
Voor dit koppeltoernooi hadden

de vaste leden een beugelpartner
gezocht die de beugelsport nog niet
kende.
“Het was een pracht om te
zien hoe snel men leert en onder
de begeleiding van de leden van
beugelclub Bergerbaan werd er snel
progressie gemaakt. We kijken terug

op een paar mooie beugelmiddagen”,
aldus het bestuur van Bergerbaan.
Uit poule 1 kwamen Piet Jacobs
en Lei Verheijen als winnaars
tevoorschijn en uit poule 2 Mathieu
Weijers en Piet Camps. Uiteindelijk
wisten Piet Jacobs en Lei Verheijen de
finale te winnen met 30-18.
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GEPLUKT

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

Trudy Michels

opnieuw konden beginnen. In Tienray
vonden we bij toeval een bijzonder huis
om in te wonen. Het gebouw stamt
uit 1883, heeft dus veel geschiedenis.
Uiteindelijk willen we in de toekomst
mensen daar van mee laten genieten. Er zijn nu al vaak mensen die
aan komen lopen en een kijkje willen
nemen vanuit de tuin.”

Niet morgen, maar
vandaag

Papier: je kunt er koffie mee zetten, op tekenen en je billen mee
afvegen. Trudy Michels uit Tienray bedacht nog een manier om papier te
gebruiken. Zij maakt er tassen van. Trudy (43) wordt deze week geplukt.

De natuur rondom het huis en in de
regio vormen een grote inspiratiebron
voor Trudy. Van huis uit is ze illustrator
en vormgever. Al van kinds af aan
tekende en knutselde Trudy met alles
wat voorhanden was. Ze richtte in 1993
haar eigen studio op. Met de komst
van de kinderen nam ze wat gas terug.
Ze werkte wel aan een plan om de
natuur en de agrosector in de regio te
promoten. Vanuit haar roots, haar vak
en passie voor papier. Net toen ze weer
gas had gegeven en flink had geïnvesteerd, werd ze getroffen door kanker.
“Een enerverende periode,” blikt Trudy
terug. “Gelukkig ben ik nu kankervrij.
Maar het heeft me wel aan het denken gezet. Het leven is kostbaar, dus
maak er wat van. Niet morgen, maar
vandaag.”
”Als ondernemer loste ik eerst
mijn eigen communicatieprobleem
op, door van een oude doos een
bijzondere handtas te maken. Die tas
roept spontane reacties op en geeft
aanleiding mijn verhaal te vertellen
over papier en mijn fascinatie voor de
natuur.”
Trudy maakte ook voor andere
ondernemers een tas om hun eigen
verhaal te kunnen vertellen. Zoals

Koken met

Randy

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

Vanillesaus

van een oude doos en zak hondenvoer. Op de Floriade startte ze noodgedwongen een ruilactie met dozen
uit het buitenland om daarvan een
reistas te maken. “De mensen van de
Nepalese stand gaven me een oude
krant mee. Daar kan ik geen tas van
maken, dacht ik, maar het bracht me
op het idee om van kranten papiertouw
te draaien en dat daarna te breien.
Op de foto zie je een tas gemaakt van
een tiental HALLO’s.”

Het landschap
inspireert me
Trudy gebruikt niet alleen oude
dozen en kranten. Ze maakt zelf ook
papier van reststromen uit de agrosector. Daarbij werkt ze samen met
papierfabrikanten en kennisinstellingen.
Ze laat enkele voorbeelden zien. “Dit is
gemaakt van komkommerloof en dit
papier van aspergeschillen. Wist je dat
wespennesten van papier zijn gemaakt
en dat je dat kunt hergebruiken? Papier
en tekeningen zijn mijn manier om
te laten zien en voelen hoe bijzonder
deze regio en haar natuur is. Of dat nu
de kleuren van een sneeuwlandschap
zijn met een opkomende zon of een
piepklein zaadje.”
Trudy maakte een, zoals ze zelf
zegt, ambitieus businessplan, lanceerde
haar idee op de Floriade en doet mee
aan de InnovAward.
“Tijdens mijn ziekte hebben mijn
passie en werk, naast mijn kinderen
en partner, me geholpen op de been
te blijven. Daarbij heb ik een enorme
bewondering gekregen voor mensen
die werkzaam zijn in de zorg. Weet je,
ik ben een bofkont, maar er is maar
één weg en die gaat voor uit.”

Benodigdheden:

Op uw verjaardag all-in arrangement

· ½ liter melk
· 100 gram suiker
· 1 vanillestokje
· 5 eieren
· 20 gram bloem

Bereiding:
• Zet de melk, suiker, bloem en het
geraspte vanillestokje op het
vuur;
• roer deze massa met een garde
goed door elkaar tot een gladde
massa zonder klontjes ontstaat;
• breng de massa aan de kook;
• scheid het eigeel van het eiwit en
voeg dan al roerende het eigeel
aan de massa toe;
• laat de massa ongeveer vijf
seconden koken en haal het dan
van het vuur;
• zeef de vanillestokjes en
eventuele klontjes eruit.

Aan het einde van de Stationslaan
in Tienray staat het voormalige
stationsgebouw. De rechterhelft staat
te koop, in de linkerhelft woont Trudy
sinds 1997 met haar partner Richard
Brehmer en vier kinderen Luca, Youri,
Sonya en Jeany. Vlak langs hun huis
raast twee keer per uur de trein van

Randy

Sudoku

*ga voor de voorwaarden
naar onze website

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

Nog 4 weken!

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

GRATIS!*

PUZZEL
7

Eet u smakelijk!

Venray naar Venlo. “Nee hoor, die
trein daar heb ik geen last van. Dat
geeft tenminste het idee dat we niet
helemaal in Timboektoe wonen,” lacht
ze. De van oorsprong Ysselsteynse
voelt zich helemaal thuis in Tienray.
“Mijn partner en ik waren op zoek naar
een plek waar we samen helemaal
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Albert Heijn
De Lange
Horst
www.delangehorst.nl

Speciaalbier en whisky café, Wilhelminaplein 13

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

Ingezonden brief

Strandpaviljoen
In de HALLO van vorige week werd geschreven over het initiatief van
ondernemer Stef van Loo om onze picknickplek aan de Maas in te pikken.
Al enkele jaren gaan we
maandelijks even picknicken aan de
Maas, precies op de plek waar nu
een paviljoen komt.
Dit is de enige plek aan de Maas
in de gemeente waar je met de auto
bij kunt komen (is erg makkelijk

met kleine kindjes) en waar je op
loopafstand een frietje en of een ijsje
kunt krijgen. De kinderen kunnen
mooi rondrennen, eendjes voeren en
bootjes kijken en dit alles kan ook nog
zonder dat ze je vanaf een terras aan
zitten te kijken. Ons oudste zoontje

vroeg op de laatste zomerse dag van
dit jaar in oktober: pappa wanneer
gaan we weer? Zonder verder ergens
over te twijfelen heb ik hem beloofd,
dat we op de eerste zomerse dag in
het volgend jaar weer gaan.
Wie wordt er nu beter van dit
initiatief? Aan het voorpaginanieuws
lijkt het of wij inwoners er beter van
worden, echter Broekhuizen heeft veel

OPRUIMING!!!

• dames- en herenmode
• ondergoed

mooie horecagelegenheden waar
nog altijd plaats vrij is als je er heen
wilt.
Naar mijn mening hebben de
inwoners van de gemeente er geen
belang bij, dus waarom biedt de
gemeente medewerking aan dit
initiatief?
Familie Van Rijswick
Tienray

Bouw en hout
in goede handen!

OP ONZE DAMES NAJAARSCOLLECTIE

60% KORTING

(sloggi en beeren)
• sieraden

(geldig op alle dameskleding voorzien van kortingskaartje)

• horloges

te openingstijden:
i.v.m. carnaval en vakantie aangepas
13.00 tot 17.00 uur

• laarzen
• sjaals

Week 6 maandag t/m zaterdag van
n
Week 7 (carnavalsweek) zijn wij geslote

• tassen
• riemen

De Hees 70b
5976 NJ Kronenberg
T 077 - 467 29 64

• het vervangen van
batterijen en bandjes
van horloges

Pastoor Vullinghsstraat 21 5975 AP Sevenum
Tel. 077-4670520 WWW.LICOFASHION.NL

Suzuki
en

M 06 - 223 737 83
E info@sijbersbouwbedrijf.nl
W www.sijbersbouwbedrijf.nl

Het onderhoud van uw Suzuki
is bij ons in goede handen

Crist Coppens
Gehakt half-om-half
kilo € 5,95

Kant-en-klaar bakje goulash en
bakje rijst samen € 5,95

Auto Lenders B.V.

Verstand van lekker eten!

077 398 37 94

Keizersveld 12, 5803 AN Venray, Tel: (0478) 554 900
info@autolenders.nl, www.autolenders.nl

www.coppens.keurslager.nl

service

Bespreking Poll week 3

Ik koop regelmatig tweedehands kleding
De stelling van twee weken geleden, Ik koop regelmatig tweedehands
kleding, werd door veertig procent van de stemmers met ‘eens’ beantwoordt.
Zestig procent was het er niet mee eens.
Tweedehands kleding: in tijden van crisis de oplossing om toch af en toe
noodzakelijke of leuke nieuwe kleren te kopen. Voor sommigen een must en
een uitweg, voor anderen juist modieus en trendy. De meeste van onze stemmers gaven aan niet regelmatig tweedehands kleding te kopen. Toch zegt ruim
veertig procent, twee op de vijf stemmers, dat wel te doen.
Dat past in de trend die tweedehandswinkels opmerkten: een groot deel

van de Nederlanders lijkt overstag. Er wordt steeds meer tweedehands gekocht.
Niet alleen kleding trouwens, maar het gaat bijvoorbeeld ook om meubelen,
boeken en andere handige spulletjes. Tweedehandswinkels schieten als paddenstoelen uit de grond of breiden uit.
Peter Rechsteiner uit Horst is een van de stemmers die tweedehandsspullen
wel ziet zitten. Hij vindt het concept van een kringloopwinkel een goed concept:
“De koper heeft iets goeds voor weinig geld. Dit is voor de koper en de kringloopwinkel een goede zaak. Daarom ga ik in kringloopwinkels vaak rondstruinen en vind daar soms goede ‘gebruikte’ spullen.”

Ook ik kan voor een babbeltruc vallen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Vorige week nog werd een 69-jarige man in Horst slachtoffer van een
zogenoemde babbeltruc. Terwijl hij werd afgeleid, wist een vrouw enkele
bankbiljetten uit zijn portemonnee te halen. Volgens de politie gebeurt het
regelmatig dat oplichters met een smoes aanbellen en geld proberen afhandig
te maken. Terwijl de bewoner wordt afgeleid, dringt een handlanger het huis
binnen. Ook doen dieven zich soms voor als meteropnemer of reparateur.
Deze zogeheten babbeltrucs zijn bedoeld om mensen op te lichten. Het lijkt alsof

alleen ouderen daar het slachtoffer van zijn, maar waarschijnlijk is iedereen wel
eens, bijna, gevallen voor een verhaal dat mooier lijkt dan het is.
Of weet u altijd precies wat voor vlees u in de kuip heeft? Wijst u standaard
iedereen af die aan de deur komt en neemt u anonieme telefoontjes uit principe
niet aan? Daarnaast vraagt u natuurlijk ook altijd om een legitimatie en laat niet
zomaar iemand binnen.
Ook ik kan voor een babbeltruc vallen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 4) > Ik voel me vertegenwoordigd door de gemeenteraad
> eens 32% oneens 68%

Betrokken
Omroep Reindonk heeft
website InHorst.nl ingelijfd en
dat hebben ze slim gedaan. De
heren achter deze website zijn
pientere mannen en prepareren
een website dusdanig, zodat
deze voor hen gaat werken en
niet andersom.
Het handig bij elkaar harken
van nieuwsberichten en foto’s die
op diverse websites te vinden zijn,
betekent nog niet dat je bezig bent
met journalistiek bedrijven. Ook
niet als je netjes de bron erbij
vermeldt. De vraag blijft of
bezoekers van een dergelijke
website dat verder iets interesseert. Het bestuur van Omroep
Reindonk wil een slag maken en
heeft hiervoor de kennis en
ervaring van interimmanager Bert
van Valburg in het leven geroepen.
Hij zal hen proberen te helpen de
organisatie professioneler op poten
te zetten. Zelf heb ik jarenlang
vrijwilligerswerk gedaan bij
Omroep Eindhoven. Eerst als
verslaggever bij televisie en
daarna als samensteller bij diverse
radioprogramma’s. Toen de
omroep bijna ter ziele ging, heeft
de lokale politiek Bert eveneens
gevraagd om de omroep nieuw
leven in te blazen. Eén van de
belangrijke speerpunten was het
aanstellen van journalist en
verslaggever Michiel Bosgra als
directeur en hoofdredacteur.
Eenzelfde functie zal ook in Horst
komen. Een betaalde kracht, die
samen met tientallen enthousiaste
vrijwilligers het keiharde werk van
verslaggeving, camerawerk,
techniek, presentatie en geluid
gaat doen. Zelf volgde ik ondertussen de opleiding journalistiek en
was voor mij de omroep een ideaal
startpunt om ervaring op te doen:
interviews voorbereiden en
afnemen, monteren van beeld en
geluid en een breed netwerk
opbouwen. Uiteraard leerde ik dat
met vallen en opstaan. Je begint
als vrijwilliger zeer enthousiast,
maar na verloop van tijd ebt dat
enthousiasme langzaam weg.
Naast een intrinsieke motivatie is
het heel belangrijk dat de omroep
de juiste mensen zoekt en
behoudt. Begeleiding vind ik het
toverwoord, net zoals niet te veel
praten, maar gewoon doen. Als het
goed is, krijgt de nieuwe directeur
energie van het enthousiasme van
zijn of haar vrijwilligers. Alhoewel
ik persoonlijk denk dat bij een
blijvende betrokkenheid ook een
financiële investering nodig is.
Herman
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
31 januari 2013
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsvergadering 5 februari

Rekenkamercommissie
over dualisering
Op dinsdag 5 februari 2013 is er een openbare raadsvergadering
in de raadzaal van het gemeentehuis van Horst aan de Maas (HadM).
De vergadering begint om 20.00 uur. De agenda voor deze vergadering
ziet er als volgt uit:
• Toelaten de heer Coppus als raadslid
• Burgerpodium
Wilt u het woord voeren of een presentatie houden over al of niet op de agenda vermelde
onderwerpen? Neem dan vóór de vergadering contact op met de griffier, de heer R. Poels,
tel: 077 – 477 97 70 of 06 - 51852891 of email: griffier@horstaandemaas.nl.
• BP (bestemmingsplan) Bekkershoaf, Meterik
• BP Wouterstraat, America
• BP St. Barbarastraat, Griendtsveen
• BP Broekhuizerweg, Swolgen
• Aanpassen APV (Algemene Plaatselijke Verordening)
• Locatie huwelijkssluiting delegeren
• Rapport Rekenkamercommissie “Van A naar Beter”
De Rekenkamercommissie HadM heeft onderzoek gedaan naar werking van het dualisme in de
relatie tussen de gemeenteraad en B&W. Het voorstel aan de raad is om dit rapport te behandelen.
• Fractievergoedingen HadM 2013.
Welkom
Wilt u ‘live’ horen hoe de gemeenteraad beslist? Kom dan luisteren op dinsdag 5 februari 2013 vanaf
20.00 uur. U bent van harte welkom!
De gemeenteraad wordt live uitgezonden via: www.horstaandemaas.nl.
Meer informatie
De agenda en voorstellen van deze vergadering kunt u inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.

Gemeente onderneemt actie
tegen vorstschade trottoirs
Door de vorst hebben de wegen en trottoirs in Horst aan de Maas behoorlijk wat schade
opgelopen. Tegels zijn door de vorst omhoog gekomen en zorgen in sommige gevallen voor
gevaarlijke situaties voor de voetgangers.
Reparaties
Zodra de weersomstandigheden het toelaten
worden de komende weken spoedreparaties
uitgevoerd. Dit gebeurt bij zeer ernstige schades
aan tegelverharding waarbij de weggebruikers
groot gevaar lopen.
Tijdens de reparatiewerkzaamheden proberen
wij de hinder voor de weggebruiker zoveel
mogelijk te beperken. Maar er kan overlast
ontstaan, hiervoor vragen wij uw begrip.
Inspecties
Tijdens de jaarlijkse inspectieronde, die van
februari tot en met maart wordt uitgevoerd,
wordt de schade aan de hoofdwegen wijk- en
buurtwegen inclusief fietspaden/trottoirs in kaart
gebracht.

Schade melden
Wij verzoeken u alléén ernstige schade aan
wegen te melden, die een direct gevaar opleveren voor de weggebruikers, via de website
www.horstaandemaas.nl door een ‘melding
woon- en leefomgeving te doen’ of telefonisch
via het Klanten Contact Centrum van de
gemeente tel: (077) 477 97 77.

Nieuws

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

’Voor het raam zitten
is niets voor mij’
In de Horst aan de Maas zijn veel vrijwilligers actief op allerlei vlakken. Zo ook
Lei Renkens. Deze 69-jarige inwoner van
Tienray doet er alles voor om bezig te
blijven. Elke dag is hij vroeg uit de veren om
de kranten rond te brengen in zijn geliefde
Tienray. “Ik ga om half vijf op pad met een
kleine 200 kranten. Iedereen die een krantenabonnement heeft krijgt van mij zijn krant.
Dat kan zowel De Limburger, De Telegraaf
of een andere krant zijn. Bovendien breng ik
elke week De Trompetter rond’, vertelt Lei.
“Het rondbrengen van de kranten kan ik in
anderhalf uur klaar hebben maar ik doe er
vaak tweeënhalf uur over omdat ik her en
der met mensen ‘buurt’. Ik vind het belangrijk dat we in het dorp met elkaar in contact
blijven.”

Daarnaast zorg ik er ook voor dat de zaken
in de kerk in orde zijn, bouw ik elk jaar weer
de kerstkribbe op en verzorg ik de collecte.
En als er sneeuw ligt, zorg ik ervoor dat de
stoepen nabij de kerk sneeuwvrij zijn”.
Ook in de sport kunnen ze op Lei rekenen.
Zo is hij al sinds jaar en dag grensrechter
bij de voetbal en zorgt hij ervoor dat de
‘blousen’ elke week weer schoon in de
kleedkamer klaarhangen. Netjes op nummer,
klaar om aangetrokken te worden door de
voetbalspelers. Tot slot draagt hij ook zijn
steentje bij in de buurt. Lei: “Ik breng ook
regelmatig een buurtgenoot ergens naar toe.
Deze persoon is slecht ter been maar ook
voor haar is contact belangrijk. Dat maakt
het leven leuk!”

Kracht op achtergrond
Op de vraag naar zijn drijfveer antwoordt
Lei: “Ik wil fit blijven. Bezig blijven. Voor het
raam zitten is niets voor mij. Ook wil ik graag
contact houden met anderen in het dorp.” Als
de kranten rondgebracht zijn gaat Lei verder
met zijn andere bezigheden. Veel van de
dingen die hij doet springen niet direct in het
oog, maar zorgen er wel voor dat zaken op
rolletjes lopen. Lei is erg actief in en om de
kerk. “Ik zorg er samen met aantal anderen
bijvoorbeeld voor dat het kerkhof er netjes bij
ligt. En als het nodig is ruimen we graven op.

Eerste zondag na carnaval

Nieuwe opzet balgooien
kern Horst
Volgens een oude traditie trekken de kinderen op de eerste zondag na carnaval (17 februari
2013) naar de huizen van pasgehuwde paren. Ze roepen ‘bal, bal’ en vanuit een raam wordt hen
snoepgoed, fruit en andere lekkernijen toegeworpen. Het balgooien vindt plaats in de kernen
America, Hegelsom, Horst en Meterik. In America, Hegelsom en Meterik wordt het balgooien
georganiseerd door de dorpsraad.

Sluiting
Op zondag 3 februari zijn wij gesloten in verband
met wedstrijden van de zwemclub. Op zondag
10, maandag 11 en dinsdag 12 februari zijn wij
gesloten in verband met Carnaval.
Recreatief zwemrooster
Voor het rooster recreatief zwemmen en alle
verdere informatie over onze activiteiten in het
zwembad kunt u terecht op de website van de
gemeente Horst aan de Maas, kijk daarom op
wwwhorstaandemaas.nl voor al het zwembad
nieuws.

WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas

Tarieven
Vanaf 1 januari 2013 zijn de tarieven van ons
zwembad veranderd, informeer naar de nieuwe
tarieven bij het zwembad of bel (077) 477 97 25.
Kranestraat 14, Horst. Tel: (077) 477 97 25.
E-mail: receptiezwembad@horstaandemaas.nl

Nieuw dit jaar is dat het balgooien in Horst
georganiseerd wordt door de organiserende
boerenbruiloftvereniging (Schutterij St. Lucia)
en centraal plaats zal vinden vanaf de carnavalswagen van de Boerenbruiloft op het
Wilhelminaplein.
Voor de kern Horst geldt dat paren die in 2012
gehuwd zijn en die deel willen nemen aan het
balgooien worden verzocht dit uiterlijk op

maandag 4 februari te melden bij de gemeente.
Op de gemeentepagina van volgende week
wordt een lijst met deelnemers en adressen
gepubliceerd.
Aanmelden kan telefonisch (077) 477 97 77
of via mail gemeente@horstaandemaas.nl.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer
H. Hendrix van de afdeling communicatie van
de gemeente.
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Instructie voor verkeersregelaars
Op 7 maart is er weer een instructieavond
voor verkeersregelaars. De instructie wordt
gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis in Horst. Vanaf heden kunt u zich
hiervoor aanmelden. Later dit jaar vinden
nog twee instructieavonden plaats, namelijk
6 juni en 12 september.

• Voorletters en roepnaam
• Achternaam
• Geboortedatum
• Straat, postcode en woonplaats
• Telefoonnummer
• Toestemming ja/nee*
* U kunt aangeven of u wel of niet door andere evenementen

Aanmelden per e-mail
Als u een instructie wilt volgen voor verkeersregelaar dan moet u zich vooraf aanmelden.
Dat kan door een e-mail te sturen naar
gemeente@horstaandemaas.nl
In deze mail moeten de volgende gegevens
opgenomen zijn.

gevraagd wilt worden.

De instructie voor verkeersregelaars begint om
19.30 uur. U krijgt na afloop uw aanstellingsbrief
en uw pasje uitgereikt. U bent daarna
bevoegd om verkeerstaken uit voeren
t.b.v. evenementen.

Opruimacties zwerfvuil
De ‘Week van Nederland Schoon’ staat weer op stapel. Begin maart worden door heel
Nederland acties gehouden voor het opruimen van zwerfafval. Ook de gemeente Horst aan
de Maas doet mee aan deze landelijke actie.
Zwerfvuil-prikestafette voor scholen
Zo organiseren we wederom de prikestafette
voor basisscholen, één van de leukste en meest
succesvolle onderdelen van de afgelopen
jaren. Om alle scholen de kans te geven mee
te doen, duurt de estafette dit jaar twee weken.
Bedoeling is dat van maandag 11 tot en met
vrijdag 22 maart elke dag een of twee scholen,
met een of meerdere klassen, zwerfvuil gaan
opruimen.
Daarna geven zij het ‘prikstokje’ door aan de
volgende school. In 2011 deden 840 leerlingen
van 12 scholen mee. We hopen dat dit jaar nog
meer scholen meedoen!
Opruimacties in uw dorp?
De ‘Week van Nederland Schoon’ start op
zaterdag 9 maart met een landelijke opschoondag zwerfvuil. De gemeente nodigt lokale clubs
en verenigingen uit om ook dit jaar op deze dag

Gemeentehuis
gesloten
tijdens
Carnaval
In verband met Carnaval zijn het
gemeentehuis en gemeentewerken
gesloten op maandag 11 februari en
dinsdag 12 februari 2013.
Team Burgerzaken is beide dagen tussen
09.00 en 10.00 uur uitsluitend bereikbaar
voor het maken van afspraken voor het doen
van geboorte- en/of overlijdensaangiften,
op het telefoonnummer (06) 53 35 59 73.
Voor dringende meldingen met betrekking
tot gemeentewerken die geen uitstel
dulden, kunt u het storingsnummer
(06) 23 49 82 49 bellen.
Let op: het gaat hier dus uitsluitend om
dringende meldingen, waarbij direct
gevaar voor de omgeving dreigt

opruimacties te organiseren. Andere jaren
organiseerden enkele dorpsraden en wildbeheereenheden (WBE’s) succesvolle acties in
dorpen en natuurgebieden.
Als u zorgt voor de mensen, zorgt de gemeente
voor opruimmateriaal en komen we na afloop
het verzamelde zwerfvuil ophalen.
Ook biedt de gemeente de deelnemers na
afloop van de actie een kopje koffie en een stuk
vlaai aan.
Informatie en aanmelden
Voor beide activiteiten kunt u voor meer
informatie en aanmelding terecht bij Maria
Huibers, coördinator buitendienst
(gemeente@horstaandemaas.nl;
(077) 477 97 77. Aanmelding kan tot
20 februari, bij voorkeur per mail.

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

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas worden gepubliceerd in het
elektronisch gemeenteblad dat te raadplagen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het
elektronisch gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Zwarte Plakweg 48a

Meerlo
Raadhuisplein

Griendtsveen
Kanaalweg 5

Meterik
Bekkershof

Grubbenvorst
Burg van Leentstraat 44

Sevenum
Bosschekampstraat ongenummerd
Hazenhorstweg 1

Horst
Gebr. van Doornelaan 84
Stationsstraat 151
Veld-Oostenrijk–Schengweg
Veld-Oostenrijk-Schengweg ongenummerd
Venrayseweg ongenummerd
Molenveldweg 38
Lottum
Grubbenvorsterweg 21
Pastoor Kerboschlaan 14

Swolgen
Kasteelweg 5
Boabelweg 10
Tienray
Kloosterstraat 10
Over de Beek 1a
Horst aan de Maas
Fietspad Melderslo-Broekhuizen

Ondernemersavond
18 februari 2013
in ‘t Gasthoês in
Horst

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

Koersen
met
tegenwind

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

Uitnodiging
Ondernemersavond

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

Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m
vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur. Daarnaast is
afdeling burgerzaken geopend op: Maandag van
08.30 - 20.00 uur.
De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.

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

‘Ook de jeugd actief bij carnaval
betrekken’
Wie ben je?
Ik ben Geert Rubie. Mijn bijnaam is Rubie. Ik heb een
vriendin, Jolijn Seuren. Met haar woon ik samen.
Waar werk je?
Ik ben docent lichamelijke opvoeding op het Citaverde
College in Horst. Daar vinden ze het geweldig dat ik prins
ben geworden. De reacties van de leerlingen en de collega’s waren prachtig!
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins
carnaval te worden?
Ik heb er altijd van gedroomd om prins te worden, maar ik
had het nooit verwacht. Ik sprong een gat in de lucht toen
ik hoorde dat ik dit jaar prins van Horst mocht zijn.
Wie staat je bij tijdens het carnaval?
Ik word bijgestaan door mijn adjudanten Tom Joosten
en Luuk Versleijen. En natuurlijk door mijn prinses Jolijn
Seuren.
Wat is het carnavalsgevoel volgens jou?
Carnaval is de mooiste tijd van het jaar. Samen met
z’n allen feesten, dat is prachtig!
Wat wordt er verwacht van een prins carnaval?
Als prins heb je een voorbeeldfunctie. We gaan voorop
met de carnaval. En wat ik heel belangrijk vind, is om
de jeugd ook actief bij de carnaval te betrekken. Zoals
op mijn proclamatie al gezegd is: ‘de jeugd heeft de
toekomst’.
Wat wens je alle carnavalsvierders toe?
Ik wens alle carnavalsvierders enne schonne carnaval toe.
Heb je een favoriete carnavalsactiviteit?
Ik kijk het meest uit naar carnavalszondag:
de optocht door het centrum van Horst
en natuurlijk het feest in de Mèrthal.
Hoeveel uren denk je te kunnen
slapen tijdens carnaval? Heb je
tijd vrij genomen om bij te
komen?
Ik verwacht weinig te slapen
maar dat is geen probleem.

Met 71% zùrgen
weej vur fiëst in de
tent

Welk advies zou je je opvolger mee willen geven?
Het is eigenlijk wat vroeg om nu al adviezen te gaan
geven omdat het meeste nog moet komen. Maar als ik
nu wat moet zeggen, is dat degene genoeg energie moet
hebben want je wordt echt geleefd.

Ik ben eerlijk gezegd nog niet bezig met bijkomen.
Dat zien we dan wel weer, we gaan eerst maar eens
carnaval vieren.
Wat is je motto?
Met 71% zùrgen weej vur fiëst in de tent.
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Receptie Dirk I
De receptie van jeugdprins Dirk I en adjudanten Matt en Vito van
jeugdcarnavalsvereniging D’n Dreumel in Horst vindt plaats in zaal De
Lange in Horst. De receptie wordt gehouden op zondag 3 februari van
11.11 tot 13.11 uur, waarna er een feest voor jong en oud zal zijn.

Hegelsom houdt kleurrijk
carnavalsbal
Gemeenschapshuis Debije organiseert in samenwerking met carnavalsvereniging D’n Tuutekop en Jeugdcarnaval
Hegelsom op zaterdag 9 februari een themabal. Het carnavalsbal begint om 20.30 uur in zaal Debije.

Boerenbruiloft?
In rozendorp Lottum doen ze de boerenbruiloft dit jaar een beetje
anders. Op zaterdag 2 februari vindt een battle plaats tussen de mannen
en de vrouwen uit het dorp.
Onder leiding van twee teamcaptains strijden de teams en de zaal
om de titel. Wie zijn de slimste, de
sterkste en de beste: de mannen of
de vrouwen? Er is een dresscode voor

de battle: mannen zijn welkom in
sportkleding en de vrouwen in gala.
De battle vindt plaats op zaterdag
2 februari in de Harmoniezaal in
Lottum, om 20.11 uur.

Het thema van het carnavalsbal
dit jaar is Enne kleurrieke aovund.
Iedereen wordt kleurrijk verkleed
verwacht. Voor de best verklede groep
en best verklede loslopende gek zijn
prijzen te winnen. De avond wordt
geheel opgevuld met een optreden

van Carnavalsband.nl. De rasechte
Hegelsomse bandleden zullen ervoor
zorgen dat de Tuutetempel op de kop
wordt gezet met hun uitgebreide repertoire van Limburgse carnavalsschlagers,
Duitse schlagers en allerlei feestnummers. Volgens de organisatie is

Carnavalsband.nl een garantie tot een
fantastisch carnavalsbal en de opening
van de drie dolle dagen.
Het themabal is gratis toegankelijk.
Voor meer informatie en het complete
programmaoverzicht kijk op
www.jchegelsom.nl

JeugdboerenZittingsavonden Turftreiërs
bruidspaar Hegelsom
Lars en Bregje werden afgelopen zondag in Hegelsom uitgeroepen als het nieuwe jeugdboerenbruidspaar van 2013. Lars ván Erik
en Sabine Geurts en Bregje ván Chris en Angelique Verstappen
zullen op carnavalszondag in het onecht worden verbonden in
zaal Debije. (Foto: Marcel Hakvoort)

50-75% korting

De twee zittingsavonden van de Turftreiërs uit America staan vrijdag 1 en zaterdag 2 februari op het
programma. Het programma is zeer gevarieerd, met muziek, zang, dans en vooral heel veel humor. De avonden
vinden plaats in de Bondszaal vanaf 20.00 uur.
Er zijn onder andere optredens van
het Boekels Kwartierke, de Two Petjes,
buutreedners Robert van Lamoen en

Frank Schrijen en als muzikale afsluiter
Onjeklonje. Het complete programma is
terug te zien op www.turftreiers.nl

Kaartjes kunnen worden besteld bij
Bart Hermans via 06 52 02 22 97,
na 18.00 uur.

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

op alle
carnavalskleding

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

V - beauty sauna & salon
V- beauty is een kleinschalig sauna complex voor maximaal 5 personen in Blitterswijck

2 februari openen we onze deuren we hebben diverse
openingsaanbiedingen

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

in de maand februari en maart 10% korting op sauna bezoek
in de maand februari 10% korting op de BodyContour Wrap
in de maand februari 15% korting op 3 Body Contour Wrap behandelingen
in de maand februari een kuur van 12 behandelingen met de EMS Bodyformer
voor 225 euro,.
• in de maand februari 20% korting op de ipl-behandelingen

•
•
•
•

Kom naar onze opening op 2 februari voor meer
spetterende aanbiedingen
Opening van 10.00/18.00 graag van te voren aanmelden via infovbeauty@aol.com of
0478-855187 • Mgr. Martensstraat 2 • 5863 AJ Blitterswijck • www.v-beauty.nl
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11 vragen aan prins Peter II

‘Carnaval brengt mensen in de
sombere maanden weer bij elkaar’
Wie ben je?
Ik ben Peter Cox uit Tienray. Ik heb een vriendin, Joyce van
den Hombergh uit Swolgen. Ze vind het superleuk dat ik
prins ben geworden.
Waar werk je?
Ik ben werkzaam bij Aviko in Lomm. Ik werk daar als
technisch elektromonteur. Mijn baas deed helemaal niet
moeilijk toen ik vroeg of het goed was dat ik prins carnaval
werd. Dus daar is alles heel makkelijk en goed geregeld.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins
carnaval te worden?
Ik heb altijd gezegd dat ik wel een keer prins wilde
worden. Alleen had ik er niet op gerekend dat ik op mijn
23e al prins zou worden. Ik had nog niet verwacht dat ik zo
snel al als prins gevraagd zou worden. Ik wist ook niet wat
ik moest zeggen toen ik werd gevraagd.
Wie staat je bij tijdens het carnaval?
Ik word bijgestaan door mijn eigen prinses Joyce. Ze is al
ruim zes jaar mijn vriendin en ze steunt me door dik en
dun. Dus ik ben heel blij dat ze mij wil bijstaan.
Wat is het carnavalsgevoel volgens jou?
Mijn carnavalsgevoel is het samen feest vieren met
jong en oud. Ik kan het altijd goed vinden met de
kleine ‘Liemkes’ in Tienray. Dus ik hou me vooral met
de kleinsten bezig. Als ik hen plezier zie hebben is mijn
carnaval geslaagd.
Wat wordt er verwacht van een prins carnaval?
Ik heb me niet echt specifiek op carnaval voorbereid.
Ik laat het allemaal op me af komen.
Wat wens je alle carnavalsvierders toe?
Ik wens de carnavalsvierders in de
gemeente Horst aan de Maas een
geweldige carnaval toe en ik hoop
dat ze er net zoveel van genieten
als ik.
Heb je een favoriete
carnavalsactiviteit?
De jeugddisco’s vind ik wel altijd

CV De Geiten Tienray

Kom oet de sleur,
carnaval stieut vur
de deur

heel leuk. Ik vind het mooi als de kleinsten van het dorp
het naar hun zin hebben.
Hoeveel uren denk je te kunnen slapen tijdens
carnaval? Heb je tijd vrij genomen om bij te komen?
Ik denk dat ik niet veel zal gaan slapen deze carnaval.
Een uur of vijf per nacht misschien? We zullen zien.
Omdat ik in vijf ploegen werk, heb ik op mijn werk
geen extra dagen hoeven te reserveren voor het herstel.

Mijn rooster komt precies goed uit dat ik na carnaval nog
vier dagen vrij heb.
Wat is je motto?
Dat weej de Honda ien de graasj laote staon, mar wel mit
un gezond promillaasj de straot op gaon.
Welk advies zou je je opvolger mee willen geven?
Geniet van elk moment: een carnaval als deze maak je
nooit meer mee.

Prins Peter II,
gefeliciteerd!
Maak er een mooie
carnaval van.

Proficiat Peter en Joyce!
850567
Tienray, 0478 Spoorstraat 37,

.nl
www.hipphaarmode

Voor al uw
keuringen van

Prins
Peter II
proficiat!
Weej
wense
ow unne
schaone
carnaval.

AG Tienray
Spoorstraat 51, 5865
ail.com
rongeninstallatie@hotm
42
Mobiel 06 - 51 72 90

elektrische arbeidsmiddelen, ladders,
trappen en rolsteigers
volgens de daarvoor
geldende NEN-normen

69 - M 06 4776 1208
nray - T 0478 69 01
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11 vragen aan prins Marc I

CV Kroeënekraan en Pieëlhaas
Kronenberg en Evertsoord

‘Echte Limburger met een
Brabants accent’
Wie ben je?
Ik ben Marc van den Eijnden. Ik woon in Evertsoord maar
ben geboren en opgegroeid in Griendtsveen. Omdat ze
in Griendtsveen meer Brabants dan Limburgs praten ben
ik wel een echte Limburger maar heb ik een Brabants
accent. Ik ben bijna 10 jaar getrouwd met Loes en we
hebben drie kinderen. Sem (8), Pim (7) en Veerle (5).
Zij vinden het geweldig dat ik prins ben. Ze stonden
vooraan bij het podium toen we uitkwamen en ze
konden hun ogen niet geloven. Prachtig, die snoetjes.
Waar werk je?
Samen met mijn broer Antoon ben ik eigenaar van
M. van den Eijnden Veehandel B.V. Dit bedrijf is door ons
pap opgericht. We hebben een varkenshandel en eigen
vleesvarkens. Ik houd me bezig met de handel en transport. Doordat ik van kleins af aan met ons pap mee ging,
ben ik er vanzelf mee opgegroeid.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins
carnaval te worden?
Omdat we ons helemaal
thuis voelen bij
het carnaval in
Kronenberg en
Evertsoord. We
hebben een
geweldig leuke
club om ons
heen. Daardoor
was de besliss-

Verkes, koeien en
boeven blijven op stal
want wij vieren vol gas
carnaval

Banden - Accu’s - Carwash

ing snel genomen om prins te worden. Ik vond het een
hele eer dat ze mij vroegen om prins te worden. Ook
omdat er vanuit Evertsoord al elf jaar geen prins meer
was bij de Kroeënekraan en Pieëlhaas. Dit jaar zijn er
zelfs twee prinsen uit Evertsoord. Prins Wout woont ook
in Evertsoord maar kwam op de 11e van de 11e als prins
van de Peelpluimen in Helenaveen uit.
Wie staat je bij tijdens het carnaval?
Tijdens de carnaval word ik bijgestaan door Paul en John,
mijn adjudanten. Paul was onze zoon tijdens de boerenbruiloft twee jaar geleden, daar hebben we samen al
veel gezellige feestjes mee gevierd. John woont bij ons in
Evertsoord en ken ik goed omdat onze kinderen vriendjes
zijn. Samen maken we er in Evertsoord een feestje van.
Wat is het carnavalsgevoel volgens jou?
Ik heb van jongs af aan nooit echt carnaval gevierd. Wij
waren altijd op wintersport en de keren dat ik het wel
heb gevierd, vond ik er weinig aan. Totdat we twee jaar
geleden gevraagd werden voor de boerenbruiloft. Ik was
niet heel enthousiast maar samen met ons Loes heb ik ja
gezegd. En daar heb ik nooit spijt van gehad. Vanaf het
eerste moment vond ik het geweldig en de gezelligheid
die er was tijdens die carnaval was helemaal fantastisch.
Wat wordt er verwacht van een prins carnaval?
Van mij als prins wordt verwacht dat ik met de carnaval
samen met mijn adjudanten voorop ga in het feestgedruis.Ik ga mij voor 110 procent inzetten om er samen
met de mensen uit Evertsoord en Kronenberg een geweldige carnaval van te gaan maken.

Carnaval begint
beej Janssen!

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

DINGEN

ONZE AANBIE

EEK

VOOR DEZE W

Magere runderpoulet
Vinkenfeest

100 gram € 1,25

Confetti ballen

100 gram € 1,15

5 halen, 4 betalen

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

Wat wens je alle carnavalsvierders toe?
Ik wens alle carnavalsvierders een plezierige carnaval toe
met veel lol en gein en natuurlijk een lekker pilsje.
Heb je een favoriete carnavalsactiviteit?
Mijn receptie op 8 februari is voor mij het hoogtepunt
van carnaval. Hier komen alle mensen naartoe die je
een handje willen schudden en waar je persoonlijk iets
mee hebt. Na de receptie wil ik vol gas een feestje gaan
bouwen in De Torrekoel in Kronenberg.
Hoeveel uren denk je te kunnen slapen tijdens
carnaval? Heb je tijd vrij genomen om bij te komen?
Ik verwacht tijdens carnaval veel korte nachtjes te kunnen
slapen. Maar we hebben de zaterdag met carnaval geen
verplichtingen en dan kan ik even een keer bijslapen. Dan
kunnen we er daarna weer tegenaan. Verder ben ik wel
gewend om af en toe wat minder te slapen als ik het met
mijn bedrijf erg druk heb. Ik heb geen tijd vrij gemaakt
om te herstellen van carnaval. Omdat er tijdens carnaval
weinig tijd overblijft voor mijn bedrijf zal ik na carnaval
weer volop aan de slag gaan.
Wat is je motto?
Mijn spreuk tijdens carnaval is Verkes, koeien en boeven
blijven op stal want wij vieren vol gas carnaval.
Welk advies zou je je opvolger mee willen geven?
Ik zou mijn opvolger van 2014 mee willen geven dat het
geweldig is om prins te zijn en dat het een mooie tijd is
met veel lol en plezier. Verder leer je heel veel mensen
kennen in je omgeving en kom je volop in de belangstelling te staan.

luie blues

ZO

03

GEORGE CARVER &
MODERN AGRICULTURE F E B
WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL

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

op zon
d
de hele ag
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vanaf
12:00
uur

Veerweg 11 Broekhuizen, T +31 (0)77 463 21 14
www.maashotel.nl
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Bouw en houetn!
in goede hand
Bouw en houetn!
in goede hand
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De Hees 70b
5976 NJ Kronenberg
T 077 - 467 29 64

M 06 - 223 737 83
bedrijf.nl
E info@sijbersbouw
edrijf.nl
wb
W www.sijbersbou

Marc 1 Prinses Loes
s
in
Pr
n
re
ite
lic
fe
ij
W
hn en Paul
en de adjudanten Jo
Americaanseweg 43
5976 ND Kronenberg
5
T +31(0) 77-467817
10
61
M +31(0)6-2156
ardbei.nl
E aardbei@enckevorta

l

ei.n
www.enckevortaardb

Van Enckevort
Aardbeien

EN
TA A N D E B E D R I J V
S
N
E
V
O
B
S
N
E
M
A
ICITEERD N
De Hees 70b
NS MARC I GEFEL
PneRnbI erg
5976 NJ Kro
T

077 - 467 29 64

M 06 - 223 737 83
bedrijf.nl
E info@sijbersbouw
edrijf.nl
wb
ou
rsb
ijbe
W www.s

Spelen,
dieren
len
knuf fe !
r
en mee

Rti

tititi
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di t/m zo 10.00-18.00 uur
Lorbaan 1 | Veulen-Venray

www.platteland.nu
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Kunst Helga Leenstra

Glasexpositie in
bibliotheek Horst
PuraVida Glasidee exposeert in februari in de bibliotheek van Horst.
De expositie is te zien tijdens de openingsuren.
Kunstenares Helga Leenstra
vervaardigt kunstobjecten van
glas, voornamelijk met de
techniek glasfusing. Zij startte haar
eenmanszaak in november vorig
jaar. Bij glasfusing worden speciaal
geselecteerde stukken glas in
een glasoven samengesmolten.

Demonstratie oude
ambachten
In Museum De Locht in Melderslo worden op zondag 3 februari meerdere oude ambachten gedemonstreerd.
Bezoekers kunnen zich laten informeren over de speciale materialen, hulpmiddelen en technieken die kenmerkend
zijn voor die ambachten.

De kunstenaar kan door het kiezen
van kleuren, vormen en temperatuur
invloed uitoefenen voor het gewenste
resultaat.
Met het samengesmolten glas
kunnen vervolgens objecten worden
gemaakt. Hiervoor gaat het glas
nogmaals de glasoven in.

Kukeleku organiseert

Cabaretier Stefan Pop
in Horst
Cabaretier Stefan Pop staat aanstaande zondag op het Kukelekupodium in het Gasthoês in Horst. Deze voorstelling begint om 20.00 uur.
Pop wordt door cabaretier
Theo Maassen gezien als meest
veelbelovend talent van het moment.
Zijn onschuldige studentenlook
is bedrieglijk, want de man kan
keihard uithalen om seconden later
alweer te vertederen. Zulke types
komen met alles weg. Wat niet wordt

gezien op internet, televisie, foto
of telefoon, bestaat tegenwoordig
niet. Er valt ontzettend veel te zien,
terwijl juist dat wat je niet ziet, tot de
verbeelding spreekt.
In zijn tweede voorstelling zoekt
Stefan naar het plaatje dat niet wordt
gezien.

Ook voor kinderen is het interessant
om kennis te maken met ‘vergeten’
ambachten van vroeger toen het
handwerk nog centraal stond. Op de
bovenverdieping van het museum is
een expositie ingericht onder de titel

Van Baby tot Bengel. Deze geeft een
beeld van opgroeien in grootmoeders
tijd met grote gezinnen, kinderen die
meewerkten in het huishouden en op
het land, de dorpsschool en de Eerste
Heilige Communie.

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

Voor het versterken van ons team zijn wij op zoek naar:

Technisch medewerker
afdeling Service & Kleinwerk
Functieomschrijving:
• je werkt voornamelijk in de binnendienst
• ondersteunen van service- en installatiemonteurs
• verzorgen van een correcte administratieve afwikkeling
• planning onderhoudscontracten.
Functie-eisen:
• kennis van de elektrovoorschriften NEN1010/3140
• materiaalkennis van de elektro- en watertechniek
• passende technische opleiding of ervaring
• goede communicatieve eigenschappen.
Wij bieden:
• een afwisselende, uitdagende en zelfstandige functie
met ruimte voor eigen initiatief
• daarnaast bieden wij volop opleidings- en
trainingsmogelijkheden.
Ben jij de persoon met de ervaring en interesse die we
zoeken?
Reageer dan snel!
Keijsers Manders Installatietechniek BV
T.a.v. Mevr. I. Claessens
Agrobaan 9
5813 EB Ysselsteyn
Of mail naar: i.claessens@keijsersmanders.nl

www.keijsersmanders.nl

Eurosteel BV gevestigd te Venlo is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van uitrustingsstukken voor wegenbouw-, recycling- en grondverzetmachines. De organisatie heeft in
25 jaar een uitstekende naam verworven binnen de bouwmachine branche. Onze kwaliteitsproducten worden onder eigen geregistreerde merknamen geleverd aan klanten door geheel
Europa. De klanten zijn voornamelijk dealers en importeurs van graafmachines en wielladers.
In onze moderne vestiging worden door een enthousiast team van 40 medewerkers geheel in
eigen huis en met behulp van de modernste machines enkel stuks en kleine series ontwikkeld
en gefabriceerd.
Voor de productieafdeling zoeken wij een enthousiaste en gemotiveerde:

Lasser M/V
fulltime

Takenpakket:
• het mig/mag lassen van diverse graaflaadbakken en andere uitrustingsstukken

Functie-eisen:
• LTS opleiding of andere technische achtergrond;
• enige ervaring in het lassen;
• kwaliteitsbewust;
• verantwoordelijkheidsgevoel;
• zelfstandig kunnen werken;
• goede contactuele eigenschappen.

Arbeidsvoorwaarden:
Naast een aantrekkelijk salaris heeft Eurosteel een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden
conform de CAO voor de klein metaal. Collegialiteit en een goede werksfeer staan bij Eurosteel
voorop. Na gebleken geschiktheid kan een vast arbeidscontract volgen.
Sollicitaties:
Voor informatie omtrent deze functie kunt u zich wenden tot dhr. T. Vercoulen.
Uw schriftelijke sollicitatie inclusief uitgebreide CV kunt U binnen 10 dagen richten aan:
Eurosteel BV t.a.v. Mevr C. Joosten
Van Heemskerckweg 10 (Trade Port West 8014)
5928 LL VENLO, T: 077-3876060
E: c.joosten@eurosteel.nl, I: www.eurosteel.nl
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Tweede editie in Horst

Limburg Metal Bowling
toernooi
De tweede editie van het Limburgse Metal Bowling championship toernooit wordt op zaterdag 2 februari
gehouden bij party- en sportcentrum De Riet in Horst. Het toernooi start om 19.30 uur.

Genieten van luie
zondagmiddagblues
Café Cambrinus in Horst organiseert op zondag 3 februari een bluesmiddag met George Carver en The Modern Agriculture op haar podium. Het
concert begint om 16.00 uur.
Het idee om het Limburg Metal
Bowling toernooi te houden werd een
jaar geleden geboren aan de bar in een
kroeg. Het is een toernooi waar niet
alleen gebowld wordt, maar waar de
deelnemers ondertussen ook kunnen
genieten van muziek uit de heavy
metal of hardrock scene.
De organisatie besloot na de suc-

cesvolle eerste editie dat er ook een
tweede editie moest komen. Ook dit
jaar was de inschrijving binnen enkele
dagen vol. Twaalf teams met ieder vijf
deelnemers strijden om de befaamde
Limburg Metal Bowling trofee.
De Riet wordt ook dit jaar weer
omgetoverd tot een heavy metal
walhalla. De primeur van dit jaar is een

live-band. De locale stoner-rock, metal
band Acid Deathtrip begint om 21.30
uur te spelen en wordt hierbij aangevuld door de dj’s. Ook het publiek kan
een gezellige avond verwachten.
Deze avond is vrij toegankelijk. De
inschrijving is gesloten voor deze editie,
maar geïnteresseerden kunnen zich wel
al inschrijven voor de volgende editie.

Vastelaovend
begint bij
Thetru

De Amerikaan George Carver gaf
in 2005 als eerste op zondagmiddag
concerten weg. Dit deed hij als
aanvulling op de toen nog gebruikelijke
doordeweekse concertavonden bij
Cambrinus. Carver werd geadviseerd
door Iain Matthews, een bevriend
musicus uit Austin, Texas. Al snel bleek
dat deze aanbeveling kwalitatief raak
was. Naar eigen zeggen kunnen ze zich
bij Cambrinus geen betere opener van
de zondagmiddag bedenken. Carver’s

muziek kenmerkt zich als rootsmuziek
met invloeden van blues, hillbillyjazz en country. Singer-songwriter en
multi-instrumentalist Carver laat de
sfeer en het geluid dat hij met zijn
band achterlaat aanvoelen als een luie
zomermiddag in muziekstad Austin. Het
publiek kan genieten van een grote brok
Amerikaanse muziekgeschiedenis die
samen komt in Carver’s sound. Carver
wordt begeleidt door Mike Stinnett op
sax en bassist Lindsay Greene.

KOOPZON
DAG
3 februari
12.00-17.0
0 uur

Grenspaal Grubbenvorst
en Venlo herplaatst
Om de grens tussen het Jocus- en Plaggenrijk, oftewel Venlo en
Grubbenvorst, duidelijk te maken, werd in februari 2001 een grenspaal
geplaatst bij de voormalige kapel van de Heierhoeve. Door bedrijfsontwikkelingen moesten kapel en grenspaal echter wijken.

Het hele jaar door geopend!
Op 11 februari 2001 werd er door
ma 13.00 - 18.00 uur
GMV de Plaggenhouwers een grenspaal
en | slingersdi| hoeden
pruiken |-18.00
schminkuur
| leeftijd artikelen | feestkleding | carnaval | feestartikelen | ballonnen | slingers geplaatst
| hoedenbij
| de voormalige kapel van
t/m vr| 10.00
| schmink | leeftijd artikelen | feestkleding | carnaval | feestartikelen | ballonnen | slingers | hoeden | pruiken | schmink | leeftijd
artikelen
de Heierhoeve. Dit gebeurde toen in
za 10.00 -17.00 uur

eding | carnaval | feestartikelen | ballonnen | slingers | hoeden | pruiken | schmink | leeftijd artikelen | feestkleding | carnaval | feestartikeaanwezigheid van de burgemeesters
onnen | slingers | hoeden | pruiken | schmink | leeftijd artikelen | feestkleding | carnaval | feestartikelen | ballonnen | slingersvan
| hoeden
Grubbenvorst en Venlo. De toenn | schmink | leeftijd artikelen | feestkleding | carnaval | feestartikelen | ballonnen | slingers | hoeden | pruiken | schmink | leeftijd
artikelen
malige
prins Twan en de ouderenprins

g | carnaval | feestartikelen |

Plataanstraat 4 | Venray | 0478-583968 | www.thetru.nl

Ton van de Plaggenhouwers zorgden
voor het plaatsen van de grenspaal.
Na het verdwijnen van de kapel, werd
de grenspaal in bewaring gehouden
door de vereniging. Afgelopen zondag

27 januari is de paal herplaatst bij de
nieuwe kapel op de Heierhoeve.
Het herplaatsen gebeurde door
oud-prins Twan en oud-prins Ton
samen met de huidige prins van de
Plaggenhouwers Jeroen I en ouderenprins Sjaak I. Dinsdag werd bekend
dat ouderenprins Ton overleden is. De
Plaggenhouwers laten weten blij te
zijn dat hij nog aanwezig kon zijn bij de
herplaatsing van de grenspaal.
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Carnavalsvereniging de Turftreiërs America

Jan van Dongen ontvangt
Orde van Verdinste
Carnavalsvereniging de Turftreiërs uit America reikt op zaterdagavond 2 februari, tijdens de tweede zittingsavond, de Orde van Verdinste uit aan Jan van Dongen.

Prinses Linda en
vorst Jeroen
Linda en Jeroen werden afgelopen zaterdag in Koningslust
uitgeroepen tot prinses en vorst van het Oelewappersriek. Zij
vieren carnaval onder de spreuk Met dees twiej eazels veurop, giet
de zaal op de kop. Beide carnavalsvierders wonen namelijk aan het
Sondertseveld in Sevenum via Wonen in de wijk, onderdeel van de
Stichting Daelzicht. Zondag 3 februari vieren zij hun receptie.

Jan is 32 jaar huisarts in America
en heeft altijd zorg gedragen over
de gezondheid van de Americaanse
gemeenschap. Hij was de eerste huisarts
die zich in America vestigde. Vooral in
de beginjaren was hij een ‘ouderwetse’
huisarts: altijd bereikbaar, niet gesteund
door huisartsenposten of dergelijke.
Alleen in de weekenden wisselde hij af
met andere huisartsen uit een buurtdorp.
’s Avonds of ’s nachts naar patiënten en
’s morgens weer gewoon het spreekuur
doen. De laatste jaren is hij de grote kartrekker bij de totstandkoming van een
gezondheidscentrum in America, waarvan hij hoopt dat deze in 2014 gerealiseerd wordt. Het Gezondheidscentrum
America (GCA), In de Kern Gezond, heeft

als doel de bewoners van het dorp te
laten participeren in de zorg, het wonen
en welzijn. Eind 2013 gaat Jan vertrekken uit America, maar hiermee wil hij de
gemeenschap, van goede zorg voorzien, achterlaten. Naast al zijn drukke
werkzaamheden is Jan ook nog op verschillende plaatsen vrijwilliger geweest.
Hij was 10 jaar voorzitter van OJC
Cartouche en heeft meegedaan met het
productieteam van toneelvereniging De
Vrije Spelers. De laatste paar jaar trad hij
als vertrouwenspersoon bij AVV America
op. In 2008 was hij betrokken bij het
opleiden van een groep vrijwilligers die
hij leerde reanimeren. America is hem
hier heel dankbaar voor en daarom ontvangt hij de Orde van Verdinste.

Carnavalsvereniging d’n Tuutekop Hegelsom

Orde van Verdiensten voor
Henk van Dooren
Op de seniorenmiddag van carnavalsvereniging d’n Tuutekop uit Hegelsom heeft Henk van Dooren de Vergulde
Orde van Verdiensten ontvangen uit handen van prins René I.

C.M.S. Energiesystemen BV richt zich op de verkoop van PV installaties
(zonnepanelen) in Nederland, zowel voor de particuliere als voor de
zakelijke markt. Vanwege verdere groei zijn wij voor deze opdrachtgever,
locatie Horst aan de Maas, per direct op zoek naar een enthousiaste:

Deze onderscheiding reikt d’n
Tuutekop uit aan mensen die zich op
een bijzondere manier hebben ingezet
voor Hegelsom of een Hegelsomse
vereniging in het bijzonder.
Als onderwijzer heeft Henk van
Dooren maar liefst 40 jaar voor de klas
gestaan en met name de jongeren in
de regio sportief en actief in beweging
gebracht. Zelf tennist en fietst hij graag.
Hij is acht jaar hoofdtrainer geweest van
de voetbalclub in Griendtsveen.
Voor volleybalclub HVC heeft Henk
jaren meegeholpen aan het clubblad

TimeOut. Ook is hij lange tijd masseur
geweest bij HVC en de Hegelsomse
voetbalclub.

Oog voor elkaar
Bij carnavalsvereniging d’n
Tuutekop is Henk in 1984 prins geweest
en daarna is hij nog jaren lid geweest
van de prinsencommissie.
Henk is bestuurslid van KBO
Hegelsom en trekt er regelmatig
op uit met hun uitstapjes. Verder is
Henk aangesloten bij de club Oog voor
elkaar.

Technisch medewerker
Carnavalsvereniging De Meulewiekers Meterik
Binnendienst m/v
Kerntaken en verantwoordelijkheden:
• ondersteuning van de verkoop buitendienst
• ontwerpen van PV installaties
• uitwerken van offerte aanvragen
• werkvoorbereiding van projecten
• monitoring en bewaking van PV installaties.
Profiel van de geschikte kandidaat:
• elektrotechnisch opleiding op MBO niveau
• minimaal 2 jaar ervaring in soortgelijke functie
• commercieel inzicht en organisatorische vaardigheden
• sterke persoonlijkheid en gewend zaken zelfstandig af te handelen
• klantvriendelijk en accuraat
• flexibele instelling.
Arbeidsvoorwaarden:
Het betreft een fulltime dienstverband. Een uitdagende en afwisselende
functie binnen een gezonde onderneming met een informele werksfeer.
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Ben jij geïnteresseerd in deze functie
stuur dan je cv naar l.jacobs@carriere-uitzendbureau.nl of neem contact op
met Loes Jacobs tel. 06 - 53 14 78 29.

Postbus 8089, 5901 AB Venlo T 077 - 354 28 29 M 06 - 53 14 78 29
l.jacobs@carriere-uitzendbureau.nl

www.carriere-uitzendbureau.nl

Orde van verdienste voor
Peter Wijnands
Het Jeugdcomité van carnavalsvereniging De Meulewiekers uit Meterik zet jaarlijks een persoon of groep uit de
gemeenschap in het zonnetje voor verrichtte inspanningen voor de gemeenschap. Het beeldje van De drie vrouwen
gaat dit jaar naar Peter Wijnands.
Peter ontvangt de onderscheiding
onder andere voor zijn jarenlange inzet
voor de Meterikse carnaval. Hij is al 27
jaar betrokken bij de organisatie van de
Boerenbruiloft, waarvan hij ook 23 jaar
het schrijven van het bruiloftsverhaal
voor zijn rekening heeft genomen. Vorig
jaar nam hij na 33 jaar afscheid als juryvoorzitter van de optocht. Momenteel is
hij alweer voor het elfde jaar schrijver
voor Meterik in de Horster carnavalskrant De Klos. Daarnaast heeft Peter
zich ingespannen op het sportieve vlak,
eerst als sportleider van de ‘Jongboore
en boerinnen’, daarna als trainer bij de
korfbalclub en al 41 jaar is hij sportleider
van de damesgymclub van Zij-actief.
Op algemeen vlak bekleedde Peter
bestuursfuncties binnen de oudervereni-

ging van de basisschool en was hij tien
jaar vertegenwoordiger van Meterik in
de toenmalige Woonstichting Horst om
de belangen van de Meterikse huurders
te behartigen. Kortom, Peter Wijnands
is een persoon die het verenigingswerk en de carnaval in de Meterikse
gemeenschap een warm hart toedraagt.
Het Jeugdcomité wil dit graag onderstrepen met de onderscheiding van
De drie vrouwen. Op carnavalsmaandag 11 februari na de optocht wordt
het beeldje door prins Luuk I aan hem
uitgereikt. Het beeldje gaat jaarlijks naar
iemand die zich inzet op gebied van bijvoorbeeld verenigingswerk, jeugdwerk,
een bijzondere bijdrage aan het carnaval
of een bijdrage aan gemeenschappelijke
doelen in het algemeen.
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Akondiging ván de
trouwereej

Gekke maondaag
Grubbenvorst

Door: Organisatie boerenbruiloft Horst
Kuëb haet ’t hoëge waord d’r oêt. “Dees twië mótte trouwe, d’r mót gefiëst waere.” Dèdá! Ála dá má! Nao
ennen hoëp gezwets óppe mèrt is dán toch álles good afgeloëpe. Wum en Triks hebbe zich verloëfd en gaon trouwe.

Tijdens de gekke maondaag in Grubbenvorst trok een uitgebreide
optocht door het dorp. Thema van de carnaval dit jaar was Loat dich zeen, en
dat hebben de Grubbenvorstenaren ter harte genomen.

En wát en fiëst waor ’t óp de mèrt.
Jao meense ’t waor en geweldige
ópkomst beej de verloëving mit en kei
schón fiëst. Jaomer dát neet iederiën binne kós, ma ik kán Lam Joëste
belaove dát carnavalsdeensdág 12 fibberwári de Mèrthal groët genóg is.
De veurbereiding vur de trouwereej
is in volle gang en álles luëpt óp rölkes.
Wum haet ’t neet gâns good zitte, heej
is feilijk en bitje zenuwechtig. Ma Drats

Dien wet eum vréj vlot wer mood i te
praote. Ok Sjang, Cees en Zwets Nel
ziên wer ván de parteej. Ze ziên druk
bezig mit ’t klaor make ván de vogel
óp d’n haerk. Wánt mit de jaormaert is
volges d’n broêk ók ’t keuningsschete
mit ós eige schuttereej St. Lucia. Want
di vogel di zal d’r âf motte!
Kees is al good gestemd, want di
haet wál zin in en feeske. Heej haet
’t äöpeningsschot gelóst zoëdát d’r óp

di vogel geschaote kán waere. Nel,
Handrie, Sjang en Drats Dien schete um
beurte. Wies dát Maan zich d’r wer mej
begint te móje. Dát mispeunt pakt en
gewaer en …. Jaowaal huur!!! Heej haet
’t wèr vur mekaar, se hanswôrs!
Wilde geej ok wiëte hoe dit âf giët
loëpe, kom dá carnavalsdeensdág um
elluf ovver twië nao de Mèrthal da
zulde ‘t gaon belaeve. Want ge wèt…..
Mit de jeugd schitte aaltiëd raak!

Jeugdboorebrullef
Door: organisatie jeugdboerenbruiloft D’n Dreumel
Afgeloëpe zòndág 20 jannewari kwaom in de Mèrthal in Hôrs de Jeugdboorebrullef oêt ván Jeugdcarnaval D’n
Dreumel en Schuttereej St. Lucia. De Jeugdboorebrullef ging terug in d’n tiêd. Terug nao ’t âld gemaentehoês ván
Hôrs.

Kleurrijk geschminkte pauwen
lieten zich zien. Drie boeren uit het
bekende televisieprogramma Boer
zoekt vrouw lieten zich zien. Zelfs wethouder Litjens liet zich aan het publiek
als ‘chef Paprika’ zien. Joekskapel
Kloëte Kook vond zichzelf echter ‘ni um
aan te zeen’, dus lieten ze zich horen.

De Floriade kwam ook even aan bod.
Het publiek werd gevraagd of zij ook
in de sprookjes van Floriade-directeur
Beck geloofden, verwijzend naar zijn
ervaringen bij pretpark de Efteling.
Voor meer foto’s van de gekke
maondaagsoptocht, kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!
Ook in het
Opa Kuëb (Jules Schreurs) en Oma
Netje (Joyce Janssen) zaote dao
heerlijk òp ’t bènkske te geniete.
Ze ziên dit jaor 55 jaor getrouwd.
De kleinkiênder Song (Giel Arts) en
Fientje (Ilse Swinkels) kwame ves
efkes á um opa en oma ‘n moëie
felicitasiekaart te gaeve. Òk de elders,
kiênder ván Kuëb en Netje, Bert
(Stijn van den Munckhof) en
Wullemien (Tessa Allaerds) die de
boel efkes kwame òpbeure, en

Truuj (Zoë Linders) en Jeu (Youp Maas)
die wát aete kwaome brenge, waore
ván de parteej. Ze waore has klaor um
en echte jubileumfoto te make.
Már dit kòs natuurlijk neet zònder
Pastoër Peeetter oet ‘t Hemelriêk
(Hiske Hilgenga) en de burgemeister
Mien Billekes-Jeuken
(Beau Jenniskens). Toen òk zeej
aanwezig waore kòs de jubileumfoto
ván de ganse familie vur opa en oma
waere gemákt. De fotograaf

verânderde nog wát aan de opstelling.
En paar telle… en klaor waas de
jubileumfoto!
Már wie giet d’r nou trouwe,
wie wuürdt ‘t Jeugdboorebroedspaar
en zaet 9 fibberwari jao tegeniën?
Tja, dao kòmde wal achter òp
9 fibberwari in de Leste Geulde um
14.11 ore. Zien iën ván de elders nag
neet getrouwd, gaon opa en oma nou
ech trouwe of trouwe de burgemeister
en de pastoër mit mekaar?

Hannes voor Hans Thijssen

tandprothetische praktijk

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

AANBIEDIN

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

avond. Wetend dat het de laatste jaren
weer storm loopt ging hij om half drie
’s nachts al vast op de trappen van
’t Gasthoês zitten. Er was genoeg te
beleven op straat, want in dorp was
het Oktoberfest net afgelopen. Toen om
10.00 uur de deuren van ’t Gasthoês
opengingen, was Hans de allereerste
die kaarten mocht reserveren. Dat
was prettig. “Doe die acht dan maar”,

wees hij aan op de plattegrond.
Groot was zijn verbazing toen hij
die avond binnenkwam: hij had 8
plaatsen helemaal achter in de zaal.
Later bleek, dat, toen hij zijn plaatsen
aanwees, de plattegrond ondersteboven lag. Hans ontving d’n Hannes
uit handen van prins Geert II en de
trofee is wederom een ontwerp van
Al Jacobs.

FRIKANDEL
AANBIEDING

NU V

SKITAART
Nieuw 12.60

12.

BROODJE +
BLIKJE FRIS (0,33L)
ABRIKOZEN

In ’t Gasthoes in Horst vond woensdagavond de Klosoverdracht plaats. Traditioneel werd deze avond ook d’n
Hannes uitgereikt.
D’n Hannes wordt elk jaar
uitgereikt aan iemand die ‘boête
zien schuld um duchtig gekloët is’.
Nadat een groot aantal kandidaten
de revue gepasseerd waren, kwam
Meisterklosjaar Ger Gubbels toe aan
de bekendmaking: de Kloscommissie
vond, dat Hans Thijssen dit jaar de
juiste persoon was. Hans wilde met
zijn vaste groep naar de liedjes-

weekend!

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

ABRIKOZEN
SKITAART .50

10

1

10
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Jeugdprinsenpaar
Tienray
Jeugdcarnavalsvereniging De Geiten uit Tienray kozen zaterdag 19
januari hun nieuwe jeugdprins en –prinses. Voordat het zover was werd er
een toneelstukje opgevoerd.

Carnavalsavonden voor de jeugd
Een aantal verenigingen in Horst heeft ook dit jaar de handen ineen geslagen en gezamenlijk twee carnavalsactiviteiten voor de jeugd georganiseerd. Deze worden gehouden op vrijdag 1 en zaterdag 2 februari met als
thema Terug in d’n tied.
OJC Niks in Horst is vrijdag 1
februari de plek voor de leerlingen
van de basisscholen. Groep 1 tot en
met 5 mag vanaf 18.00 uur losgaan
op muziek van Nag Naat Achter de
Oere en de (jeugd) liedjeszangers.
Vanaf 20.00 uur is het de beurt aan

leerlingen van groep 6 tot en met 8.
Zaterdag 2 februari wordt er carnaval gevierd door de onderbouw van
Citaverde en Dendron College. Dezelfde
artiesten staan ook deze avond op het
podium van OJC Niks vanaf 20.00 uur.
De twee carnavalsavonden zijn een

initiatief van een tiental verenigingen
uit Horst: Jong Nederland, Balletschool
Horst, HZPC, RKsv Wittenhorst,
Hockeyclub Horst, Jeugdcarnaval
D’n Dreumel, carnavalsvereniging
D’n Dreumel, Budocub Horst,
MIXX Beheer en USMA.

Optocht basisschool de Twister
Ook op basisschool de Twister in Horst is het volop carnaval. De school heeft dit jaar gekozen voor het thema
“de Twister groen blauw past bij jou”.
Dit is ook het thema van de
optocht die ieder jaar weer door een
stukje van het dorp trekt. De optocht
vindt plaats op vrijdag 8 februari. De
kinderen hebben zich ook nu weer
goed voorbereid om de mensen te

laten zien hoe carnaval volgens hen
gevierd hoort te worden. Dit doen ze
door zich mooi te verkleden en hun
eigen in elkaar geknutselde en versierde wagens aan iedereen te tonen.
De optocht begint om 13.15 uur.

De route loopt via de Gebroeders
van Doornelaan- MeteriksewegVenrayseweg- Jacob MerlosstraatSteenstraat tot op de hoek van de
Herstraat (modezaak Heerenstraat) en
terug via dezelfde route.

Hôrster Carnavals Parade
De Lange Horst, Café ’t Centrum en Grand Café Liesbeth organiseren op zaterdag 9 februari de tweede editie van
de Hôrster Carnavals Parade op het Wilhelminaplein in Horst. Het feest begint om 15.11 en is 20.11 uur afgelopen.
De headliner van de tweede editie van de Hôrster Carnavals Parade
is Fabrizio, bekend van ‘Hakke Takke’,
‘Sjiek is miech dat’ en ‘Bel Lando’.
Daarnaast vormt Carnavalsband.nl

Na het toneelstuk kwamen jeugdprins Micha Cox en jeugdprinses Femke
Nabben tevoorschijn. Het motto van de
nieuwe jeugdprins en jeugdprinses is:
De bal en de voetbalschoen zette we
an de kant, weej gaon hosse en springe

ien ut Geiteland. Samen met hofdame
Hanna, vorst Lars en de raad van elf
viert het jeugdprinsenpaar carnaval.
De receptie is op carnavalszondag 10
februari en begint om 14.30 uur.
Foto: Aerts Leunen

Carnavalsconcert
HONL
Het Harmonieorkest Noord-Limburg houdt op woensdag 6 februari een
carnavalsconcert in ’t Gasthoes in Horst. Dit concert begint om 19.49 uur,
zaal open om 19.15 uur.

Het concert wordt gegeven in
samenwerking met een keur aan
gerenommeerde artiesten uit de regio.
Zoals de zanggroep Onjeklonje, Tonnie
Wijnands, Anja Hoeijmakers-Van de
Munckhof (onlangs nog onderscheiden
met de Alde Knoeper ), Geert Ebisch en

het jonge zangtalent Miel Hoeijmakers.
Ook het cabaretduo de Two Petjes is
van de partij. Het orkest staat onder
leiding van Leo van de Laak en Theo
Hermans verzorgt de presentatie.
Kaartjes reserveren kan via de website
www.honl.nl (Foto: Wim Jenniskens)

de rode draad van de parade. Verder
wordt de avond aangevuld met lokaal
talent: Heite Soep, Huub & Chris, Pim
Minkenberg, Rob & Lisette, Thijssen
en Co, Aaltied Noeit te Laat, H4 (vaan

Plezeer), de Bromtoltoppers en
Meterikse Liedjeszangers.
Na afloop kan iedereen binnen
bij de initiatiefnemers doorgaan. De
entree is geheel gratis.
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Samenwerking Noor en Mike Roelofs

‘Het ontploft nooit’
De Grubbenvorsterse Noor Roelofs wordt vandaag, donderdag 31 januari, officieel geïnstalleerd als stadsdichter
van Venlo. Haar echtgenoot Mike is een in de jazzwereld bekende componist en muzikant. Ieder heeft zijn eigen
projecten, maar ze zijn ook regelmatig samen op het podium te vinden.

idee rond om mijn gedichten op muziek
te zetten,” vertelt Noor. “Vroeger thuis
hadden we een plaat met bijbelvertellingen, begeleid door muziek. In
mijn achterhoofd heb ik altijd het
plan gehad om daar eens wat mee te
doen.”
“Er was toch wel een beetje een
drempel,” legt Mike uit. “Je gaat ineens
op professioneel vlak samenwerken,
maar je weet natuurlijk niet hoe dat
gaat verlopen. Muziek componeren
voor liedteksten is heel anders dan
muziek voor gedichten of verhalen.”
Noor: “Als ik een gedicht schrijf, heb ik
daar een bepaald ritme bij in gedachten. Het bleek niet zo eenvoudig te
zijn om dat duidelijk te maken. Je kunt
niet elke letter op muziek zetten. Om
het Mike gemakkelijker te maken, geef
ik de tekst verschillende kleuren. Die
staan dan voor een bepaalde emotie.”

Stadsdichter Venlo

Noor schrijft gedichten en verhalen
en is onder andere elke dinsdagochtend te vinden in de Verhaalkeuken in
Belfeld. Mike is zowel met zijn band

als solo bij diverse muziekprojecten
betrokken. Zo stond hij al eens op het
North Sea Jazz Festival en deelde hij het
podium met Gerard van Maasakkers en

Sam Vloemans. Een creatief echtpaar
dus. Het duurde echter even voordat
ze zich aan een gezamenlijk project
waagden. “Ik liep al langer met het

Noor wordt vandaag officieel
benoemd als stadsdichter van Venlo.
Ze wordt daarmee de opvolger van
Herman Verweij. Het stadsdichterschap
is een positie die ze verder zelf
helemaal mag invullen. “Ik wil me
nog niet helemaal vastleggen, maar
wil wel elke maand een gedicht
publiceren. Die gedichten hoeven
niet per se over Venlo te gaan, maar
ik laat me natuurlijk wel inspireren

door de stad. Ik kan gevraagd worden
voor speciale gelegenheden. Zo
weet ik dat er stadsdichters zijn die
gevraagd worden om iets voor te
dragen bij de begrafenis van mensen
die geen naasten meer hebben. Dat
lijkt me erg mooi om te doen. Om
dit werk te ondersteunen heb ik een
website gebouwd, waar de gedichten
op worden gepubliceerd. Herman
Verweij heeft me voorgedragen. Voor
de werkgroep was het verder geen
vereiste dat zijn opvolger uit Venlo
komt. Zelf zie ik het ook als een
voordeel, zo kun je een beetje afstand
bewaren. Het is mijn visie op Venlo.”
De samenwerking tussen Noor en
Mike resulteerde in een luisterboek,
Piranha. Een tweede boek volgt dit
jaar. Daarnaast geven ze huisconcerten.
“Heel leuk om te doen,” zegt Noor.
“Omdat je zo kort bij je publiek zit,
zie je meteen de reactie van de
mensen.” Dat kan natuurlijk ook wel
eens confronterend zijn. “Klopt, maar
wanneer je op het podium staat heb je
juist de reactie van het publiek nodig,”
vindt Mike.
Ze hebben ook samen op festivals
gestaan en stonden onlangs in de klas
op de basisschool van hun zoon. “De
samenwerking gaat heel goed, het
ontploft in elk geval nooit,” lacht Mike.
“Al hebben we ieder ook onze eigen
dingen nodig.” (Foto: Peter de Ronde)

Gezocht: mensen die hun
lifestyle willen veranderen
Een gezonde en verantwoorde levensstijl draagt bij aan geestelijk en lichamelijk welzijn.
Je voelt je fit en mooi, wat je zelfvertrouwen ten goede komt. Je zit gewoon lekker in je vel!

Doe mee met de anco lifestyle actie
en maak kans op een jaarabonnement bij anco lifestyle centre.

Wil jij je levensstijl veranderen en ben jij niet bang
voor een beetje aandacht?

Stuur vóór 12 februari jouw motivatie naar levensstijl@ancolifestylecentre.nl en ding mee
naar deze unieke prijs. Uit de inzendingen worden drie winnaars geselecteerd. Zij worden
persoonlijk op de hoogte gebracht.
Winnaars worden een half jaar intensief begeleid bij het behalen van hun persoonlijke doelstellingen.Gedurende deze periode worden de vorderingen in verschillende (lokale) media
gepubliceerd. Denk hierbij aan onze website, een maandelijkse rubriek in HALLO Horst aan de
Maas en aan Facebook. Je zult zien dat deze aandacht een positieve bijdrage zal leveren aan
het behalen van je persoonlijke doelen.

Grijp je kans en doe mee!

www.ancolifestylecentre.nl
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Horst

Kantkloscafé

Optreden
George Carver

vr 1 februari 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

zo 3 februari 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Hengstenbal

Jeugdavond groep 1 t/m 5

Optreden Stefan Pop

do 31 januari 21.00 uur
Locatie: café Station America

vr 1 februari 18.00 uur
Organisatie: verenigingen
Locatie: OJC Niks

zo 3 februari 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ‘t Gasthoes

Jeugdavond
groep 6 t/m 8

Carnavalsconcert

America

Zittingsavonden
vr 1 en za 2 februari 20.00 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: Bondszaal

vr 1 februari 20.00 uur
Organisatie: verenigingen
Locatie: OJC Niks

wo 6 februari 19.49 uur
Organisatie: Harmonie-orkest
Noord-Limburg
Locatie: ‘t Gasthoes

Buutavond

Dirty Friday

Truujeaovend

vr 1 februari 19.00 uur
Organisatie: CV De Krey
Locatie: Maaspaviljoen

vr 1 februari 23.00 uur
Locatie: Blok10

wo 6 februari 20.30 uur
Locatie: café De Beurs

Broekhuizen

Politiek uurtje

Broekhuizenvorst

Prinsreceptie

zo 3 februari 16.11 uur
Organisatie: CV De Blauwpoët
Locatie: loods van Van Leendert

Griendtsveen
Hennekesbal

wo 6 februari 20.30 uur
Locatie: café De Morgenstond

za 2 februari 11.00-12.00 uur
Organisatie:
D66 Horst aan de Maas
Locatie: Bibliotheek

Dorpsraadvergadering

Jeugdprinsenreceptie

wo 6 februari 19.30 uur
Locatie: De Smetenhof

zo 3 februari 15.11 uur
Org: jeugdcarnaval Sevenum
Locatie: De Wingerd

Melderslo
Carnavalsavond

vr 1 februari 18.30 – 20.30 uur
Organisatie:
Jong Nederland
Locatie: MFC De Zwingel

za 2 februari 21.11 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: café-zaal ‘t Paradijs

Swolgen
Truujenavond

Demonstratie oude
ambachten

Kronenberg

zo 3 februari 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

vr 1 februari 19.11 uur
Organisatie: Kroënekraan en
Pieëlhaas
Locatie: De Torrekoel

Receptie jeugdprins en
-prinses

Middelbare
scholencarnaval
za 2 februari 20.00 – 23.00 uur
Organisatie: verenigingen
Locatie: OJC Niks

Lottum

Boorebrulluf thema
noppen en naaldhakken

zo 3 februari 14.11 – 15.30 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel

Meterik

Zittingsavonden

Grubbenvorst

za 2 februari 19.30 uur
Locatie: party- en sportcentrum
De Riet

Hoedenbal

Receptie prins

zo 3 februari 14.11 uur
Organisatie: CV De Tuutekop
Locatie: ‘t Haeren

zo 3 februari 15.00 uur
Locatie: OJC Canix

Optreden 30Past7

zo 3 februari 13.11 uur
Organisatie:
CV De Meulewiekers
Locatie: MFC De Meulewiek

vr 1 en za 2 februari 19.30 uur
Organisatie: CV D’n Tuutekop
Locatie: zaal Debije

vr 1 februari
Organisatie:
Truuj Willie en truuj Sharon
Locatie: zaal Wilhelmina

Receptie jeugdprins

vr 1 en za 2 februari 20.00 uur
Locatie: MFC De Meulewiek

Zittingsavonden

Truujebal
wo 6 februari 20.11 uur
Organisatie: Ut Ezelskopke
Locatie: De Gaper

za 2 februari 20.11 uur
Locatie: Harmoniezaal

Hegelsom

wo 6 februari 19.30 uur
Locatie: Wingerd

Trujenbal,
thema Horror

2e Limburg Metal
Bowlingtoernooi

Jeugdzitting

Openbare
dorpsraadvergadering

Receptie jeugdprinsenpaar
zo 3 februari 14.11 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina

Tienray

Dorpsraadvergadering
do 31 januari 20.00 uur
Locatie: De Zonnehof

Truujebal

Gekke Maondig optocht

za 2 februari 22.00 uur
Locatie: Blok10

ma 4 februari 14.11 uur
Organisatie: GMV De Peg

Receptie jeugdprins
Optreden de zingende
slager

zo 3 februari 11.11-13.11 uur
Organisatie: jeugdcarnaval d’n
Dreumel
Locatie: zaal De Lange

ma 4 februari
Locatie: café D’n Hook

Sevenum

vr 1 februari 20.30 uur
Locatie: OJC Gaellus

Prinsenreceptie
za 2 februari 19.30 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: parochiehuis

Receptie prins

za 2 februari 20.11 uur
Organisatie: Dun Ezelskop
Locatie: De Wingerd

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

Zondag 3 februari

Stefan Pop
HALLO Horst aan de Maas is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt verspreid in de gehele gemeente Horst aan de Maas en wordt uitgegeven door Kempen Nieuwsmedia.
Ter versterking van ons redactieteam zijn wij per direct op zoek naar een:

weekendverslaggever (student)
Je uitdaging
■ je levert redactionele bijdragen aan het nieuwsblad;
■ je bijt je vast in een onderwerp en weet het duidelijk en helder op te schrijven;
■ je draagt onderwerpen voor het nieuwsblad aan;
■ je fungeert samen met andere redacteuren als gezicht van
HALLO Horst aan de Maas naar de lezer toe;
■ je bezoekt in overleg evenementen, personen en activiteiten in de regio,
waarbij je makkelijk contact legt met anderen;
■ je hebt gevoel voor nieuws en weet wat er speelt binnen
de gemeente Horst aan de Maas;
■ je werkt nauw samen met de redactie van HALLO Horst aan de Maas;
■ tijdens schoolvakanties is het mogelijk om de redactie extra te ondersteunen.

Wij bieden
een contract op basis van 0-uren;
■ een team van gemotiveerde medewerkers, dat iedere week van het jaar een
professioneel nieuwsblad maakt;
■ een passende salariëring.
■

m/v

Wie ben je?
je hebt een hbo werk- en denkniveau;
■ je volgt een opleiding journalistiek of hebt ervaring als bureauredacteur/verslaggever
■ je bent altijd op zoek naar nieuws;
■ je bent bekend met de regio;
■ je werkt goed samen, bent stressbestendig en communicatief vaardig;
■ je taalvaardigheid is uitstekend en je werkt nauwkeurig, je kunt teksten zowel
grammaticaal, conceptueel als redactioneel beoordelen;
■ je bent flexibel;
■ je verricht je werkzaamheden in vooraf samen overeengekomen diensten
tussen vrijdagmiddag 14.45 uur en zondag 21.00 uur.
■

Solliciteren
Herken je jezelf in bovenstaande vacature en ben je net zo enthousiast over ons nieuwsblad
als wij dat zijn, dan ontvangen wij graag je cv en motivatiebrief voor maandag 11 februari a.s.
via e-mail: vacature@kempencommunicatie.nl o.v.v. weekendverslaggever.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Herman van Aalst, telefoon 077 396 13 52.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
Handelstraat 17 5961 PV Horst, Postbus 6074 5960 AB Horst
T 077 396 13 56, F 077 396 13 55, info@kempencommunicatie.nl
kempencommunicatie.nl

Cateringservice
Jolanda Pouwels

Voor al uw: koude schotels
koude en warme buffetten
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spoedlijn: 077 467 11 85
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
praktijkinfo.nl
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur
Medsen Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur

Huisartsenpraktijk
M.J. Duives en L.H.R. Majoor
Westsingel 100 Horst
T 077 398 11 22 en 077 398 50 42
W www.zorghoes.nl
Spreekuur: op afspraak,
bel tussen 08.00 - 12.00 uur

Huisartsenpost

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

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

America
zondag

Venlo

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

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

Tandarts

Heilige mis

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zaterdag

Presentatiemis 19.15

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Dichterbij
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

15.30
18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag

zondag

zondag
donderdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Melderslo
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Meterik
zaterdag

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Rehoboth

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

zondag

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Directie BiblioNu.

Meerlo

Verloskundige zorg

T

Per 1 januari 2013 heeft de gemeente Horst aan de Maas de uitvoering
van het bibliotheekwerk in Sevenum overgedragen aan BiblioNu.
Doordat nog niet alle formaliteiten tussen de Stichting Openbare Bibliotheek
Sevenum en de gemeente zijn afgerond kan BiblioNu het uitleenpunt
Sevenum helaas nog niet openen. BiblioNu hoopt op een snelle afronding
zodat BiblioNu de lezers binnen korte tijd weer van dienst kan zijn in een
bibliotheekuitleenpunt te Sevenum. Tot 1 april 2013 kunnen klanten de bij
de Stichting Openbare Bibliotheek Sevenum geleende materialen boetevrij
inleveren bij alle vestigingen van BiblioNu. Na 1 april blijft de mogelijkheid
bestaan om te materialen bij
BiblioNu in te leveren, echter
niet meer boetevrij.

Lottum

vrijdag

112

Bibliotheekwerk in Sevenum

Kronenberg

Spoedgevallendienst
01 t/m 7 februari
Tandarts Heldens - in ’t Zandt
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

Brand, ongeval of misdrijf

op alle
carnavalskleding

11.00

Tienray
zaterdag
woensdag

maandag
woensdag

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Als je iets wilt weten over een leuk uitstapje in de
regio of ergens anders in Nederland, ga je natuurlijk
naar de VVV. Maar de VVV biedt zoveel meer!
Zo kun je bij ons ook terecht voor entreekaarten,
streekproducten en cadeaubonnen.

Bij de VVV Horst aan de Maas voel je je zowel uit als thuis!
VVV-vestiging in Horst zoekt

een vrijwilliger

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

m/v

die samen in een team op enthousiaste wijze invulling
geeft aan de informatieverstrekking en winkelverkoop.

Belangrijkste taken

• verstrekken van VVV-informatie, telefonisch,
schriftelijk, per e-mail en aan de balie
• verkoop van VVV-producten
(kaarten, gidsen, souvenirs en streekproducten)
• verkoop van geschenkbonnen
• administratieve werkzaamheden

Functie-eisen

• goede communicatieve vaardigheden
• interesse in de regio op toeristisch gebied
• flexibel en zelfstandig kunnen werken
• representatieve uitstraling
• commerciële en klantgerichte instelling

Wij bieden

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

50-75% korting

Broekhuizen
zondag

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

Huisartsenpraktijk de Groen
Americaanseweg 35 Horst
T 077 398 23 33
W www.dokterdegroen.nl
Spreekuur: op afspraak elke ochtend
08.00 - 12.00 uur

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

Kerkdiensten

• een leuk en afwisselend werk in een enthousiast team
• plezierige werksfeer en een hecht collegiaal team
Wilt u meer informatie over de VVV, neem dan telefonisch
contact op met Stephanie van Rensch of Tilly Arts (077) 3988091.

www.vvvnoordlimburg.nl
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Nieuws van Rabobank

Horst Venray

Carnaval: maandag 11 en dinsdag 12 februari zijn onze kantoren gesloten.
Op dinsdag 12 februari is kantoor Venray geopend van 10.00 – 13.00 uur.

Onze leden zijn van harte welkom op 21 februari!
Wij nodigen de leden van de drie
kieskringen (Particulieren, Food & Agri,
Handel Industrie en Dienstverlening)
van Rabobank Horst Venray van harte
uit voor de gezamenlijke vergadering
van deze drie kieskringen op
donderdagavond 21 februari 2013.
U bent welkom vanaf 19.00 uur in de
Evenementenhal Venray, De Voorde 30
in Venray. De vergadering begint om
19.30 uur.

Speakers Academy

Gastspreker André Kuipers

Op de agenda staat onder meer de
benoeming van leden in de
ledenraad*. De volledige agenda,
mede bevattende de lijst met de door
de directie voorgedragen kandidaten
voor de ledenraad, ligt voor leden van
de kieskringen ter inzage op onze
kantoren in Horst-Hegelsom (kantoor
Spoorweg 2) en in Venray (kantoor
Schouwburgplein 13). Tevens wordt
een overzicht van deze kandidaten

Ook uw aanslag gemeentelijke
belastingen Horst aan de Maas
voortaan digitaal in uw FiNBOX
ontvangen?
Ook uw aanslag gemeentelijke
belastingen Horst aan de Maas
voortaan digitaal in uw FiNBOX
ontvangen?

Digitaal aanslagbiljet via
uw eigen bank in de FiNBOX

Eind februari ontvangt u per post de
gemeentelijke belastingaanslag. In de
gemeente Horst aan de Maas kunt u er
voor kiezen om de aanslag vanaf nu
gratis digitaal te ontvangen
via uw eigen bank. Dat gaat via FiNBOX.
Met FiNBOX kunt u acceptgiro’s,
facturen, aanslagen en andere

belangrijke documenten digitaal
ontvangen en betalen.
De gemeente Horst aan de Maas is
zoals vele bedrijven aangesloten. Deze
gratis service geldt voor klanten van de
ABN AMRO, ING en Rabobank. FiNBOX
biedt gemak, kost u niets en is
bovendien beter voor het milieu.
Aanmelden voor uw digitale
gemeentelijke belastingaanslag?
Ga dan naar www.horstaandemaas.
aanmeldenvoorfinbox.nl of scan de QR
code via uw mobiele telefoon. Dan
komt u rechtstreeks op het FiNBOXaanmeldformulier. Aanmelding dient
te gebeuren door degenen op wiens
naam de aanslag gemeentelijke
belastingen is gesteld. Bovendien
maakt u kans op een tablet.
Kijk voor meer informatie op
www.horstaandemaas.nl

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

www.twitter.com/rabohorstvenray

Hieronder vindt u
de verkorte agenda

Horst

Venray

meegezonden met de uitnodiging.
De leden ontvangen op korte termijn
een uitnodiging via de post.
Vervolgens kunt u zich vanaf
donderdag 7 februari 12.00 uur
aanmelden via onze website
www.rabobank.nl/horstvenray.
Heeft u geen toegang tot internet?
Dan kunt u zich telefonisch
aanmelden. Informatie over deze
aanmeldprocedure treft u aan in onze
uitnodiging. Wij hopen u te mogen
verwelkomen!
De directie van Coöperatieve Rabobank
Horst Venray U.A. gevestigd te Venray

•
•
•
•

Opening
Benoeming leden ledenraad
Rondvraag
Presentatie jongerenproject
World = U
• Gastspreker André Kuipers
vertelt over zijn ervaringen
en belevenissen
als ruimtereiziger
* Volgens de statuten van de coöperatie kunnen
ten minste tien leden van de kieskring,
tezamen handelend, kandidaten voor de
ledenraad voordragen.
Voordrachten als hiervoor bedoeld dienen
uiterlijk op de vijfde dag voor de vergadering
van de kieskring bij de directie te zijn
ingediend. Van de eventuele aanvulling zal
mededeling worden gedaan aan de ter
vergadering aanwezige leden.

Wonen in de gemeentes Horst aan de Maas en Venray

Stel uw vragen tijdens de Inloopochtend
Wonen op zaterdag 2 februari
Het Rabobankkantoor in HorstCentrum aan de Steenstraat is iedere
eerste zaterdag van de maand open
voor vragen over wonen in de
gemeentes Horst aan de Maas en
Venray. Op zaterdagochtend 2 februari
kunt u uw vragen voorleggen aan Erna
Brouwers-Thielen en Huub Leijsten.
U kunt vrijblijvend binnenlopen voor
een algemeen oriënterend gesprek
(neem wel alvast een loonstrookje
mee). Erna en Huub beantwoorden uw
vragen graag. Na zo’n oriënterend
gesprek wordt meestal snel duidelijk
dat een vervolggesprek nodig is. Dan
vragen wij u ook om alle informatie die nodig is om een goed beeld van
uw financiële situatie te krijgen - mee
te nemen. Hoe meer we van u weten,
des te beter kunnen we een advies
geven dat is toegespitst op uw persoonlijke situatie en toekomstplannen.

Hoe bereikt u Rabobank
Horst Venray?
Bent u een particuliere klant?
Dan kunt u ons bereiken op
077 389 84 00 of via
particulieren@horstvenray.rabobank.nl

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

www.rabobank.nl/horstvenray

Op zaterdagochtend 2 februari bent
u van harte welkom!
Wij ontvangen u graag tussen 09.30 en
12.00 uur in ons kantoor aan de
Steenstraat 3 te Horst. U kunt
Rabobank Horst Venray natuurlijk ook
altijd bellen: 077 389 84 00.

Bent u een zakelijke klant?
Dan kunt u ons bereiken op
077 389 85 00 of via
bedrijven@horstvenray.rabobank.nl
Let op: Onze nieuwe telefoonnummers
beginnen met 077 3 8 9 en dus niet
met 077 398

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

Rabobank. Een bank met ideeën.

