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De Toddezèk
winnen LVK 2014
De Toddezèk uit Grubbenvorst hebben vrijdag 14 februari het Limburgs
Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK) 2014 gewonnen. Het trio haalde met zijn Onhendig Leedje
65 punten binnen, net zoveel als Spik een Span uit Susteren met Drie daag Vastelaovend.
De hoofdjury gaf de doorslag.

13.99

10.99
Warsteiner, Alfa
of Gulpener pils
Krat 24 ﬂesjes

www.ahhorst.nl

8.00

5.00
AH mager
rundergehakt
2 schalen à 500 gram

Zondag 23 februari open van 11.00 - 17.00 uur

Doordat zowel Spik en Span als
De Toddezèk op 65 punten uitkwamen, was de uitslag van de hoofdjury
doorslaggevend. Het is de derde winst

voor De Toddezèk, die eerder wonnen
in 2007 met Heej bliëf ik plekke en in
2009 met Ni miër en ni minder.
Lees verder op pagina 03

Deel pinautomaten weg
Rabobank Horst Venray sluit per 1 juli een aantal kantoren. Ook verdwijnen tussen mei en juli een aantal
automaten. Na 1 juli zijn er nog twee kantoren en zeven geldautomaten van Rabobank in Horst aan de Maas.
Klanten bankieren steeds meer op
andere manieren, stelt Rabobank. Door
steeds lagere bezoekers- en gebruiksaantallen zijn de kosten niet meer in
balans met de dienstverlening. De
bank heeft haar overwegingen gedeeld
met de ledenraad, dorpsraden, KBO’s
en ondernemersverenigingen. In de
gemeente Horst aan de Maas worden de
kantoren in Grubbenvorst en Sevenum
gesloten. De geldautomaten blijven wel.
In Sevenum blijft daarnaast ook de sealbagautomaat. De kantoren in Hegelsom
en Horst blijven ook. De geldautomaten
gaan weg uit Melderslo, Meterik en
Swolgen. De automaten in America,
Grubbenvorst, Hegelsom, Horst, Lottum,
Meerlo en Sevenum blijven. Volgens

Rabobank kunnen hun klanten hierdoor
binnen een straal van vijf kilometer nog
terecht bij een geldautomaat. Klanten uit
de dorpen waar een wijziging plaatsvindt, hebben een brief ontvangen met

alternatieven voor het kantoor of de
automaat. Ook onderzoekt Rabobank
samen met partijen uit de dorpen of het
mogelijk is extra geld op te nemen bij
betaling via een betaalautomaat.

Carnavalsaanbieding
Looptijd: Donderdag 20 februari t/m woensdag 5 maart.
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Onduidelijkheid toename aantal treinen
Het CDA heeft onlangs enkele vragen gesteld aan het College van B&W
betreffende de vernomen toename van vrachttreinen over de Brabantroute.
Volgens het college is die toename echter nog helemaal niet zeker.
Een bouwplan van het Deutsche
Bahn Netz heeft als gevolg dat in
2016 een half jaar lang en van 2017
tot en met 2022 één week per maand
een aantal goederentreinen geen

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

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

gebruik kan maken van de grensovergang van de Betuweroute. Op dit
moment onderzoekt het Ministerie
van Infrastructuur de effectiviteit en
haalbaarheid van diverse maatregelen
om dit op te vangen. Daarbij wordt ook
onderzocht wat de mogelijke toename
van het treinverkeer betekent voor
spoorwegovergangen, zoals die op de
Stationsstraat in Horst. Het ministerie
wil zoveel mogelijk blijven vervoeren
over de Betuweroute, waarbij ze ervoor
wil zorgen dat de gevaarlijke stoffen
voorrang krijgen. Het kan echter zijn
dat goederentreinen moeten worden
omgeleid via het gemengde net. Het
College van B&W laat weten dat het
bestuurlijk overleg heeft gevoerd
met ProRail en gedeputeerde Van der
Broeck. Binnenkort zijn gesprekken
gepland waaronder een bestuurlijk
overleg met de deelnemers van het
Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO) en
de provincie, waarna het college richting het ministerie zal reageren.

Vier generaties
De op 22 januari geboren Noa Snippe uit Hegelsom staat hier trots op de foto met de andere drie van vier
generaties. Overgrootmoeder Nel van Helden (87), oma Carla van Helden (56) en moeder Renee Snippe (25)
komen oorspronkelijk uit Hegelsom en wonen allemaal in Horst aan de Maas. Overgrootmoeder Nel van
Helden kan haar geluk niet op: “Ik vind het ‘schôn’ en ben erg trots dat ik voor de tweede keer deel uitmaak
van vier generaties.”

www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Hegelsomse veroordeeld voor vervalsing

Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Els Hekkenberg
Marieke Vullings

Een vrouw van 52 uit Hegelsom is samen met haar 49-jarige broer veroordeeld tot een werkstraf voor het vervalsen van inentingspapieren van
runderen. Op dinsdag 11 februari stonden zij terecht in een strafrechtzaak bij rechtbank Oost-Brabant.

Redactionele bijdragen
Wilke Arts
Rick van Gasteren
Eva Janssen
Michelle van Kempen
Cleo Schatorjé
Lieke Sijbers
Nicky Willemsen
Kris Wijnands

De twee zouden in 2011 inentingspapieren van meer dan dertig runderen vervalst hebben. Op de vervalste
papieren werd vermeld dat de dieren
waren ingeënt tegen de toen heersende
dierziekte blauwtong. Op de inentingspapieren leek een logo van de GD, de
gezondheidsdienst voor Dieren, te staan.

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Uit onderzoek bleek dat de GD echter
geen verklaring had verstrekt en dat de
inentingspapieren dus vervalst waren.
De runderen werden hierdoor zonder
de benodigde inentingen vanuit het
Brabantse veehandelbedrijf Veveha vof
in Sint-Oedenrode getransporteerd naar
Polen. De rechtbank veroordeelde de

Hegelsomse en haar broer uit SintOedenrode tot 180 uur werkstraf en een
voorwaardelijke gevangenisstraf van
drie maanden. Volgens de rechtbank
had het exporteren van niet ingeënte
runderen naar Polen daar kunnen leiden
tot een uitbraak van het blauwtongvirus.
Daarnaast stelt de rechtbank dat de

twee de exportpositie van Nederland
verzwakt hebben door de gezondheidsverplichtingen van vee-export te negeren. Met het vervalsen van de papieren
hebben de Hegelsomse en haar broer
dus zowel het dierenwelzijn in Polen
als de exportpositie van Nederland in
gevaar gebracht.

Campagnetweets op website gemeente
De gemeentelijke website horstaandemaas.nl biedt zittende partijen een extra podium: Twitter-berichten die burgemeester en wethouders de wereld
in sturen, worden automatisch op de homepage van de website van de gemeente geplaatst. Ook als het gaat over verkiezingsretoriek en campagnepraat.
Met name wethouders Ger van
Rensch (CDA) en Birgit op de Laak
(PvdA) maken veelvuldig gebruik
van het sociale medium Twitter. Zo
twitterde Van Rensch over peilingen
en concludeerde: “Het gaat uiteindelijk
om vertrouwen: wie vertrouw je je
omgeving toe, je wonen, werk en
welzijn? Daar ben ik snel klaar mee:
de grootste lokale partij van Horst aan
de Maas: het CDA.” Op de Laak stuurt
regelmatig berichtjes door van PvdAkopstukken en de partij. Ook promoot
ze de PvdA-campagne via Twitter.
Het versturen van tweets is
inmiddels een ingeburgerd onderdeel
van campagnes. De berichten van
het College van B&W krijgen in Horst
aan de Maas echter een extra podium
op de gemeentelijke website, in
het voordeel van huidige partijen.
“Zeker in verkiezingstijd zorgt dat
voor scheve verhoudingen. De site
van Horst aan de Maas lijkt hierdoor
soms op de campagnesite van het
college, met vooral propaganda
van CDA en PvdA”, reageert
SP-lijsttrekker Thijs Coppus. “Het
gebruik van gemeenschapsmiddelen

voor persoonlijke of partijpolitiek
gewin schuurt ons inziens met
integriteit. Lastig is hier altijd dat er
gemakkelijk om de echte bedoeling
heen gedraaid kan worden”, vindt
ook D66-campagneleider Andries
Brantsma. “Dit is in onze ogen
oneigenlijk gebruikmaken van
gemeenschapsmiddelen. Dat dit college
daar niet zo over nadenkt, verbaast ons
niet zo.”
Een woordvoerder van de communicatieafdeling van gemeente Horst
aan de Maas liet onlangs weten dat de
website een pagina is van het College
van B&W en dat het een bewuste
keuze is om de koppeling met sociale
media te maken, ook in verkiezingstijd.
Tijdens de vorige verkiezingen was
dat ook het geval. “Dat de site van het
college is, is onzin. Het is het portaal
voor de inwoners en bezoekers van
Horst aan de Maas. Voor de SP is het
alles of niks: of de tweets van alle
raadsleden vermelden, of niks. Dus ook
geen tweets van lijsttrekkers en andere
campagnevoerende wethouders”, vindt
Coppus.
De SP geeft aan binnenkort in het

fractievoorzittersoverleg aandacht te
willen voor dit onderwerp. Inmiddels
heeft de gemeente ingesteld voor
enige beperkingen. “We realiseren
ons nu dat we niet kunnen ﬁlteren
op verkiezings- of gemeentelijke
berichten. We willen het gemeentelijk
podium wel behouden, dus hebben nu
afgesproken dat collegeleden zich op

de vlakte zullen houden wat betreft
berichten rondom de verkiezingen”,
aldus een woordvoerder. Volgens
D66 is het raar dat de afdeling het
gemeenschapsmiddel inzet voor
het college en daar geen enkele
moeite mee had. “Het college had
de afdeling communicatie zelf op dit
integriteitsprobleem moeten wijzen.”

Heerlijk 2-gangenmenu
voor twee personen

€40,00

€19,95

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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De Toddezèk winnen
LVK 2014
Bretonse krakeling

Een hartige
Carnavalskraker

De veilinghallen van ZON
waren feestelijk aangekleed voor
de gelegenheid. Langs het podium
prijkten trots de logo’s van Gekke
Maondaagsvereiniging (GMV) De
Plaggenhouwers, de organisatoren van de 38e editie van het LVK.
Grubbenvorst werd in de ﬁnale vertegenwoordigd door De Toddezèk en
Bjorn. “Ik heb er beestig veel zin in”,
zei Bjorn vlak voor zijn optreden. “Ik
had nooit gedacht dat ik in de ﬁnale
zou komen. Mijn verwachtingen waren
niet zo heel hoog, maar natuurlijk had
ik het wel gehoopt.”
De zanger mocht als derde aantreden met zijn nummer Vastenaovend
belaeve, maar terwijl hij op het podium
klaar stond om te gaan zingen, werd
een verkeerde orkestband gestart.
Presentator Henk Hover gaf aan dat
Bjorn even werd overgeslagen tot de
problemen verholpen waren. Hij mocht
uiteindelijk na liedje nummer vijf
optreden. Toch zorgde het vervelende
voorval niet voor extra zenuwen bij
Bjorn. “Zodra ik de muziek hoorde, wist
ik dat het niet mijn nummer was. L1,
die het LVK mede organiseert en het
gebeuren live uitzendt, gebaarde vanuit
de coulissen dat ik moest beginnen
met zingen, maar dat deed ik natuurlijk
niet. Tijdens de halve ﬁnale ging er bij
mij met het sms’en door het publiek
ook al iets mis. Na anderhalve maand
oefenen, kan er blijkbaar nog wat mis

gaan. Uiteindelijk heb ik wel mooi twee
keer op het podium gestaan en de zaal
deed goed mee. Het was prachtig om
te zien.”
Het LVK trok dit jaar ongeveer
4.500 bezoekers. “Dit is geloof ik al
de vijfde keer dat ik naar het LVK ga”,
zegt bezoeker Arno Verschueren uit
Grubbenvorst. Hij is een zoon van
deelnemer Geert Verschueren van De
Toddezèk. “Ik ga niet alleen voor mijn
vader, maar ook om met vrienden te
feesten. Ik vind het LVK dit jaar goed
georganiseerd en er hangt een leuke
sfeer.” De Toddezèk, bestaande uit
de broers René en Geert Verschueren
en Twan Relouw, trad als vijftiende
aan met zijn liedje. Geert had na hun
optreden, dat werd afgesloten met
luid applaus, een goed gevoel. “Het
was echt super. Ik heb nog kippenvel.
Volgens mij heeft elke artiest die van
het podium afkomt een supergevoel.
Het LVK is een van de beste podia waar
je op kunt staan.”
Nadat alle negentien ﬁnalisten
waren geweest, konden de vier jury’s
en het Limburgse volk hun stem
uit brengen. Toen alle punten binnen waren, stonden De Toddezèk en
Spik en Span uit Susteren bovenaan
met 65 punten. Door de stem van de
hoofdjury werden De Toddezèk de
uiteindelijke winnaar. Bjorn eindigde
uiteindelijk op de twaalfde plaats.
Bezoeker Glenn Kellenaers uit

Grubbenvorst: “Het is prachtig. Ik ben
nog op het laatste moment aan een
kaartje gekomen, want ik was eigenlijk
niet van plan om te gaan. Het LVK dit
jaar was één groot feest. Ik had het
zeker niet willen missen.” Toen De
Toddezèk wonnen, kon het feest voor
Glenn helemaal niet meer stuk. “Een
thuiswedstrijd is altijd het leukste om
mee te maken en dat Grubbenvorst
ook nog eens wint, maakt het feest
helemaal af.” Bezoekster Maud van
Lier uit Sevenum: “Dit was mijn eerste
keer op het LVK, maar ik heb het altijd
gevolgd op televisie. De winnaars zijn
erg leuk, maar toch had ik het liever
iemand anders gegund, die nog nooit
gewonnen heeft.” “Voor mij was dit het
leukste jaar. In Grubbenvorst wint een
Grubbenvorster liedje. Beter kan toch
niet?”, zegt Arno.
De organisatie kijkt na aﬂoop
tevreden terug op het evenement in
Grubbenvorst: “Het is perfect verlopen.
De sfeer was goed, het was druk en er
is niks voorgevallen. Dat laatste was
onze eerste prioriteit. Voor de vrijwilligers was het natuurlijk mooi dat de
winnaar uit Grubbenvorst kwam. Dat
maakte het feest compleet.” Voor de
jeugd van 18 tot en met 25 jaar waren
polsbandjes voorhanden. De organisatie had nadrukkelijk afgesproken dat er
geen alcohol onder de 18 jaar mocht
worden geschonken. “Dit is goed opgevolgd”, aldus het stichtingsbestuur.

Intercity Horst-Sevenum blijft
De intercity blijft voorlopig gewoon op station Horst-Sevenum stoppen. De Nederlandse Spoorwegen hebben
geen plannen om het station voortaan voorbij te rijden.
Provincie Limburg liet begin januari
weten een onderzoek te starten
naar het verkorten van de reistijd
voor treinreizigers tussen Eindhoven,
Venlo en Düsseldorf. Daarvoor zou
de dienstregeling rond station Venlo
aangepast moeten worden. Een van
de gevolgen zou dan zijn dat de
intercity niet meer op station HorstSevenum zou stoppen. Enkele politieke
partijen vonden dit onaanvaardbaar
en riepen de gemeente op actie

te ondernemen. In een reactie aan
gemeente Horst aan de Maas heeft de
NS nu laten weten dat uit onderzoek
naar de reistijdverkorting blijkt dat de
dienstregeling aanpassen en stations
overslaan ﬁnancieel niet haalbaar
is. De halte Horst-Sevenum blijft dus
gehandhaafd.
Op de lange termijn wil de
provincie onder meer de intercity
Eindhoven via Venlo naar Düsseldorf
doortrekken. Dat kan echter pas nadat

er een dubbelspoor tussen Dülken en
Kaldenkerken is aangelegd. Vooralsnog
lijkt dat er, vanwege de investering,
nog niet te komen.
Daarnaast wordt er momenteel
door de NS onderzocht of de huidige
intercity Den Haag-Venlo over de
hogesnelheidslijn kan rijden. Die trein
zou dan tot Eindhoven rijden en niet
meer tot Venlo. Daar stopt dan de
intercity van Schiphol, die ook HorstSevenum aandoet.

Autoruitschade?

Stationsstraat82
82 Horst
Horst Tel.
Tel.(077)
(077) 398
Stationsstraat
39820
201919 www.asnoordlimburg.nl
www.asnoordlimburg.nl
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Verhalen van de straat
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Theresiastraat Meterik

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

meisjes, het derde lokaal deed dienst
als bewaarschool (de voorloper van de
kleuterschool). De Heerlense architect
Heijnen tekende voor het ontwerp van
het klooster. Gemeente Horst stelde het
kerkbestuur van St. Johannes Evangelist
een lening van 12.000 gulden ter
beschikking voor de bouw.

Opgedragen aan
H. Theresia
Op Witte Donderdag, 1 april 1926,
was de nieuwe lagere school voor
meisjes klaar voor gebruik. Twee
weken later, op 12 april, vond de
ofﬁciële opening plaats. De Kleine
Zusters van de Heilige Joseph namen
het onderwijs op zich. Het klooster en
de school werden opgedragen aan de
Heilige Theresia. Wegens plaatsgebrek
werd er al in 1929 een extra leslokaal
aangebouwd en ook in 1935 vond er
een uitbreiding van de school plaats.
In datzelfde jaar werd de naaischool
opgericht, die tot 1982 als modeWaar nu starters op de
woningmarkt hun potje koken,
woonden tot de jaren 80 van de
vorige eeuw in het voormalige
St. Theresiaklooster van Meterik
de Kleine Zusters van de Heilige
Joseph. Het klooster ligt aan
de Pastoor Notermansstraat,
een andere straat in het dorp is
naar het instituut vernoemd. De
Heerlense congregatie van Kleine
Zusters van de Heilige Joseph werd
in 1872 opgericht door priester
Petrus Joseph Savelberg. Zijn leus
was ‘helpen waar niemand helpt’.
Hij wilde het opnemen voor de
mensen aan de onderkant van de

vakschool in Meterik zou blijven
bestaan.

Onder de Wieken
Het klooster deed daarnaast
dienst als pension voor het dorp,
voor zowel alleenstaanden als echtparen. De leken-onderwijzeressen
waren veel geziene gasten in het
pension. Voor ongeveer 600 gulden
per jaar kreeg men een kamer met
volpension. Ook verbleven er enkele
jaren voormalige tbc-patiënten in
het klooster. Basisschoolleerlingen in
Meterik kregen nog tot 1979 les van
de zusters. In 1982 werd de nieuwe
school Onder de Wieken geopend. In
de jaren 80 van de vorige eeuw verlieten de laatste zusters het klooster
in Meterik. Het klooster wordt echter
nog steeds geëerd met de nabijgelegen straatnaam.
Bronnen: onder andere Horster Historiën
(deel 4) en Met de minsten der Mijnen:
Geschiedenis van de Kleine Zusters van de
H. Joseph – G. Dorren

samenleving. Meer dan 3.000 vrouwen
traden in de loop der jaren in en op een
gegeven ogenblik was het de op één
na grootste congregatie van Nederland.

12.000 gulden
voor de bouw
Het St. Theresiaklooster in Meterik
werd opgericht in 1925 op voordracht
van pastoor Notermans. Hij wilde graag
dat er een lagere school voor meisjes
in het dorp kwam. Tot die tijd volgden
jongens en meisjes gezamenlijk onderwijs. Samen met het klooster werden
er daarom drie klaslokalen gebouwd.
Twee daarvan waren bestemd voor

Weer onvoldoende ruimtelijke onderbouwing

Gemeente gaat in hoger beroep in zaak Klevar
Rechtbank Limburg besliste op 12 februari dat gemeente Horst aan de Maas weer niet genoeg argumenten aan
heeft gevoerd tegen de komst van varkensbedrijf Klevar in Sevenum. In de zaak stelt de rechtbank de eigenaar van
Klevar voor de tweede keer in het gelijk.
De gemeente weigerde een
verklaring van geen bedenkingen
uit te geven in de zaak. De
provincie heeft deze nodig om een
omgevingsvergunning te kunnen
verlenen. De ondernemer ging tegen
het besluit in beroep.

Het bedrijf vroeg in 2008 de
voormalige gemeente Sevenum al
medewerking te verlenen aan de
oprichting van een varkensbedrijf
aan de Kleefsedijk in Sevenum.
De gemeente wees dit verzoek af.
De Raad van State oordeelde in

2010 al dat het gemeentebestuur
deze afwijzing onvoldoende had
gemotiveerd. Nadat de gemeente de
ruimtelijke onderbouwing opnieuw
opgesteld had, oordeelt de rechter
dat deze onderbouwing ook nu niet
voldoende is.

De gemeente stelt dat de komst
van het bedrijf afbreuk doet aan
de openheid van het gebied en
de toeristische ontwikkeling van
Park de Peelbergen belemmert.
Maar volgens de rechtbank slaagt
de gemeente er wederom niet
in locatie-speciﬁeke factoren te
benoemen die vestiging op dit
betreffende perceel in de weg
zouden staan.

Het college van Horst aan de
Maas laat weten zeer teleurgesteld
te zijn over de uitspraak van de
rechtbank. “Omdat de gemeente in
een soortgelijke zaak, in dezelfde
omgeving, recentelijk nog door de
rechtbank in het gelijk gesteld is, had
zij deze uitspraak niet verwacht”,
geeft het bestuur aan. Zij stelt een
hoger beroep in tegen de uitspraak
van de rechtbank.

Dienstverlening gemeente weer beter
De dienstverlening van gemeente Horst aan de Maas is opnieuw verbeterd ten opzichte van 2012. Het aantal
klantcontacten bleef ongeveer hetzelfde, maar er trad wel een verschuiving op in de kanalen waarlangs dit contact
verliep. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente.
Ieder half jaar informeert gemeente
Horst aan de Maas haar burgers en
de gemeenteraad over de stand van
zaken rondom de in 2011 opgestelde
servicenormen voor gemeentelijke
dienstverlening. Met deze normen
belooft zij producten en diensten
binnen een bepaalde termijn af te

handelen. In het eerste halfjaar van
2013 bleek al dat de dienstverlening
ten opzichte van het eerste halfjaar van
2012 verbeterd was. Die trend zette
zich door in de tweede helft van het
jaar, blijkt uit de cijfers.
Zowel de gemiddelde wachttijd
aan de balie als de gemiddelde

doorlooptijd van een bouwvergunning
is in vergelijking met 2012 afgenomen.
Deze afname in wachttijd bij de balie
is te danken aan de in januari 2013
gestarte snelbalie, waarbij klanten
voor de uitgave van rijbewijzen
en reisdocumenten direct worden
geholpen, stelt de gemeente. De

wachttijd op een afspraak is een
paar seconden gestegen. Het aantal
meldingen over niet opgehaald afval
daalde van 2.136 in 2012 naar 733
vorig jaar.
Het aantal klantencontacten is
in vergelijking met 2012 ongeveer
hetzelfde gebleven. In 2013 had
de gemeente 282.271 klanten,
één procent meer dan in 2012. In
de verdeling van klantencontacten
per kanaal is wel het een en ander

verschoven. Zo steeg het aantal
bezoekers van de website met
17 procent en daalden het aantal
baliecontacten (20 procent) en het
aantal telefooncontacten (15 procent)
ten opzichte van 2012.
De website van de gemeente lijkt
dus steeds populairder te worden.
Bezoekers zoeken hierop het meest
naar informatie over contact en
openingstijden en over zwembad
De Berkel.

nieuws 05
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Jan Terburg uit Horst over WinterZon festival

‘Hee meneer, is het weer zover?’
Mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking kunnen zondag 23 maart van 10.45 tot 16.30 uur voor
de elfde keer naar het WinterZon festival. Deze keer vindt het evenement plaats in de hallen van FloraZon in Venlo.
Jan Terburg uit Horst is voorzitter van Stichting Concert Gehandicapten Noord-Limburg. “Maar iedereen kent het
tweejaarlijks festival onder de naam WinterZon festival.”

Het WinterZon festival is een initiatief van Concordia ’62, waar Jan Terburg
erevoorzitter van is. “Wij organiseerden
altijd concerten in de Mèrthal in Horst

en in 1992 deden we dat met Rowwen
Hèze. Ook verschillende toeschouwers
met een verstandelijke beperking
hadden zich gemeld. We hebben hen

toegelaten en met dranghekken van
de gemeente afgeschermd. Maar dat
vonden wij zo verschrikkelijk, want we
konden deze mensen niet fatsoenlijk

laten genieten van het festival.”
De vereniging voegde de daad bij
het woord en benaderde Jack Poels van
Rowwen Hèze. Ze spraken af om vanaf
1993 dit festival speciaal voor mensen
met een verstandelijke, en later ook
met een lichamelijke beperking, te
organiseren. “We waren een kleine
vereniging en hebben daarom contact
gezocht met Rotary Club Horst aan de
Maas. Samen zijn we naar de veilinghallen gegaan en kregen deze tot onze
beschikking. We verwelkomden steeds
2.500 tot 3.000 bezoekers. Dat waren
grote successen”, aldus Jan.
Het WinterZon festival richt zich
op ernstig meervoudige beperkte
bezoekers. “In vergelijking met
openluchtfestival Funpop in Horst, waar
iedereen naar toe kan, werden bij
ons in die tijd ook mensen op bedden
naar binnen gebracht. Mensen die in
een hoekje met een knuffel zitten te
spelen.”
Jan: “Het evenement elk jaar
organiseren is niet haalbaar. We hebben te maken met een terugtredende
overheid en ook de sponsoring en
fondsenwerving lopen terug. Iedere
keer starten we met een verlies van
20.000 euro.” Een van de belangrijkste voorwaarden van de vereniging is
dat bezoeker niet meer dan 10 euro

betaalt. “En daarom is de toegangsprijs
ook al jaren 9,75 euro.”
Het festival is volgens Jan inmiddels
een begrip in de regio. “Tegenwoordig
maken we gebruik van de hallen van
FloraZon in Venlo. Hier verwelkomen
we maximaal 1.750 bezoekers, inclusief
hun begeleiders. Dit jaar staan Rob de
Nijs, Dennie Christian en Christ Coppens
op het programma. Ook coverband
Station America, die nummers van
Rowwen Hèze speelt, treedt dan op.”
Jan is overtuigd dat het evenement
ook dit jaar slaagt. “Het wordt zonder
meer een groot feest. Ik vind het
persoonlijk geslaagd als we het
budgetneutraal kunnen organiseren en
als we ons netwerk verder uitbreiden.”
Zijn persoonlijke motivatie om zich
belangeloos voor het festival in te
zetten: “Zolang wij kunnen werken met
hoofd en handen, moeten we wat voor
de medemens over hebben.”
Om hun bezoekers op de nieuwste
editie van het festival te attenderen,
gaan de vrijwilligers zelf op pad.
“Zelf ga ik altijd naar de instelling
St. Anthonis en als ik daar het terrein
op loop om posters op te hangen, hoor
ik weleens achter me: ’Hee meneer, is
het weer zover?’ Dat vind ik geweldig.”
Voor meer informatie, kijk op
www.winterzonfestival.nl

Oplossing voor uw huidprobleem

Geen extra parkeerplekken Schoolstraat

t oedeem en steunkousen t acné t couperose t rosacea t
t pigment t eczeem t littekens t ongewenste haargroei t

In de Loevestraat in Horst worden medio 2014 ongeveer 65 parkeerplaatsen op de voormalige Rode Kruislocatie gerealiseerd. Hierdoor
worden ook de parkeerproblemen in de nabijgelegen Schoolstraat
aangepakt, stelt gemeente Horst aan de Maas.

Berkelstraat 12 Horst
info@huidzorghorst.nl

Evelien Minten: 06-42153023
Wendy Kuunders: 06-34948419

www.huidzorghorst.nl
Aanwonenden van de
Schoolstraat in Horst dienden eind
vorig jaar een petitie in bij gemeente
Horst aan de Maas, omdat zij vinden
dat de parkeergelegenheid in de
Schoolstraat onvoldoende is, waardoor de verkeersveiligheid in het
geding komt. In december verzochten
zij de gemeente om deze parkeerproblematiek aan te pakken. De
inwoners stelden dat werknemers van
winkels, basisschool De Weisterbeek
en het gemeentehuis vaak in de
straat parkeren. In de avonduren
worden de parkeerplekken bezet
door bezoekers van het nabijgelegen

casino en restaurant. De gemeente
honoreert hun aanvraag om de groenvoorzieningen in de straat te veranderen in een parkeerstrook en aan de
overkant een nieuwe groenstrook te
realiseren, niet. Zij gaat er vanuit dat
wanneer medio 2014 ongeveer 65
parkeerplekken worden gerealiseerd
op de voormalige Rode Kruislocatie
in de Loevestraat, de parkeerdruk
op een aantal locaties in centrumnoord af zal nemen, waaronder op
de Schoolstraat. Het nieuwe parkeerterrein ligt dichtbij winkels en het
gemeentehuis en wordt ingericht voor
lang parkeren.

LAURENT
SMEDTS IMPORT
BIJZONDERE ITALIAANSE WIJNEN

KWALITEITSWIJNEN BESTELLEN?

Rolluikband vervangen

vanaf € 25,-

KLEINE WIJNHUIZEN, RECHTSTREEKSE
IMPORT VANUIT ITALIË

Werkplezier voor
ondernemers!
Online Administratie MKB

Er komt voorlopig geen dagopvang in Griendtsveen. Er is onvoldoende
draagkracht in het dorp om een dergelijke activiteit op te zetten.
echter wel aan dat zij graag een
vorm van dagopvang zou zien in
het dorp. Op een onlangs gehouden
informatiebijeenkomst bleek echter
dat er niet voldoende animo is om
een dergelijke opvang op te zetten.
De verwachting is daarnaast dat er
te weinig deelnemers op af gaan
komen om deze activiteiten ﬁnancieel haalbaar te maken.

info@laurentsmedtsimport.nl

Ron van Gool 06 202 88 600

Geen dagopvang
ouderen Griendtsveen
Vorig jaar werd door een werkgroep Leefbaarheid een enquête
gehouden onder de oudere bewoners van Griendtsveen. Centrale
vraag was wat er zou moeten
gebeuren om de leefbaarheid in het
dorp op peil te houden. Conclusie
was dat er al veel gedaan wordt voor
de leefbaarheid in Griendtsveen.
Een deel van de ondervraagden gaf

GA NAAR :
WWW.LAURENTSMEDTSIMPORT.NL

LAAT JE
ZIEN
Kerkstraat 1 Horst
077 398 26 61
www.kruytzeropt iek.nl

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

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

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

Powered by

werkplezier voor ondernemers!
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Dankbetuiging

Omdat het onmogelijk is iedereen persoonlijk te bedanken voor
de vele blijken van belangstelling in welke vorm dan ook, die wij
mochten ontvangen in verband met het overlijden van
mijn lieve man, ôzze Pap en Opa

Thei van Rijswick
betuigen wij onze oprechte dank. Voor ons was het een grote steun,
te weten dat hij door zovelen gekend en gewaardeerd werd.
Jo van Rijswick-Janssen
kinderen en kleinkinderen
Tienray, februari 2014. Zonnehof 17, 5865 BK
De zeswekendienst is zaterdag 1 maart om 18.00 uur in de kerk van
de O.L. Vrouw Troosteres der Bedrukten van Tienray.

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.
www.schuifwandkastenopmaat.nl
Gratis advies/offerte aan huis! Tel.
06 53 88 61 01 (Pascal van Kempen).
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Wiel Beckers Rijwielservice
Voor reparatie en onderhoud van uw
ﬁets. van Merwijckstraat 47, Horst
tel. 077 398 63 32
openingstijden: maandag t/m vrijdag
19.00 – 20.00 uur
Computerproblemen? Ervaren
specialistnlost ze snel en betaalbaar
op! Reparatie, opschonen, (draadloos)
internet, virusverwijdering,
beveiliging, laptopreparatie!
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.
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.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Rits stuk? vd wijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in
veel gevallen repareren, klaar terwijl
u wacht! Ook voor drukkers en inslagknopen. Waar? Elke dinsdag op de
weekmarkt te Horst.
Fiets- en bromﬁetsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Spaans voor kids! Kids uit groep 6,7
en 8 opgelet! Vind je Spaans een mooie
taal? Kom dan op Spaanse les op donderdagmiddag na school in Melderslo.
We starten binnenkort. Info: Madeleine
Goedhart, info@mathein.com

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk.Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Yoga tegen examenstress,
8 lessen van 75 minuten. Kernwoorden:
intensieve yoga, zelfvertrouwen,
concentratie, ontspanning, delen met
“lotgenoten”. Start: donderdag 13
maart, 19.00-20.15 uur. contact:
marie66@ziggo.nl/077 467 46 08.
Te huur loods Grubbenvorst 90m2,
elektrische rolpoort, 24u bereikbaar,
€ 222,60 ex. btw. Voor meer informatie
Guus Steegh 06 15 41 11 89.
Tennisarm of golfarm? Meestal geen
probleem! Maak gebruik van de reeds
20 jaar ervaring. In 3 behandelingen
zijn de meeste mensen van hun klachten af. Voor info/afspraak bel gerust!
Tel. 06 14 84 85 65
www.tennisarm-golfarm.nl
www.javucomputers.nl
Oude XP computer/laptop vervangen
of upgraden? Vraag advies aan huis en
bel 077 374 52 85/06 10 07 21 93. Lid
ICT Waarborg. Ook advies, aanvraag en
uitvoering van glasvezel/adsl van KPN,
XS4ALL en Telfort.
Te koop het recht van een bouwtitel,
750 m2. Tel. 06 54 70 01 72.
Vakantie op Mallorca.
Wij hebben nog plek in augustus,
voor- en najaar voor uw vakantie op
Mallorca, appartement of zomerhuis
aan zee www.bertcatimallorca.nl
Te huur opslag- en werkruimte.
Ruimtes van 170 m2 of 85 m2, ruimtes
zijn vorstvrij, buitenterrein verhard,
eventueel heftruck en chauffeur
beschikbaar. Voor meer informatie:
Ben van Rens, Leeuwerweg 15,
Melderslo. Tel. 06 21 58 07 85.

Pedicure Myriam Wagemans. Voor uw
voetverzorging, ook voor reuma- en
diabetesclienten (ook met simm’s
classiﬁcatie). Aangesloten bij ProVoet.
Bel voor een afspraak 077 398 71 05 of
06 30 61 99 43.
Kom je ook bij ons naar de
peutergym? Samen met je begeleider
gymmen in een grote gymzaal. Op
maandag en woensdagmorgen. Voor
meer informatie zie www.hosema.nl
of bel 077 398 27 97.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Yogacentrum L’Espoir Horst Kennismakingsaanbod: 5 lessen Hatha-yoga
voor € 32,50 Bel: 077 851 50 08
of mail: yogavooriedereen@live.nl.
Kijk op www.yogacentrumlespoir.nl
voor lestijden.
Zoek de Spaanse zon op! Casa Rutten,
accommodatie aan de Costa Blanca in
La Marina. De schoonmaakkosten
nemen wij nu tijdelijk voor onze
rekening*. * bij boeking vóór 16 maart;
vanaf 7 dagen. Tel. 06 50 21 89 12
www.casarutten.nl

Lentekriebels. Vele kleuren viooltjes,
madeliefjes, senecio en mooie hangpotten. Cox, Molengatweg 4 Horst
tel. 077 398 29 22.

Welkom lief ventje!

Geboren op
15 februari 2014

Te koop 2 tennisrackets van Techno
Lady evolution en Aero module system.
T.e.a.b. Tel. 077 398 48 73.

Jens
Zoontje en broertje van:
Marcel en Sarah Rongen
Nienke
Burg. v/d Berghlaan 3
5865 AB Tienray

Tot carnaval alles voor de helft!
Kunst, retro, antiek, brocante, vintage,
porselein, merkkleding, meubelen
enz. Twedde Kans Kringloop Horst
Noordsingel 43. Wo en do 12-17,
vrij 12-20 en zat 10-16 uur.
Mooi huis te huur in Horst,
900 euro excl. gas, water, electra.
Tel. 06 52 41 44 86.
Harpmeditatie
Geleide meditatie met live harp muziek,
voor rust en ontspanning.
Maandagavond 24 februari van 19.3020.30 uur. Bel 06 41 58 62 64 of kijk op
www.marietweijs.nl
Gevonden witte damesﬁets
merk Cresent, White Lady. Deze ﬁets staat
al sinds enkele weken op de parkeerplaats bij Ster Videotheek,
Venloseweg 2 Horst.
Mobiele telefoon gevonden in de
ochtend van zondag 16 februari in de
schoolstraat in Horst. 077 398 41 62
graag bellen na 19.00 u.
Te koop bonenpalen inclusief stapelboxen. Interesse bel naar 06 52 04 11
22. Lenssen Hegeslom.
Gezin met 2 kinderen uit Sevenum
zoekt hulp in de huishouding voor zo’n
20 uur per week. Voor meer informatie
bel: 06 14 66 42 21.

Geboren
11 februari 2014

Teun
Zoon van
Leon en Cindy
van Rengs-Tacken
Speulhofsbaan 12
5964 NV Meterik
Te koop kleine pakjes hooi à 3 euro.
Tel. 077 398 49 77/06 11 70 84 42.
Kamer verhuur Gemeubileerde kamers,
Witveldweg 44. Tel. 06 22 39 93 94.
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.

J&B van de Water. Verkoop van
snijgereedschappen voor hout- en
metaalbewerking: zagen, boren, frezen
etc. Ook kunt u terecht voor het slijpen
van deze gereedschappen.
www.vdwaterhandelsonderneming.nl
Tel: 06 18 61 34 18.
Te koop damesﬁets
i.p.s. Koga Myata zwart/silver.
Maat 53, 4 jaar oud, 700 euro.
Tel. 06 27 50 57 44. Na 18 uur.
Te koop grote partij kasten (200),
diverse afmetingen in metaal of hout,
voor kantoor, berging of werkplaats.
Nieuw en gebruikt. Aanbieding Ahrend
metalen 2-deurs kasten 4 legborden en
sleutel, kleur bruin à 85 euro per stuk.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37.
‘t Winkeltje, Herstraat 44 van traditioneel tot “dit hebben ze nergens”, voor
uw carnaval assortiment moet u op de
Herstr. zijn. Speciaal voor u zijn wij ook
zondag 23.02.2014 geopend (11.00 tot
16.00 uur). Wij staan voor u klaar!

Hospice Zenit organiseert ook in 2014
weer inloopmiddagen. De eerstvolgende is op
zaterdag 22 februari van 13.30-15.30 uur.
Iedereen is van harte welkom.
Hospice Zenit gaat nieuwe vrijwilligers voor de zorg opleiden.
Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar. Mensen die er voor
voelen en die ﬂexibel zijn met hun tijd, zijn van harte welkom
om zich aan te melden.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website
www.hospicezenit.nl of bellen met Cis van Deurssen.

Hoenderstraat 95e Venray

Op gepaste wijze
een uitvaart afsluiten!

Uw oude dia’s en negatieven veilig
op uw pc? 50 dia’s voor 25,-; meer
dia’s prijs in overleg. Bel 06 51 93 18 38
of mail: wilbertjtw@hetnet.nl
CAFÉ

Dag en nacht bereikbaar

✦

TERRAS

✦

Z ALENCENT RUM

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

Tel. 0478 - 551434
Bloemenkwekerij

Reintjes

Dagelijks
verse
rozen!

Ook voor
rouwbloemwerk

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

Gerrie
van den
Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

OPEN DA201G4

Grafmonumenten
en restauratie

zondag 6 april

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

www.theoarts.com

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

Hoef
uitvaartbegeleiding
Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl
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GEPLUKT Wim Seegers

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.

bezighouden. Ik heb samen met
een collega een adviesbureau dat
gemeenten adviseert hoe zij om
kunnen gaan met de extra taken die
zij van het Rijk krijgen op het gebied
van zorg en welzijn”, aldus Wim.
Daarbij zet hij zich ook in voor de
betrokkenheid en gemeenschapszin
van de inwoners van Grubbenvorst.
Zo was hij één van de initiatiefnemers
bij de ontwikkeling van een recreatieve
jeu de boulesbaan in het dorp en
houdt hij zich bezig met Vrinde van
de Stichting Gewoën Grubbevors,
die opgericht is om de vitaliteit en
leefbaarheid van Grubbenvorst te
verbeteren.

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.

Benodigdheden:
wEQWTIGVVGU
wQNKLHQNKG
wON)TKGMUG[QIJWTV
wITCONCUCIPGXGNNGP
wITCOOQ\\CTGNNC
w\QWV
wXGTUIGOCNGPRGRGT

Bereiding:
JYfkUfaXYcjYbjccfcd%+$7/
jYfkUfaYYb[f]``dUbjccf/
gb]^XXYWcif[YhhYg]bd`U__Yb 
bestrijk ze met olie en grill ze om
Ybca/
aUU_`UU[^Yg]bYYbcjYbgW\UU`
van de courgette, yoghurt en
lasagnevellen en eindig met
mc[\ifh/
VYghfcc]]YXYf`UU[^YaYhncihYb
dYdYf/
gb]^XXYacnnUfY``U]bghi_^YgYb
bestrooi de bovenkant van de
`UgU[bY\]YfaYY/
VU_XY`UgU[bY]bXYcjYb]bW]fWU
25 minuten gaar.

Wim Seegers (62) is geboren en getogen in Grubbenvorst. Vanaf jonge leeftijd is hij actief betrokken bij
ontwikkelingen en gebeurtenissen in zijn dorp. “Grubbenvorst is een actief dorp en daar ben ik heel trots op. Ik zie
het als een uitdaging om een steentje bij te kunnen dragen aan het gemeenschapsgevoel.” Deze week wordt Wim
geplukt.
Wim: “Ik ben een actieve man en ik
houd me met veel dingen bezig. Dat zit
er al van jongs af aan in. Eind jaren 60
begon er voor de jongeren uit die tijd
een periode waarin vernieuwing en
rebellie (verzet tegen de gevestigde
orde) centraal stonden. In Grubbenvorst
waren er geen echte provo’s zoals in
Amsterdam, maar mijn vrienden en ik
waren wel rebels. We gingen op zoek
naar verandering en nieuwe grenzen.
Ik heb heel wat spannende dingen
meegemaakt in die tijd.”
Het rebelse dat Wim vroeger had
en de drang naar verandering drijven
hem nog steeds in de dingen die hij
doet. “Met het ouder worden is dat

Progressieve beweging
Zijn zucht naar vernieuwing leidde
er ook toe dat Wim veertien jaar lang
in de gemeenteraad van de voormalige

aanbieding van de week

Flaguette
ham/kaas
3.25

2.75

Sudoku

www.plushorst.nl

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.

7

3

9

1

2

4

8

5

9

1

4

3

8

5

2

6

7

8

2

5

6

7

4

9

3

1

2

4

7

8

5

9

6

1

3

3

9

1

2

6

7

8

5

4

2

5

8

6

4

3

1

7

9

2

7

6

9

1

4

3

5

2

8

3

1

5

2

7

9

8

3

4

6

4

3

8

5

2

6

1

7

9

8

DINGEN

ONZE AANBIE

EEK

VOOR DEZE W

Oplossing vorige week:
6

1
8

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

gemeente Grubbenvorst zat. “Samen
met een groep gelijkgestemden
werd jaren geleden de Werkgroep
Welzijn opgericht, die later opging in
de PvdA. Werkgroep Welzijn was een
progressieve beweging. We wilden de
gevestigde orde opschudden en voor
vernieuwing zorgen.”
Wim heeft de politiek nu verlaten,
maar zet zich nog steeds in voor
Grubbenvorst. “Na de politiek ben
ik me met andere dingen gaan

PUZZEL
3

'GVWUOCMGNKLM

natuurlijk wat aan banden gelegd,
maar ik ben nog steeds altijd op zoek
naar vernieuwing.” Samen met vrienden richtte hij op 22-jarige leeftijd de
recreatieve voetbalclub De Stamboys
op. Wim: “We pasten niet in het keurslijf van verplichte trainingen en wedstrijden dat bij een ofﬁciële voetbalclub
hoort. Maar het voetballen is in de loop
der jaren steeds meer naar de achtergrond verhuisd. Nu zijn we bovenal een
hechte en actieve vriendengroep.”

Maar Wim is ook wel eens buiten
Grubbenvorst te vinden. Samen
met vrienden gaat hij jaarlijks op
wandelvakantie en ook met zijn vrouw
Marjo maakt hij graag verre reizen.
“De beste manier om een land te
leren kennen, is te voet. Als ik in een
ander land ben, dan wil ik ook echt de
cultuur en de inwoners leren kennen.
Op televisie zie je natuurlijk van alles
over andere culturen, maar in het echt
is het toch net even anders”, vertelt
Wim.
Over de toekomst en zijn
naderende pensioen maakt Wim zich
geen zorgen. “Ik heb een aardige basis
gelegd met activiteiten waar ik straks
nog veel meer tijd in kan gaan steken.
In iedere levensfase heb ik tot nu toch
dingen gevonden om mijn energie in
kwijt te kunnen en daar kan ik nog
lang mee vooruit”, besluit hij.

geldig vanaf 20 februari t/m 26 februari

Lasagne
met
gegrilde
courgette

Een land moet je te
voet verkennen

Stooﬂapjes v/h rund uit de regio

100 gram € 1,55

Alaafjes (gemarineerd)

100 gram € 1,25

Kipschnitzels

5 voor

€ 5,00

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Isa, Jorn en Evy winnen voorleeswedstrijd
Isa Janssen uit Melderslo, Jorn Beeren uit Horst en Evy Lutters uit Sevenum hebben de lokale ronde van de
nationale voorleeswedstrijd 2014 gewonnen. Tijdens de voorleeswedstrijd in de bibliotheek van Horst aan de Maas
op zaterdag 15 januari werden zij door de jury uitgekozen.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

De jury, bestaande uit wethouder
Ger van Rensch, directrice MarieLouise Vanmulken van basisschool
De Krullevaar uit Sevenum en Hettie
Janssen van BiblioNu stonden zaterdag-

middag voor een moeilijke keuze.
Zij moest uit dertien kinderen uit
groepen 7 en 8 van basisscholen uit de
gemeente Horst aan de Maas de drie
beste voorlezers kiezen.

SP ”On Tour”

Meer informatie:
www.horstaandemaas.sp.nl

Samsung
Galaxy S4

toestelprijs:

gratis

De komende zaterdagen gaat
de SP “on tour” en trekt ze met
een caravan door de dorpen om
de inwoners van die dorpen te
informeren over de standpunten
van de SP.
Tevens zal er de overheerlijke SPtomatensoep uitgeserveerd worden.
Zaterdag 22 februari bezoekt de
SP: Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Swolgen, Tienray en Meerlo.
Zaterdag 8 maart: Grubbenvorst,
Lottum, Hegelsom, Meterik en
Melderslo.
Zaterdag 15 maart: Griendtsveen,
America, Kronenberg, Sevenum en
tenslotte Horst. We willen u ontmoeten in het centrum van het dorp.
U kunt tijdens de bezoeken aan de
dorpen in gesprek gaan met
kandidaten van de SP.
Over wat u belangrijk vindt voor
Horst aan de Maas. Of wat u wellicht minder aan staat. Zo kunt u
mogelijk in gesprek komen met (vlnr
foto): Sonja v Giersbergen (nr 22),
Felix van Haren (nr 8), Hendrik Hazeu - oudste zittende raadslid van
Nederland - nr 18) of Paul Geurts
(lijstduwer op nummer 23). Of één
van de andere 19 kandidaten, die
gaan voor een 100%-sociaal Horst
aan de Maas.

In de bibliotheek in Horst had
de organisatie van de wedstrijd een
podiumpje opgebouwd, waarop een
grote zilveren stoel stond met rode
bekleding. Vanuit deze stoel lazen de

nu 2 jaar 42.50

 34.-/mnd

dertien leerlingen hun zelfgekozen
fragment uit een boek naar keuze voor.
“Ik let er vooral op of er goed geluisterd wordt en het publiek geboeid zit
te kijken”, gaf Vanmulken van tevoren
aan. Hettie Janssen gaf aan dat zij
vooral lette op welk boek gekozen was
en of dat paste bij de persoon, die het
voorlas. Van Rensch: “Ik kijk of de leerlingen van het voorlezen genieten.”
Fien van basisschool De Dobbelsteen
mocht de spits afbijten. Het publiek,
vooral bestaande uit ouders, leerkrachten, vriendjes en vriendinnetjes en opa’s
en oma’s van de voorlezers, zat vanaf
het eerste verhaal goed op te letten.
De middag werd gepresenteerd door Els
Hekkenberg. “De organisatie vroeg me
of ik het geheel wilde presenteren. Dat
leek me superleuk. Ik heb vroeger ook
wel eens meegedaan aan de voorleeswedstrijd, maar zo ver kwam ik nooit.
Het is fantastisch om de kinderen zo
enthousiast te zien.”
Als vierde moest Evy Lutters aantreden. Met haar negen jaar was ze de
jongste deelnemer van de wedstrijd.
Zij las voor uit De Griezels van Roald
Dahl. Na Evy kwam Jorn Beeren, één
van de twee deelnemende jongens.
Hij las een spannend fragment voor
uit Het geheim van de verdwenen
kinderen van Frank van Pamelen.
De kinderen wisten de aandacht van
het publiek goed vast te houden en

stopten regelmatig op een spannend
moment.
Na de pauze trad Isa Janssen als
achtste aan. Zij las een fragment voor
uit De waanzinnige wereld van Tom
Groot van Liz Pichon. Na alle dertien
kandidaten aangehoord te hebben,
ging de jury in beraad. “Ze hebben
het ons heel moeilijk gemaakt”, gaf
juryvoorzitter Hettie Janssen toe. “Er zitten zoveel verschillende fragmenten
tussen, dus konden we moeilijk vergelijken.”
Toch kwam de jury tot de drie winnende namen. Janssen: “We hebben
voor Isa gekozen, omdat ze een leuk
fragment heeft uitgekozen, contact
zocht met het publiek en gebruik
maakte van tempowisselingen. Ook
hebben we Jorn bekroond, omdat hij
goed spanning wist op te bouwen en
een leuke dialoog uitkoos met een
prima einde.” De jury koos ook voor
de benjamin van de groep, Evy. “De
derde keuze was heel moeilijk, maar
uiteindelijk viel onze keuze toch op
Evy”, verklaart Janssen.
De drie voorlezers worden op
15 maart verwacht in Well tijdens de
regionale ronde, waarna ze nog door
kunnen stromen naar de provinciale
ronde en uiteindelijk de nationale
ronde van de wedstrijd, waar de
winnaar bekroond wordt als beste
voorlezer van 2014.

Mothmen in
ﬁnale Nu of Nooit
The Mothmen uit Sevenum is doorgedrongen tot de ﬁnale van provinciale popwedstrijd Nu of Nooit. In de voorrondes namen 25 acts deel,
waaronder vijf uit Horst aan de Maas.

200 min/sms + 1500 MB

keuze uit alle netwerken:

Horst
Venray
Venlo

Kerkstraat 18 | 077 3987648
Schoolstraat 18 | 0478 512498
Klaasstraat 42 | 077 3518196

horst@novocom.nl | www.novocom.nl

Novocom

informeer naar onze openstaande vacature!
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CARNAVALSKLEDING

NERGENS GOEDKOPER!

o.a. €10,- €15,- €20,- €25,-

oires zeer vrie
Carnavalsaccess

ndelijk geprijsd

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
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Naast de Sevenummers staan
Cherry Darling en Amish Winehouse
uit Maastricht, Cuda uit Born en Les
Djinns uit Roggel op het podium.
Het garagepunk-trio uit Sevenum
maakte tijdens haar voorronde genoeg
indruk om ook tot de laatste vijf te
behoren. De band, bestaande uit broers
Peter en Erik Muijsenberg en Mike
Peeters, bestaat sinds de zomer van
2012.
Voorafgaand aan de voorronde
hoopte The Mothmen al op een
ﬁnaleplek: “Het blijkt dat je heel

veel aan deelname kunt hebben. We
hebben er veel zin in en gaan een hele
goede set neerzetten zodat ze niet
om ons heen kunnen”, stelden Peter
Muijsenberg en Mike Peeters van The
Mothmen toen. Dat blijkt nu gelukt.
Vorig jaar won Christopher Green
uit Broekhuizenvorst de ﬁnale. De winnaar van de Nu of Nooit-ﬁnale mag ook
dit jaar optreden tijdens Pinkpop. Nu of
Nooit 2014 wordt georganiseerd door
Stichting Popmuziek Limburg.
De ﬁnale vindt plaats op zondag
9 maart in de Maaspoort in Venlo.
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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

Geeske Wijnen
13 jaar
Kronenberg
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Dan heb ik hopelijk een mooi huis, een
goede baan en misschien al kinderen,
maar dat weet ik nog niet zeker. Ik
denk dat ik later wel iets sociaals wil
gaan doen, waardoor ik veel met mensen om kan gaan. De hele tijd achter
mijn bureau zitten, lijkt mij heel erg
saai. Dat vind ik niet zo leuk.
Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?
Een meet&greet met Justin Bieber. Ik
ben een grote fan van hem en ik vind
hem heel erg knap. Op mijn telefoon
heb ik heel veel foto’s en veel liedjes
staan en ik heb veel posters. Ik ben al
fan sinds dat hij veertien was en hij
wordt 1 maart twintig, dus dat is nu al
ongeveer zes jaar.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen? Wat zou je dan doen?
In de huid van Justin Bieber. Dan zou
ik naar mijn eigen huis gaan en met

mezelf op de foto gaan. Dan heb ik
naast hem gestaan en ik ben met hem
op de foto geweest.
Je laatst ontvangen appje/smsje?
Van wie kreeg je die?
Die kreeg ik van Melissa. Ze vroeg of ik
’s middags naar haar toe wilde komen,
omdat ze alleen thuis was. Zij is een
vriendin van mij, we kennen elkaar al
vanaf de basisschool en we doen heel
erg veel samen.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik ben blij dat het bestaat, dan hoef je
niet steeds naar iemand toe te gaan
of brieven te schrijven. Met sociale
netwerken kan je gewoon heel snel
iets sturen. Ik gebruik het zelf heel erg
vaak, WhatsApp en Snapchat gebruik ik
het meest.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Ik zou een deel aan mijn familie en
vrienden geven. De rest zou ik uitgeven
aan kleding, want ik hou heel erg veel
van sneakers en hakken. Ik heb op dit
moment vier paar sneakers. Hakken
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Geeske Wijnen

heb ik nu nog niet echt, maar die zou
ik later wel veel kopen. Verder heb ik
nog drie paar laarsjes en een paar oude
schoenen.
Wat is uniek aan jou?
Soms zeggen mensen wel dat ik leuke,
aparte kleding draag. Ik ben het er
wel mee eens, want als ik het zelf niet
mooi vind, dan koop ik het ook niet. Ik
heb bijvoorbeeld net nieuwe schoenen
gekocht, die zijn best apart dus daar
heb ik best veel complimenten over
gekregen.
Wat is het lekkerste gerecht wat je
moeder kan klaar maken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Mijn moeder kan heel goed een overschotel maken, met gehakt, bloemkool
en aardappeltjes. Dat maakt ze met
kaas en hele lekkere saus. Maar mijn
moeder kan ook heel lekkere ananasbavarois maken, dat doet ze meestal
met kerst.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik werk in de kas bij de komkommers.
Gister ging ik daar voor de tweede keer
werken, dus ik werk daar nu precies
twee weken, samen met Melissa. Ik

vind het niet erg leuk werk, omdat het
heel erg warm is daar. Dat vind ik wat
minder.
Wat is de leukste dag in het jaar?
De eerste dag van de vakantie. Dan
kan ik uitslapen en hoef ik tenminste
niet aan school te denken. Op die dag
doe ik meestal niet veel: heel lang
uitslapen, tv kijken en een beetje lui
zijn. Soms ga ik ook werken, want in
vakanties werk ik vaker dan één keer
per week.
Als je gaat shoppen: waar en
wanneer?
Het liefst zou ik elk weekend gaan
shoppen in Amsterdam, maar dan kan
ik helaas niet betalen en ik heb er
geen tijd voor. Maar als ik ga, dan ga
ik meestal op zaterdag, samen met
mijn vriendinnen of moeder in Venlo of
Eindhoven winkelen.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Dat was een 6,4 voor een grote toets
van biologie. Maar dat is volgens mij
niet mijn beste vak. Ik denk dat ik
beter ben in Engels. Dat vind ik ook het
leukste vak. Ik zit nu in mijn tweede
jaar van de middelbare school, maar
wat ik hierna wil gaan doen qua studie,
dat weet ik nog niet precies.
Online of ofﬂine?
Dan kies ik voor online. Ik heb net een
nieuwe telefoon, omdat mijn oude stuk
ging. Toen merkte ik pas hoeveel ik
hem gebruik. Ook gebruik ik vaak de
iPad. Online gaat heel snel en iemand
kan reageren wanneer die wil, dat vind
ik voordelen van online gebruik.
Foto of video?
Foto. Op video’s hoor je vaak je eigen
stem. Ik vind dat ik heel raar praat op
video’s.
Stad of dorp?
Dan kies ik voor een stad. Het lijkt
me leuk om mijn huis uit te lopen en
meteen in de stad te staan. Ik zou later
ook graag in de stad gaan wonen. Ik
weet nog niet in welke stad, maar ik
denk dat dit geen stad in Limburg of
Brabant wordt. Ik vind dat mensen in
steden richting Utrecht mooier praten
en volgens mij zijn de steden daar ook
wat groter dan in het zuiden.

Kiest u voor kwaliteit?
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KUNSTGEBIT ZORGCENTRUM
HORST
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s implantaatgedragen kunstgebit (kliksysteem)
s aanpassen en reparatie van uw kunstgebit
s vrijblijvend advies en controle van uw
huidige kunstgebit
s vergoeding ook vanuit uw basisverzekering
en rechtstreeks via de zorgverzekeraar
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Alberdingk Thijmstraat 41, Blerick-Venlo s T 077 - 387 13 33 s www.ruttennaaimachines.nl

Horsterweg 1A,
5809 ER LEUNEN
; 0478 64 04 05

www.verkoeijen.nl
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Mies
Column
Gangmakers
Een huisfeestje, maar dan
anders. Heel anders. Een
feestje bij paps en mams
thuis, om hun zilveren huwelijk te vieren. Natuurlijk
behoorde ik tot de jongste
generatie op het feest, maar
daar heb ik niets van gemerkt.
Even moest ik met mijn ogen
knipperen, want bij dit feest
waren de kenmerken van de
gangmaker duidelijk anders
dan hoe ik zo iemand zou
beschrijven.
Bij het woord ’gangmaker’
denk je vaak aan de wat jongere
generatie onder ons, tenminste,
XUhXcY]_"JYfVUUgXkUg]_hcYb
tijdens een feestje de rollen
compleet omgedraaid waren.
Even wennen hoor, om de
generatie boven mijn eigen
leeftijdsgenoten, en die daar
weer boven, tot de ’gangmakers
van het feest’ te bekronen. De
tafel des huizes werd die avond
een paar keer betreden door
pap, mam en vrienden. Mmm,
oké..
En waarom was het al die
andere jaren dan wel een
probleem, toen onze generatie,
nota bene lichter en soepeler,
diezelfde tafel betrad? Anyway,
nog meer verrast was ik eigenlijk door de dansmoves van
generatie opa en oma. Opa en
oma wisten nog precies hoe het
moest en swingden de kamer
door. ’Genne kattepis’, zoals we
dat in Horst aan de Maas zo
mooi kunnen zeggen, want met
diezelfde dansmoves wisten opa
en oma de rest van de feestgangers binnen de kortste keren
aan te steken. Daar was trouwens niet eens een populaire dj
voor nodig, wat voor onze
generatie vaak wel een must is.
Subtiele, sfeervolle akoestische
live-gitaarmuziek begeleid door
een goede stem was genoeg.
Zoals al vaker is gebleken:
van die oudere generatie
kunnen wij nog wat leren. Zelfs
charmante dansmoves op
gezellige, huiselijke klanken
kunnen we nog van ze leren.
Gangmakers dus, maar dan net
even wat anders, maar met des
te meer stijl.
Mies
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Volleybalmannen vieren
250-jarig jubileum

Vogelmarkt Meerlo

Het derde herenteam van volleybalvereniging Hovoc uit Horst speelt al jaren samen en is een echt vriendenteam. Dit seizoen spelen de negen heren samen in totaal 250 jaar volleybal. En dat vieren ze.
“We organiseren als team ieder
seizoen minimaal twee feestavonden. Vaak gaat dat vergezeld met een
barbecue. Toen we eind vorig seizoen
bij elkaar zaten, vroegen we ons af
hoe lang we nu allemaal al volleybal
spelen”, vertelt Reinier Meesters,
aanvoerder van het team. “Precies in
dit seizoen blijkt dat bij elkaar opgeteld
250 jaar te zijn.” Ter gelegenheid van
dit jubileum besloot Hovoc Heren 3 een

Vacature
Ompakmedewerker
potplanten m/v
Werktijden:
dinsdag-donderdag
Gemiddeld 10-15 uur per week

feestavond te organiseren voor de hele
vereniging. Niet alleen leden zijn welkom, maar iedereen die zich op enige
wijze betrokken voelt.
“We spelen allemaal al erg lang
volleybal, dus ik ben op zoek gegaan
in oude infoboekjes, Echonieuws en
de ledenadministratie om alle namen
gevonden te krijgen”, aldus Jan van de
Pasch. Jan zelf is met een leeftijd van
53 jaar overigens de oudste speler in

het team en speelt zelf al bijna 40 jaar
volleybal.
Op zaterdag 22 februari wordt het
feest gevierd in de kantine van de
Dendron-sporthal in Horst. De mannen
van Heren 3 spelen eerst om 17.00
uur hun thuiswedstrijd tegen rivaal VC
Meterik Heren 2. Na deze wedstrijd
speelt Heren 1 van Hovoc om 19.00
uur tegen het Venlose Civitas Heren 1,
waarna het jubileumfeest begint.

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese t nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten

kastjes. Duiven en kwartels worden
niet toegelaten. Er mogen maximaal
twee vogels per kooi meegenomen
worden.
Voor meer informatie, bel
M. van Osch op 0478 53 12 21.

Cursus vogels
herkennen
Vogelwerkgroep ´t Hökske organiseert begin maart een nieuwe cursus
vogels herkennen voor beginners. Deelnemers leren zowel de naam als
de zang van vogels beter (her)kennen.
De cursus bestaat uit drie theorie- en praktijklessen. De theorieavonden zijn op maandagavond bij
De Sevewaeg in Sevenum. De praktijklessen vinden voor zover mogelijk
plaats op zondag. Gedurende de
praktijklessen gaan deelnemers op

excursie naar verschillende gebieden
met diverse vogels.
Bij voldoende deelname vindt de
cursus doorgang. Geïnteresseerden
kunnen zich vrijblijvend opgeven via
info@vogelwerkgroephokske.nl of op
077 467 15 94.
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Pearle Opticiens opent haar deuren.
Houd uw brievenbus in de gaten voor de ﬂyer.
Geen ﬂyer ontvangen? Kom naar de winkel.

Steenstraat 3, Horst

Op deze vogelmarkt kan iedereen
vogels kopen maar ook zelf verkopen.
Op de markt zijn diverse vogelhandelaren aanwezig. Bezoekers kunnen
daarnaast terecht voor alle vogelbenodigdheden zoals vogelvoer en nest-

Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met

Sollicitaties graag voor 8 maart:
Green4retail
Hollandlaan 23 A
5928 RX Venlo
Info: J.v. Dongen, 06 12 50 8 5 15

De maandelijkse vogelmarkt van vogelvereniging De gevleugelde
vrienden Wanssum e.o. is op zondag 23 februari. De markt vindt plaats in
zaal ’t Brugeind in Meerlo en is van 09.30 tot 12.00 uur.

D’n Turftreiër voor
Sjaak Kleuskens
Carnavalsvereniging De Turftreiërs reikt vrijdagavond 21 februari, tijdens
de eerste zittingsavond, de Orde van Verdinste uit aan Sjaak Kleuskens.
Sjaak ontvangt deze onderscheiding voor zijn jarenlange inzet bij ruitervereniging De Paardenvrienden, bij het kerkbestuur en de KBO van America.
Sjaak heeft als echte paardenliefhebber 20 jaar deelgenomen in
het bestuur van ruitervereniging De
Paardenvrienden, de meeste jaren als
secretaris. In die tijd kwam Sjaak op
het idee om de kas te spekken met
het ophalen van oud ijzer. Dat doet de
vereniging tot op heden nog. In 1980
kwam Sjaak, namens America, in het
bestuur bij de Paardenverzekering van
Horst en omstreken, een taak die hij tot
op heden nog uitvoert.
Maar Sjaak is niet alleen paardenliefhebber. Ook op andere gebieden
was hij actief. Hij grapt wel eens: “Bij
de kerk begon mijn allereerste vrijwilligerswerk. Op mijn negende begon
ik als misdienaar.” Het echte vrijwil-

ligerswerk voor de kerk begon in 2001,
toen hij in het kerkbestuur van de Sint
Jozef-parochie America kwam, een taak
die hij tot 2013 op zich nam. In die
jaren stond hij vooral bekend als het
aanspreekpunt.
Ook voor de ouderen van America
is Sjaak actief. Sinds 2002 is hij voorzitter van de KBO. Hij heeft de maximale
aantal jaren als voorzitter er nu op
zitten en zal binnenkort aftreden. Ook
heeft hij een aantal jaren de buurtbus gereden. Al die jaren vol inzet als
vrijwilliger voor de gemeenschap van
America is voor carnavalsvereniging De
Turftreiërs reden genoeg om de Orde
van Verdinste, D’n Turftreiër dit jaar aan
hem uit te reiken. (Foto: FotoID Horst)
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‘Zoek vrijwilligerswerk dat bij je past’
Ton de Wit (80) uit Horst viert dit jaar zijn veertigjarige jubileum als vrijwilliger bij de geestelijke verzorging van
voormalig verpleeghuis Elzenhorst in Horst. Door de veranderingen rondom hof te Berkel gaat hij nu op zoek naar
een nieuwe vrijwilligersuitdaging. HALLO Horst aan de Maas was benieuwd naar zijn drijfveren en ging met hem in
gesprek.

Dit kan zowel in het aangrenzende
verzorgingshuis Berkele Heem als in de
Sint Lambertuskerk in Horst.”
Ton beaamt dat het de bewoners
zo iets lastiger wordt gemaakt. Ton:
“Het is buitenshuis, dus je bent minder
ﬂexibel. Omdat de diensten niet in
hof te Berkel kunnen worden gehouden, is dat toch een verschraling voor
de bewoners.” De inzet van familie,

mantelzorgers en vrijwilligers is van
groot belang. “Door de bezuinigingen
zijn er veel vrijwilligers gevraagd voor
het welzijn van de bewoners. Zij bieden
hen rust en aandacht. Aan de zorg
kunnen we niet tornen,” zo zegt Helma.
Voor Ton is het afwachten of er nog iets
komt. Hij overweegt bezoekvrijwilliger
te worden. Een gesprek hierover staat
op de planning.

Orde van verdienste
Meulewiekers
Het Jeugdcomité van De Meulewiekers uit Meterik vereert Monique
Philipsen dit jaar met het kunstwerk De drie vrouwen. Hiermee wil ze
Monique in het zonnetje zetten voor haar bijdragen aan de gemeenschap.

Op een zaterdagavond in 1973
staan Ton en zijn vrouw op het punt
naar de kerk te gaan. Ze zijn echter
aan de late kant, waarop Ton voorstelt om naar de mis in het SintAntoniusziekenhuis in Horst te gaan, de
voorloper van voormalig verpleeghuis
Elzenhorst. “We woonden in een nieuw
huis aan de overkant van het ziekenhuis. Volgens mijn vrouw hadden we
er niets mee van doen, maar na enig
aandringen ging ze toch overstag,”
herinnert Ton zich.
Bij aankomst in de kapel werd de
Horstenaar aangesproken door rector
Vossen. “Hij vroeg of ik misschien iets
voor wilde lezen. Sindsdien ben ik er
steeds vaker heengegaan.” Tijdens de
mis was ook altijd een koor aanwezig.
De zingende zusters van het ziekenhuis
werden begeleid op een klein orgeltje.
Ton: “Op een gegeven moment hield
de organist ermee op. Hij belde met de

vraag of ik de liederen in kon zetten.
Ik ben graag met muziek bezig, dus ik
was er snel uit. Dat heb ik veertig jaar
lang gedaan.”
Tons liefde voor muziek ontstond
op de kweekschool in Roermond. “Daar
had ik een genie als muziekleraar. Hij
gebruikte een nieuwe methode uit
Amerika geijkt op het Gregoriaans.
Docent Lennards was echt een van
de kopstukken op dit gebied,” zo
vertelt Ton. Naast het inzetten van de
liederen, heeft de Horstenaar ook vele
jaren het muziekprogramma tijdens de
zondagochtenddienst verzorgd. Ton:
“Ik heb het met veel plezier gedaan.
Alleen dan houd je het lang vol. Het is
belangrijk vrijwilligerswerk te vinden
dat bij je past. Je moet goed kunnen
luisteren en oog hebben voor de noden
van de mensen. De mooie zaken
dienen gestimuleerd te worden, al zijn
het hele kleine dingen. Ouderen laten

veel achter zich. Een glimlach op hun
gezicht maakt je komst al de moeite
waard.”
Ton benadrukt de vele sociale
contacten die er bij vrijwilligerswerk
gelegd worden. “Je helpt elkaar verder.
En ook met de vrijwilligers vorm je
een hecht groepje. Zo dronken wij na
de mis altijd nog een kopje kofﬁe met
elkaar in het verpleeghuis.” In veertig
jaar tijd heeft Ton veel zien veranderen. “In de gloriejaren kwamen er wel
tachtig mensen naar een dienst. Door
de ontkerkelijking zie je dat er minder
animo is. Daarnaast valt het initiatief
onder ouderen weg,” aldus Ton.
In de nieuwe woonwijk hof te
Berkel is (nog) geen ruimte voor een
kerkdienst. Helma Michels, procesbegeleider vrijwilligers, licht toe: “Als bewoners de mis bij willen wonen, kunnen
familie, mantelzorgers of vrijwilligers ze
individueel naar de kerkdienst brengen.

Het beeldje De drie vrouwen,
gemaakt door kunstenaar Lau
Wijnhoven, wordt dit jaar uitgereikt
aan Monique Philipsen. Zij krijgt de
onderscheiding voor haar inzet bij Jong
Nederland Meterik (JNM). Bijna 20 jaar
is zij betrokken bij de club waarvan
ze nu voorzitster is. Monique is erg
betrokken bij ‘haar’ club en binnen
Jong Nederland wordt zij omschreven

als een persoon die “echt alles doet.”
Kortom, zij is een persoon die het jeugdwerk in de Meterikse gemeenschap
een warm hart toedraagt.
Het Jeugdcomité geeft aan te
hopen dat deze onderscheiding een
grote stimulans voor haar is om nog
vele jaren door te gaan. Op carnavalsmaandag 3 maart na de optocht zal het
beeldje worden uitgereikt.

Acu-Balance

Crist Coppens

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie

Naaimachine Specialist in Noord-Limburg

Menstruatieklachten, IVF,
Overgangsklachten, Migraine,
Hooikoorts (+preventie)

Alleen dinsdag 25 februari:

Half om half gehakt
hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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Ga jij carnaval vieren?

‘De jeugd mag in onze
plaats gaan’

Over enkele weken barst in Horst aan de Maas het carnavalsfeest los. Drie dagen, voor sommigen
zelfs meerdere, hossen en zingen, kortom uit je bol gaan. Slechts de helft van de inwoners van
Horst aan de Maas geeft ook daadwerkelijk carnaval vieren. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
alleen naar de carnavalsoptocht in hun
Precies de helft van de inwoners
dorp gaan kijken. Zij voorspellen dat de
van Horst aan de Maas viert nog het
koopzondagen,
traditionele
het hippisch
carnaval.
“Te oud voor moderne
centrum en
Sommigen
carnaval”
de Floriade
vieren het met
“Mijn man wil niet mee”
populaire
hun joekskapel,
onderwerpen
carnavals“Ik vier carnaval met onze
tijdens de
vereniging
joekskapel”
optocht worden.
of boerenEen enkeling
gezelschap.
“Ik vier elk jaar carnaval”, stelt iemand plakt er na de optocht nog een middag
of dag aan vast. “Misschien één dagje
enthousiast.
en niet meer zoals vroeger vijf dagen”,
Wat opvalt, is dat veel stemmers

zegt iemand.
Van de
helft van de
inwoners
die geen
carnaval viert,
stelt 58 procent
dat zij gewoon niet
van carnaval houdt en
het daarom niet viert. “Ik ben
op vakantie”, stelt 14 procent van
de inwoners van Horst aan de Maas.
Sommigen moeten werken, anderen
vinden het te duur. “De jeugd mag in

Nee
49%

MOTIVO



JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET
Ieder zijn smaak. Daarom hebben we speciaal voor u een
breed assortiment aan keukens in diverse stijlen. Zo vindt u
bij ons de keukenmerken Motivo, Pronorm, SieMatic en Systemat.
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DIRECT VOOR DE JUISTE PRIJS. Bezoek dus nu een van onze
zes inspirerende keukenshowrooms.
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onze plaats gaan”, laat
één stemmer weten.
“Carnaval vieren is
z’n doel voorbij
geschoten.
Van de
oorspronkelijke
viering van
carnaval
staat niets
meer overeind.
Tegenwoordig is
het een complete
overlevering aan Bachus
voor minimaal vijf dagen, met alle
overlast van dien”, vindt een ander.
Zomercarnaval, dat elk jaar in de
zomervakantie door een Horster café
wordt georganiseerd, is niet zo populair

Ja
)$
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als haar traditionele tegenhanger.
Slechts 16 procent van de inwoners
viert zomercarnaval. “Voor mij zijn
carnaval en zomer alleen met elkaar
verbonden als je het over Rio de Janeiro
hebt”, vindt één van hen. Een ander
is het daar echter niet mee eens. “Het
is een leuk initiatief dat meer mensen
zouden moeten steunen. Het weer
is zoveel beter voor een optocht en
buitencarnaval.”
Voor meer resultaten of
aanmelden voor de volgende
enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

S Y S T E M AT

KOM NU VOOR
DE COLLECTIE
VAN 2014 NAAR
NUVA KEUKENS
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De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang
zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld.
De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectiﬁcatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Macht en onmacht van de politicus (3)
De gemeenteraadsvergadering van 11 februari was in meerdere
opzichten ontluisterend. Wethouder Dinghs (CDA ) blijkt vele essentiële
fouten te hebben gemaakt in de procedure waarin omwonenden zich
verzetten tegen de uitbreiding van een varkensbedrijf, die door de Raad
van State en eerder door de gemeenteraad van Sevenum nadrukkelijk
verboden is.
Vier vragen. Kende Dinghs
inderdaad zijn dossier niet, zoals
hij beweerde? Was er niet eerder
sprake van manipulatie? Welke rol
hebben zijn ambtenaren gespeeld?
En wat betekent deze ervaring voor
de toekomst van het CDA? Voor de
integriteit van ons gemeentebestuur?

Natuurlijk was Dinghs op de hoogte van
de feiten. In Sevenum was hij als wethouder al geconfronteerd met dezelfde
kwestie. Toen al was de gemeenteraad
tegen uitbreiding. Dinghs heeft dus
gemanipuleerd ten nadele van burgers.
Een andere conclusie is niet mogelijk.
Welke rol hebben de ambtenaren

gespeeld? Ambtenaren behoren integer
te zijn en objectieve informatie te
verschaffen aan wethouders, wars te
zijn van politieke manipulaties, van
vriendjespolitiek. Wat hebben de ambtenaren geadviseerd? Zijn ambtenaren
in Horst aan de Maas slippendragers
van wethouders? Over hun rol geen
woord in de raadszitting. Waarom niet?
Ontluisterend was ook de opstelling
van de CDA-fractie in deze principiële
kwestie. Zij hield de wethouder de
handen boven het hoofd. Daardoor
wordt nu ook de vraag opgeworpen of
het CDA in de nabije toekomst nog wel

TRAINING

your professional
sportshop

Manpower Venlo zoekt
voor een bedrijf in de regio:

Bedrijfsadviseur
Asperge m/v
U fungeert als spin in het web,
komt geregeld bij aspergetelers,
kent de teelt en de sector als geen
ander en adviseert naar behoefte
van de teler over voorkomende
vraagstukken.
Meer informatie of reageren?
www.manpower.nl
077 352 82 35
Heleen.Vorstermans@manpower.nl

een portefeuille van formaat, zoals
ruimtelijke ordening, kan worden
toevertrouwd. Aan de orde is niet
alleen de integriteit van wethouders,
die van de ambtenaren en het CDA,
maar bovenal die van ons gemeentebestuur. Dat behoort recht te doen
aan de belangen van álle burgers.
Vriendjespolitiek is uit den boze. Alle
redenen voor nader onderzoek. Een
hoorzitting? Raadsleden: toon uw
‘macht’. Waardering voor jullie eerste
stap om Dinghs ter verantwoording te
roepen.
André de Bruin, Sevenum
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Bespreking Poll week 6

Mensen die niet in de raad willen, mogen zich ook niet verkiesbaar stellen
Over enkele weken vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De inwoners van Horst aan de Maas mogen dan stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. 82 procent van de mensen vindt dat wie op de lijst staat en gekozen
wordt, ook zitting moet nemen in de gemeenteraad. Wil je dat niet, dan moet
je je niet verkiesbaar stellen, ook niet als lijstduwer. Zo ontstond er de voorgaande periode wat commotie toen mensen hun raadszetel die ze – soms door
voorkeursstemmen – hadden gewonnen, afgaven aan een ander partijlid.

Peter Rechsteiner uit Horst verwoordt het als volgt op de website van HALLO
Horst aan de Maas: “Er is integriteit. Dit betekent onder andere transparantie of
te wel: als je op de lijst wilt staan dan moet je transparant zijn wat je eigenlijk
wil.” De minderheid van de stemmers, 18 procent, ziet er echter niet zo veel
problemen in als iemand op de lijst staat om bijvoorbeeld alleen stemmen te
trekken. Iemand mag best een partij steunen en mee campagne voeren, maar
uiteindelijk besluiten geen raadslid te worden.

Meer vrouwen in de gemeentepolitiek is gewenst
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Wie een korte blik op de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart in Horst aan de Maas werpt, kan meteen zien dat het overgrote
deel van de kandidaten man is. Slechts één op de vijf kandidaten is vrouw.
Het aantal vrouwen dat op de kieslijsten staat, was ook in 2009 al laag. De
afgelopen twee raadsverkiezingen lag het percentage iets boven de 20 procent.
Essentie, D66 en CDA hebben dit jaar zelfs minder vrouwen op hun lijst staan dan
bij de vorige verkiezingen. Veel van de partijen geven ook aan niet te selecteren op geslacht bij het samenstellen van hun kieslijsten. Dit resulteert in lijsten
waarop mannen de boventoon voeren.

Is dat erg? Is het niet belangrijker om te selecteren op vaardigheden en
kennis dan op geslacht? Of worden vaardigheden en kennis niet benut omdat
voor vrouwen de drempel hoger is om de politiek in te gaan? Misschien zijn
vrouwen minder politiek betrokken of geïnteresseerd.
Maar aan de andere kant: in de huidige samenleving is het achterhaald om
amper vrouwen in bestuursfuncties te plaatsen. Partijen kunnen met een iets
actiever selectiebeleid vast meer vrouwen vinden. Daarmee halen ze dan ook
meteen andere inzichten in huis die hun beleid alleen maar ten goede komen.
Meer vrouwen in de gemeentepolitiek is gewenst. Wat vindt u?

Marieke
ment...
Dansmarietje, prinses
natuurlijk. Maar ook een keertje
zigeunerin en ‘hippie’-meisje.
Jcf][^UUf[]b[]_U`gYYb_fi]g]b[
tussen Dorothy uit de Wizard of
Oz en Sneeuwwitje. Ik ben een
geboren en getogen
Dreumellinneke, carnaval zou
me dus zo gezegd in het bloed
moeten zitten. Regelmatig loopt
een van mijn ooms of tantes
mee in de optocht en zij winnen
zelfs prijzen. Mijn broer komt er
zelfs speciaal voor over vanuit
Zweden. En als je in het centrum
van het dorp woont, ontkom je
bijna niet aan het carnavalsfeest.
Al is het maar door die
uitgelaten mensen die ’s nachts
ca$'"$$iifU`WUfbUjU`g`]YX^Yg!
zingend langs je huis komen
gedanst. Alaaf, ja.
Uit de Watzegje in de HALLO
van deze week blijkt dat 49
procent van de inwoners van
Horst aan de Maas geen carnaval
viert. Ze zijn dan met vakantie,
voelen zich intussen te oud of
hebben er gewoon geen zin in.
JUbXYj]^Zh][dfcWYbhX]Y\YhkY`
viert, zegt het merendeel alleen
naar de optocht te gaan en
daarna misschien nog even de
zaal in.
Ik moet bekennen dat ook ik
geen echte carnavalsvierder ben.
Drie dagen mijn keel rauw
zingen, pijn aan mijn voeten van
al die mensen die op mijn tenen
springen, de geur van bier die je
niet uit je haar gewassen krijgt:
het is niet iets waar ik meteen
enthousiast van word. Ik gun
ieder zijn plezier, maar als ik er
niets van meekrijg, dan mis ik
het ook niet.
Maar ja, ik heb mijn jaren
,$!AUXcbbU!_cghiiakY`U`
klaar liggen. En als ik
zondagmiddag langs de kant van
de weg sta, de optocht zie en de
muziek hoor, dan kan ik me
waarschijnlijk niet bedwingen
om zachtjes mee te deinen.
Of zoals Dorothé Cox in 1991
zong:
Ik vul ’t veurjoar in de lóch
De weenter waas ok lânk
genóg
Ik wil wer vaste-, vastevastenoavend viere

...of ni?
www.horstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 7) > Windmolens zijn een goede bron van energie voor Horst aan de Maas > eens 67% oneens 33%
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Verloting woonkavels Beatrixstraat
Startpunt Wonen in Horst moest maandag 17 februari een loting houden voor zes kavels aan de Beatrixstraat in
Sevenum. Een gedeelte van de behoeften aan woningen in het dorp wordt middels dit gebied verwezenlijkt.
Ralph Beunen van Startpunt Wonen
in Horst en de notaris laten weten dat
een loting niet vaak meer voorkomt.
“De combinatie van een redelijk gezonde
dorpskern en stimuleringsmaatregelen
maakt dat een groot publiek geïnteresseerd is. Dankzij deze maatregelen van

gemeente Horst aan de Maas blijft de
doorstroom op peil,” aldus Beunen. Het
handjevol aanwezigen beaamt dat de
stimuleringsmaatregelen mee hebben
gespeeld bij hun keuze voor het woongebied aan de Beatrixstraat. “Daarnaast
liggen de percelen dichtbij het centrum,

waar veel voorzieningen te vinden zijn.
Bovendien hebben de woonkavels een
gemiddeld oppervlak. Andere zijn te
groot of te klein en liggen ver weg van
de kern. En een Sevenummer krijg je nu
eenmaal niet weg uit z’n dorp. Een ezel
blijft een ezel.”

Versboerderij De Gastendonk in Horst wil haar activiteiten uitbreiden. Naast de huidige verswinkel willen de
eigenaren ook kookworkshops gaan organiseren en een verssnackbar realiseren.
nuttigen, als bij een snackpunt. Ook het
geven van kookcursussen en workshops
gaat tot de mogelijkheden behoren.
Daarnaast wordt het kleine terras uitgebreid tot 150 vierkante meter. Een deel
van de bedrijfswoning zal verbouwd
worden om ruimte te maken voor de
winkel, een nieuwe keuken met koelcel
en een horecapunt. Het College van

B&W wil medewerking verlenen aan de
uitbreiding. Volgens haar ontstaat door
de plannen een meerwaarde vanuit de
beleving van het landschap voor voorbijgangers. De karakteristieke uitstraling van het gebouw blijft volgens haar
behouden. De gemeenteraad van Horst
aan de Maas beslist op 11 maart over de
plannen.

CPO in Kronenberg
De dorpsraad van Kronenberg heeft het initiatief genomen om op de oude locatie van de basisschool in het dorp
nieuwbouwwoningen te realiseren. Zij start daarom een zogenaamd CPO-project.
“We willen graag de leefbaarheid
en het prettige woonklimaat behouden
in ons dorp en mede hierdoor de
sociale samenhang in de kern

versterken”, stelt de dorpsraad. Door
de ontwikkeling in eigen beheer te
nemen, wil de initiatiefgroep kosten
beperken. Zij richt hiervoor een

stichting op. Inmiddels heeft het project
een tiental inschrijvingen. Gemeente
Horst aan de Maas heeft de grond
beschikbaar gesteld.

Laat je zien!
Word medewerker atelier bij
Kruytzer Optiek en Optometrie
Kruytzer Optiek en Optometrie is een gespecialiseerd optiekbedrijf met optometriepraktijk
met al 40 jaar een uitstekende reputatie. Binnen ons bedrijf staan kwaliteit, vakmanschap,
oogzorg, service en klantvriendelijkheid voorop. Je komt te werken in een atelier met de
nieuwste slijpapparatuur, binnen een gezellig team van vier gediplomeerde optometristen
en contactlensspecialisten die ondersteund worden door twee uitstekende verkoop- en
administratief medewerksters.

Wij zijn op zoek naar een

Medewerker atelier

40 uur
per week

De kerntaken zullen zijn

Wij bieden

• Slijpen en monteren van brillenglazen
• Repareren van brillen
• Assisteren bij verkoop en serviceverlening

• Een afwisselende, uitdagende functie met
ruimte voor ideeën en eigen inbreng in een
bedrijf dat volop in ontwikkeling is
• Een prettige werksfeer binnen een
gezellig team
• Een op maat gesneden interne begeleiding
met vakmensen als collega’s
• Goede arbeidsvoorwaarden

Wij vragen
• Ervaring in de optiekbranche
• Fijnmechanisch inzicht
• Goede communicatieve eigenschappen
• Klantvriendelijke houding
• Oog voor detail

8YJ`]bXYf
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Gastendonk wil uitbreiden
Dagelijks bezoeken zo’n 85 mensen
de versboerderij in Horst. De eigenaren
verwachten dat dit aantal na de verbouwing kan toenemen tot minstens 115
bezoekers per dag. De versboerderij wil
dat men in de toekomst naast voor verse
(streek)producten en maaltijden ook bij
de boerderij terecht kan om maaltijden
en (alcoholische) dranken ter plaatse te

Starters in de regio

Zie jij jezelf als onze nieuwe collega? Stuur dan je sollicitatie binnen twee weken,
voorzien van cv, aan: info@kruytzeroptiek.nl t.a.v. Margo Kruytzer
Kerkstraat 1, 5961 GC Horst, www.kruytzeroptiek.nl

De Vlinder
Angelique Bolten
Benderstraat 7
Horst
077 851 71 12
devlinderangelique@
gmail.com
devlinder-angelique.nl
welzijn
4 februari 2014

Activiteiten
De Vlinder biedt kinder- en
tieneryogalessen aan en de
workshop Krachtig naar de
brugklas. Krachtig naar de
brugklas is een workshop voor
kinderen die opzien om de
overstap van groep 8 naar de
brugklas te maken. Voor sommige kinderen brengt dit
spanningen met zich mee. De
Vlinder biedt individueel of in
kleine groepjes vier lessen aan
om de overgang gemakkelijker
te maken. De lessen vinden
plaats op de school waar het
kind naar toe gaat, het Dendron
College of het Citaverde College.
Tijdens deze lessen wordt onder
andere met elkaar besproken
waar ieder naar uitkijkt en
tegenop ziet. Wat het kind nodig
heeft om zich zelfverzekerder te
voelen. Wat er allemaal gaat
veranderen, nieuwe vrienden
maken hoe doe je dat en nog
veel meer. Maar ook bewuster
worden van je eigen lichaam
door yogahoudingen en aan-

dacht voor ademhaling, concentratie en ontspanning.
Daarnaast kunnen ze de
nieuwe school rustig van binnen
bekijken en de sfeer alvast een
beetje te proeven. Ook mogen ze
vragen stellen aan eerstejaars
leerlingen.
Doelgroep
Kinderen in de leeftijd van
4 tot en met 19 jaar die spelenderwijs meer kracht, balans en
zelfvertrouwen willen ontwikkelen. Kinderen die op een leuke
en ﬁjne manier met lichaam en
geest bezig willen zijn.
Onderscheidend vermogen
Als moeder van twee kinderen van 10 en 13 jaar en als
onderwijsassistent binnen het
voortgezet onderwijs, staat
Angelique dicht bij de belevingswereld van jonge kinderen en
tieners. Toen zij van dichtbij zag
hoe moeilijk de overstap van het
basis- naar het voortgezet
onderwijs voor sommige kinderen is, bundelde zij haar kennis
over yoga en onderwijs in de
workshop Krachtig naar de
brugklas. Als een logisch vervolg
hierop ontstond de workshop
Krachtig in de brugklas voor
tieners die nog net wat extra
ondersteuning nodig hebben op
hun nieuwe school. Op deze
manier wordt yoga geïntegreerd
in het onderwijs.

B&B Staatsie 1866
geopend
Staatsie 1866 is op 1 oktober, 147 jaar na de eerste openingsdatum,
weer geopend. In het gebouw met lunchroom, kiosk en vergaderruimte is
sinds januari ook een bed & breakfast beschikbaar.
De bed & breakfast bestaat uit
twee kamers voor twee personen, een
gedeelde badkamer en een gezamenlijke ruimte. Deze laatste kan ook
voor vergaderingen ingezet worden.
Een eventueel derde persoon kan
gebruikmaken van een slaapbank. Op
aanvraag kan gezorgd worden voor een
vers ontbijt, lunch of diner.

B&B Staatsie 1866 is gevestigd
in het oude karakteristieke stationsgebouw op het station van HorstSevenum. Dit gebouw is volledig
gerestaureerd en deed in het verleden
dienst als wachtruimte en verkooppunt
voor treinkaartjes. In de nieuwe kiosk
is de stijl van het oude stationsgebouw
aangehouden.

Café ’t Paradijs
Melderslo te koop
In Melderslo staat café ‘t Paradijs te koop. Eigenaren Bea en Jan Marcellis
moeten het café verkopen om gezondheidsredenen. “We hebben het oude
dorpscafé weer helemaal opgebouwd tot een goedlopende zaak, dus we
vinden het heel jammer om te moeten verkopen”, aldus Bea.
Het café met aangelegen zaal die
onder andere voor feesten, recepties,
kofﬁetafels en vergaderingen gebruikt
wordt, staat al ongeveer een half jaar
te koop. Bea Marcellis laat weten dat
ze het erg jammer vindt dat ze het
dorpscafé na bijna tien jaar moeten verkopen. “Onze hart en ziel liggen in dat
café, maar door gezondheidsproblemen
zijn we genoodzaakt om het te verko-

pen. Het was echt een oud dorpscafé
toen wij het kochten in 2004. Wij hebben het weer helemaal opgebouwd en
er een gezellig café van gemaakt, waar
ook de jeugd op vrijdag en zaterdag
weer te vinden is. Met pijn in ons hart
verkopen we ’t Paradijs.” De makelaar
van het pand wil geen uitspraken doen
over het aantal geïnteresseerde kopers
en de status van de verkoop.
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Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
13 februari 2014
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

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

Stemmen bij volmacht
De burgemeester van de gemeente
Horst aan de Maas maakt bekend dat
het mogelijk is om bij de aanstaande
Gemeenteraadsverkiezingen op woensdag
19 maart per volmacht te kunnen stemmen.
Machtiging door overdracht van de stempas
(onderhandse volmacht)
De kiezer kan (na ontvangst van de stempas)
tot en met de dag van de stemming, zelf een
andere kiezer machtigen door de stempas aan
die kiezer over te dragen. Hiervoor vult u de
achterzijde van de stempas in. Deze aangewezen gemachtigde moet wel in de gemeente
Horst aan de Maas staan ingeschreven als kiezer op 3 februari 2014. Vergeet niet een kopie
van een geldig legitimatiebewijs mee te geven
aan de gemachtigde. Deze dient overlegd te
worden aan de voorzitter van het stembureau bij
het uitbrengen van de stem.

‘Kleine stapjes zetten
om de zelfredzaamheid
te vergroten’

Schriftelijke volmacht
Voor het machtigen van een kiezer vanwege
bijv. tijdelijk verblijf in het buitenland.
Het schriftelijke verzoek kan uiterlijk vrijdag
14 maart 2014 worden ingediend bij de
gemeente. Dit formulier (L8) is te verkrijgen
op het gemeentehuis of u kunt het zelf downloaden via: www.horstaandemaas.nl/Bestuur/
Gemeenteraadsverkiezingen
Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een blauw-geel volmachtbewijs. De
gemachtigde dient de volmachtstem tegelijk met
zijn/haar stem uit te brengen en mag niet meer
dan twee volmachten aannemen. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken
of zelf aan de stemming deel nemen.
Nadere inlichtingen via bovengenoemde website
of bij Team Burgerzaken, tel. 077 - 477 97 77.

Suzanne van Ras (trajectbegeleider) en Isabel van den Munckhof
(vrijwilligster) van MAC (Maatschappelijk Activerings Centrum).
Sinds 2012 is er het Maatschappelijk
Activeringscentrum in Horst aan de Maas.
Het centrum biedt inwoners met een afstand
tot de arbeidsmarkt de kans om werkervaring
op te doen in het dienstencentrum. Dat kan
zijn deelnemen aan de dagbesteding, maar
ook als klusjesman of -vrouw.

Bekendmakingen
'HRI¿FLsOHEHNHQGPDNLQJHQYDQGHJHPHHQWH+RUVWDDQGH0DDV
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Hofweg 24
Broekhuizen
Veerweg 13b
Grubbenvorst
Burg Termeerstraat 45
Narcissenstraat 10
Lavendelheide 15
Horst
Venloseweg 110
Huize Zeldenrust
(Venrayseweg 19)
Bestemmingsplan
‘Woning Lindweg’
Songertweg 17
Veld-Oostenrijk - Schengweg

Afhangweg ongenummerd
Dijkerheideweg 3 en 9
Dijkerheideweg ongenummerd
Jacob Merlostraat 1
Songertweg 17
Lindweg (tussen nr. 2c en 4)
Wilhelminaplein 9
Horster Erf
Vrouwboomweg 7
Lottum
Bonenkampstraat 12
Melderslo
Swolgensedijk
Sevenum
Creemerhof ongenummerd
Midden Peelweg 5

De Hees 4a
(besluit verzonden
op 13 februari 2014)
Broek 20
Horst aan de Maas
Registratie kiezers die
onderdaan zijn van een
andere lidstaat van de
Europese Unie
Vertrokken naar onbekende
bestemming
Het aanvragen van een
vervangende stempas
Diverse wegen in
Horst aan de Maas
Lollebeek oost, Horst/Tienray

Suzanne vertelt: “Deze mensen hebben nu
weinig perspectief op een betaalde baan. We
ontwikkelen voor deze groep mensen een
programma dat past bij hun mogelijkheden
en we begeleiden ze daarin. De voornaamste taak is de mensen zelfredzaam maken.
Zodat ze weer mee kunnen draaien. We
bekijken per individu wat het perspectief is;
voor de ene is dat via een baan terugkeren
in de maatschappij, terwijl het bij een ander
vooral gericht is op bieden van een zinvolle
dagbesteding.”
“De winst die wij maken zit in de stapjes
vooruitgang die we boeken met onze mensen. Die stapjes kunnen heel klein zijn, dat
verschilt per persoon. Als ik dat uitleg, geef
ik vaak het voorbeeld van een meisje dat ik
doorverwezen kreeg van de gemeente. Het
meisje was angstig en durfde het huis niet
uit. Ik maakte een afspraak, maar ze kwam
niet opdagen. Met veel energie heb ik haar
over de streep getrokken. En zie nu. Ze komt
hier, doet weer iets met haar leven. Ze kan
zichzelf weer redden en voelt zich nuttig. Ze
is ook een stuk rustiger, omdat ze weet dat
ze bij ons terecht kan als ze een vraag heeft.
Dat is onze winst”.

In het MAC is het een drukte van jewelste. Aan een tafel zijn een paar mensen in
gesprek en in een andere ruimte wordt hout
gezaagd. De eerste mensen van de inloop
melden zich. De klusjesdienst is de deur uit,
zij doen kleine klusjes voor mensen die ondersteuning in en om het huis kunnen gebruiken. “Onze voornaamste taak is de mensen
basisvaardigheden aan te leren en hen een
dagritme te bieden. Geld verdienen staat hier
niet voorop. Maar geld uitgeven ook niet.
Nu is er vanuit de inloop het idee gekomen
te gaan tekenen. Materialen zijn er niet en
kunnen we niet kopen. Dus geef ik de groep
opdracht iets te bedenken om aan materialen
te komen. Dat is een lastige opdracht, maar
het zet de mensen in gang. En dat is precies
de bedoeling”, aldus de bevlogen vrijwilligster
Isabel van den Munckhof.
Als we beide dames vragen naar hun toekomstdroom voor MAC dan wil Isabel graag
meer bekendheid genereren en meer mensen
aanspreken. “Ik wil de inloopfunctie van ons
centrum activeren. Het is te gek dat mensen uit onze gemeente naar Venray zouden
moeten voor dagbesteding. Dat kunnen wij
hier ook samen van de grond krijgen! We
zijn er voor elkaar, loop gewoon eens binnen
op een woensdagochtend of donderdagmiddag. En neem de volgende keer iemand
mee.” Suzanne wil vooral dat mensen blijven
komen. “Ik ben al gelukkig als ze hier met
plezier naartoe komen. Ik wil ze een doel
geven om uit bed te komen. Elke dag goed
beginnen!”

HORST AAN DE MAAS
2013
Aantal klanten totaal en per kanaal

GEMEENTE HORST AAN DE MAAS WERKT MET SERVICENORMEN. MET DEZE NORMEN
BELOOFT ZIJ PRODUCTEN EN DIENSTEN BINNEN EEN BEPAALDE TERMIJN AF TE
HANDELEN. DEZE INFOGRAPHIC INFORMEERT OVER DE BELANGRIJKSTE RESULTATEN
VAN GEMEENTE HORST AAN DE MAAS IN 2013.
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2

3

2012
SERVICENORM

Website gemeente Horst aan de Maas

Waarvoor wordt de website van de gemeente vooral bezocht?
4

282.271

LEGENDA
2013

5
85%

279.499
Contact en
openingstijden

Zwembad
de Berkel

145.912

Bekendmakingen Bestemmingsplannen

Afvalinzameling

85%
Doel van bezoek bereikt

Wat is de belangrijkste reden voor om met de gemeente te bellen?

Wachttijd telefoon (norm= 30 seconden)

70.093
2

1

30.464

2.537

Balie

Post

Bouwafval op
laten halen

Vakinhoudelijke
vraag

@
Telefoon

5

23.967
9.298

Website

4

3

Melding woon- en Apparaten op
leefomgeving doen laten halen

Aanvraag WMO
indienen

0:31

0:31

E-mail e-formulieren

Gemiddelde wachttijd op afspraak (norm= 3 minuten)

Aantal klanten op afspraak gestegen

Gemiddelde wachttijd aan de balie (norm = 6 minuten)

In 2013 maakte bijna 8% van de klanten een afspraak voor het
aanvragen van een product of dienst van burgerzaken. De overige
klanten maakten gebruik van de vrije inloop tijdens openingstijden.

7,7%

3:07

5,1%

Aantallen en betalingstermijnen facturen

13.069

13.782

BURGERZAKEN

WIZ

FSSC

VERGUNNINGEN

5:06

5:58

7:47

4:56

2:57

Aantal afgegeven omgevingsvergunningen

Klanttevredenheid vergunningen

Afgehandeld binnen 14 dagen

90%

5:59

5:16

Tevredenheid over de aanvraag van een vergunning

8.3

88%

295
Afgehandeld binnen 30 dagen

98%

Tevredenheid over het vooroverleg van een eventuele vergunning

302

7.5

Doorlooptijd omgevingsvergunning bouwen

48,2 dagen

97%

Servicenormen werk, inkomen en zorg

56,3 dagen
Voor producten van werk en inkomen (b.v. bijstands-uitkering) bedraagt
de servicenorm 28 dagen en voor zorgproducten (b.v. WMO) 42 dagen.

Meldingen woon- en leefomgeving

Waardering ophaalfrequentie afval
Afgehandeld binnen servicenorm

84%

4.577

80%

precies goed

3.321

Aantal WWB uitkeringen

Afgehandeld binnen 7 dagen

338

Aantal meldingen over niet opgehaald afval gedaald

92%

81%

324

88%

733
Vraagverheldering: de vraag achter de vraag
2.136
Sinds 1 juli 2012 voert de gemeente vraagverhelderingsgesprekken. Deze
gesprekken zijn het startpunt voor alle vormen van ondersteuning op het
gebied van wonen, zorg en welzijn. In deze gesprekken komt een breder
palet aan oplossingen voor een hulpvraag in beeld.

Bevolkingsontwikkeling 2013
Inwoners 01-01-2014: 41.731

+ 66

606

Vraagverhelderingsgesprekken

GEBOREN 370

Toegekende nieuwe WMO-voorzieningen

111

Rolstoel

VERTREKKERS
1.097

243

VESTIGERS
1.154

Vervoersvoorziening

75

Aanpassing woning

400
OVERLEDEN 361

Hulp bij huishouden
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Dinsdag 24 september

Commissie
Samenleving
Openbare bijeenkomst op dinsdag
25 februari 2014 om 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis in Horst aan de Maas.
De vergadering wordt live in audio uitgezonden
via de website.
Onderwerpen zijn:
Stand van zaken implementatie Participatiewet
 ,QOHLGLQJGRRUPHYURXZ%RSGH/DDN
wethouder.
 3UHVHQWDWLHYDQKHWXLWYRHULQJVFRQFHSWGRRU
consulenten van het reïntegratieproject (RIT)
 5HÀHFWLHGRRUGHYRRU]LWWHUYDQ'LYRVD
de heer R. Paas, over de praktijk van
Horst aan de Maas en een inleiding over de
Participatiewet.

Behandeling raadsvoorstellen raadsvergadering
11 maart 2014
Voor deze commissie komen de volgende
raadsvoorstellen daarvoor in aanmerking:
 $JHQGDSXQW1RWD7RSLQNRPHQV
 $JHQGDSXQW9HURUGHQLQJ
Basisregistratie Personen.
 $JHQGDSXQW*HZLM]LJGYDVWVWHOOHQ
legesverordening 2014.
Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de www.horstaandemaas.nl.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom!

Woensdag 26 februari

Wethouder Loes Wijnhoven en manager R. Gillissen van de Belastingdienst ondertekenden onlangs
de convenant Horizontaal toezicht. Dit houdt in dat er sprake is van een soepeler toezicht door de
belastingdienst omdat de gemeente aan een aantal voorwaarden voldoet. De gemeente heeft veel aandacht besteed aan het systeem van interne beheersing en interne controle en is open en transparant in
KDDUKRXGLQJZDDUGRRUKHWYROGRHQDDQGH¿VFDOHZHWHQUHJHOJHYLQJJHZDDUERUJGZRUGW

Werk in uitvoering

Commissie
Ruimte

Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op www.horstaandemaas.nl.
De komende periode zijn wij voor u op de volgende locaties aan het werk:
* Almeweg (Plan de Afhang II Horst)

Openbare bijeenkomst op woensdag 26
februari 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis in Horst aan de Maas. De
vergadering wordt live in audio uitgezonden via
de website.Meer informatie over deze onderwerpen vindt u op www.horstaandemaas.nl
Onderwerpen zijn:
Onderzoek Rekenkamercommissie.
Toelichting door de voorzitter van de
Rekenkamercommissie de heer J. van Hout
Behandeling raadsvoorstellen raadsvergadering
11 maart 2014. Voor deze commissie komen
de volgende raadsvoorstellen daarvoor in
aanmerking:
 $JHQGDSXQW9HURUGHQLQJ:LQNHOWLMGHQ
Horst aan de Maas
 $JHQGDSXQW%HVWHPPLQJVSODQ%XLWHQNDQV
Tienrayseweg-Akkerweg-Bosstraat
 $JHQGDSXQW%HVWHPPLQJVSODQ%HDWUL[VWUDDW
Sevenum (woningbouw)
 $JHQGDSXQW%HVWHPPLQJVSODQ
Kerkbosweg (particulier)

 $JHQGDSXQW%HVWHPPLQJVSODQ 
Molengatweg 8 en 27 Horst
 $JHQGDSXQW%HVWHPPLQJVSODQ 
Gastendonkstraat 39, Horst
 $JHQGDSXQW%HVWHPPLQJVSODQ
Mart van Dijk Kwekerijen, Swolgen
 $JHQGDSXQW%HVWHPPLQJVSODQ 
Geluidzône Centrale Verwerkingsinstallatie
Raaieind
 $JHQGDSXQW%HVWHPPLQJVSODQ/RUEDDQ
ongenummerd America
 $JHQGDSXQW%HVWHPPLQJVSODQ 
Kloosterstraat 17, Tienray
 $JHQGDSXQW%HVWHPPLQJVSODQ
Sportpark D’n Haspel
 $JHQGDSXQW*URQGSULMVEULHI
Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de www.horstaandemaas.nl.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom!

Zwerfafval: samen
pakken we het op!
Op 29 maart 2014 is de landelijke opschoondag in het kader van de ‘Week van
Nederland Schoon’. De gemeente Horst aan
de Maas doet daar dit jaar weer aan mee.
De gemeente nodigt dorpsplatforms en verenigingen uit om op die dag een opruimactie
te organiseren.
Zwerfafval opruimen in uw dorp
Dorpsplatforms, buurtverenigingen, wildbeheereenheden en andere lokale clubs worden van
harte uitgenodigd om op 29 maart 2014 een
opruimactie organiseren. Dit kan in de eigen
woonomgeving maar ook bijvoorbeeld in een
natuurgebied. Een opruimactie duurt 2 tot 3 uur.

De gemeente ondersteunt
De gemeente levert het opruimmateriaal zoals
knijpers om het zwerfafval op te pakken,
vuilniszakken, veiligheidshesjes en werkhandVFKRHQHQ1DDÀRRSYDQGHDFWLHKDDOWGH
gemeente het materiaal en de volle vuilniszakken op. Voor de deelnemers staat dan een kop
NRI¿HRIWKHHPHWHHQVWXNYODDLNODDU
Informatie en aanmelden
Geïnteresseerd? Neemt u voor meer informatie
en aanmelding contact op met de coördinator
buitendienst van de gemeente Horst aan de
Maas, Maria Huibers: gemeente@horstaandemaas.nl of 077 - 477 97 77.

Glas over?
Schone platte stukken glas zoals
glasplaten, ruiten en spiegels halen
wij gratis aan huis op.
Bel 077 - 477 97 77 voor een afspraak.
Glas dat vervuild is met kit- en
stopverfresten horen bij het bouw
en sloopafval.

Het echtpaar van den Munckhof-Kurvers uit Horst vierde onlangs hun 65-jarig huwelijksfeest.
Burgemeester van Rooij feliciteerde hen persoonlijk en overhandigde daarbij de gebruikelijke cadeau’s.

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

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

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

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een ‘Afspraak op maat’ te maken
voor producten van burgerzaken tijdens de normale
openingstijden en op woensdag- en donderdagmiddag. U kunt dit doen via tel. 077 - 477 97 77 of
via www.horstaandemaas.nl. Als u een ‘afspraak
op maat’ heeft gemaakt, wordt u met voorrang
geholpen. Wilt u er s.v.p. rekening mee houden dat u
bij de afdeling Burgerzaken een geldig legitimatiebewijs (paspoort/id-kaart of rijbewijs) nodig hebt.
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RAADSFEITEN
EDITIE 20 FEBRUARI 2014

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

De raadsvergadering van 11 februari 2014
De raadsvergadering van dinsdag 11 februari bevat totaal achttien agendapunten. Agendapunten 5 en 10 tot en met 15 worden als hamerstukken behandeld. Voor het burgerpodium hebben zich
liefst zes sprekers aangemeld. Reden voor voorzitter Kees van Rooij de gebruikelijke spreektijd van vijf minuten te verkorten naar vier minuten.
Burgerpodium
Namens Behoud de Parel uit Grubbenvorst
spreekt de heer Geurts zijn zorgen uit over het
grindwinningproject CVI Raaieind. Hij vreest
dat er over 30 jaar een containerhaven ligt.
Voorts vindt hij het jammer dat er volgens
zijn vereniging geen deugdelijk onderzoek is
verricht naar de geluidsoverlast als gevolg van
laagfrequente trillingen, die ontstaan bij het
winnen van grind. Daarom heeft Behoud de
Parel zelf een onderzoeksbureau ingehuurd
om uit te vinden wat de gevolgen van de
laagfrequente trillingen voor de inwoners van
Grubbenvorst kunnen zijn. Ook is hij niet blij
met de manier waarop de gemeente is omgegaan met de bezwaren en vele daarvan niet
ontvankelijk heeft verklaard, terwijl de Raad
van State wel gehoor geeft aan de bezwaren.
Wethouder van Rensch geeft tijdens de behandeling van het agendapunt zijn visie op deze
vragen en opmerkingen, waar hij o.a. aangeeft
dat sommige bezwaren formeel weliswaar niet
ontvankelijk zijn verklaard, maar dat het college er toch inhoudelijk op is ingegaan. Tevens
is hij, net als sommige fracties van mening, dat
deze raad niet kan en mag aangeven, wat de
status over 30 jaar is.

scherm aan dat dit niet het geval zou zijn. Bij
de behandeling van de raadsinformatiebrief
over dit onderwerp gaat wethouder Dings hier
verder op in. Hij geeft aan dat de gemeente
inderdaad 1 keer heeft verzuimd de werkgroep
over een rechtszitting in te lichten.
De raad verzoekt de wethouder om hier beter
te communiceren.

De Heer Stoop uit zijn ongenoegen over de
gang van zaken omtrent wijziging bestemmingsplan Hazenhorstweg 1 en 3. Volgens
hem is de raad door het college misleid en
is verkeerde informatie gebruikt om tot het
besluit te komen om de wijziging van bestemmingsplan goed te keuren. De Raad van State
heeft dit besluit vernietigd, omdat het plan niet
voldoet aan de richtlijnen voor een extensiveringgebied. PvdA-PK dient een motie in,
waarbij het beleid van Gemeente Horst aan
de Maas rond extensiveringgebieden wordt
bekrachtigd. Wethouder Dings is blij met de
motie, waarmee duidelijkheid wordt verschaft.
De heer Verhaegh heeft, als vertegenwoordiger van de bewonersgroep van de Kleefsedijk
in Sevenum zijn twijfels over de bestuurlijke integriteit van de gemeente inzake het
varkensbedrijf Klevar. Immers volgens hem
zou de gemeente de bewonersgroep optimaal
betrekken bij de gerechtelijke procedure,
maar hij geeft middels een presentatie op het

De heer Bouten dient namens CDA, SP,
Essentie, D66 en PvdA-PK een motie in,
waarin het college wordt verzocht te zoeken naar alternatieve oplossingen binnen
het gemeentebeleid om de verbouwing van
het clubgebouw alsnog te realiseren en de
exploitatie door de vereniging te garanderen.
Wethouder van Rensch zegt toe naar mogelijkheden binnen het gemeentebeleid te gaan
zoeken, maar daarmee nog niet een oplossing
aan te dragen.

Jeugdgebouw Kronenberg
Ook over de afwijzing van de subsidie voor
het jeugdgebouw in Kroneberg is tijdens
het Burgerpodium ingesproken en wel door
de heer Janssen, namens de stichting. In
tegenstelling tot publicaties in de krant krijgt
KJM Kronenberg toch geen subsidie voor
verbouwing van de clubaccommodatie. De
raad wijst het bezwaar tegen de afwijzing van
de gemeentelijke subsidie af. Het past immers
niet binnen de regels die gesteld zijn in het
accommodatiebeleid Horst aan de Maas.
Fractieleden van de diverse partijen hebben
de accommodatie bekeken en de vrijwilligers
van de jeugdvereniging gesproken. Ze zijn het
over eens dat naar een oplossing moet worden
gezocht voor de benodigde opknapkosten van
het jeugdgebouw.

CVI Raaieind
Alle fracties, met uitzondering van SP, stemmen in met het voorgestelde bestemmingsplan
inzake het CVI Raaieind. De fractieleden de
Hoon, Beurskens en Van der Weegen uiten
hun lof over het Maasbeveiligingsproject.
De heer Beurskens geeft aan dat, gezien
de verwachtte verhoging van de waterstand
in de Maas, er wel haast geboden is bij de
start van het project. Ondanks dat zijn fractie

De heer Janssen van de Stichting Jeugdgebouw Kronenberg spreekt tijdens het Burgerpodium de
raad toe

De publieke tribune was op 11 februari 2014 weer goed bezet. Met name de onderwerpen BP CVI
Raaieind, Klevar en het dekkingsplan van de Regionale Brandweer konden op veel belangstelling
rekenen.
liever een andere locatie voor het grindwinningproject had gezien, stemt ook de heer Van
der Weegen in met het -in zijn bewoordingen
‘prima en goed onderbouwde’- bestemmingsplan voor CVI Raaieind. Hij stuurt er wel op
aan dat regionale samenwerking binnen dit
project –bijvoorbeeld met de Gemeente Venlo
beter had kunnen verlopen. Verder vraagt
hij -ondermeer om de controle op uitvoering
van het project in de komende decennia te borgen- de gemeenteraden van de toekomst het
‘collectief geheugen’ niet uit het oog mogen
verliezen. De heer Kemperman is het eens met
het bestemmingsplan. Hij vraagt zich echter
wel af of het project goed is besproken met de
Dorpsraad Grubbenvorst en maakt zich zorgen
over de verdere aantasting van het gebied
rond het dorp.
De heer van Rengs deelt namens zijn partij het
niet eens te zijn met het project en de gehele
gang van zaken eromheen. Zijn partij stemt
niet in met het bestemmingsplan. Wethouder
van Rensch is blij met de positieve instelling
van de raadsfracties. Hij antwoordt ook op
de vragen die de heer Geurts van Behoud de
Parel via het burgerpodium heeft gesteld over
de geluidsoverlast, de toekomst van het project
en het niet ontvankelijk verklaren van verschillende zienswijzen. De heer van Rensch
geeft aan dat de overlast door laagfrequente
trillingen continu in de gaten gehouden gaat
worden.
Uitgangspunten voor implementatie van
drie decentralisaties
Gemeenten krijgen met ingang van 2015 drie
nieuwe taken: de Participatiewet, Jeugdzorg
en Abwz/WMO. Voor het vormgeven van de
uitvoering van deze taken is in een nota een
aantal uitgangspunten vastgesteld, die aan
de gemeenteraad zijn voorgelegd. Voorzitter
Kees van Rooij noemt het een afrondingsdocument voor deze raadsperiode. Mevrouw
Craenmehr geeft aan dat haar partij instemt
met het voorstel. Zij vraagt wel om een juridisch construct waarin de uitvoering van de
wetten wordt geborgd en dat duidelijk moet zijn
wie de eindverantwoordelijke is voor afhande-

len van klachten. Bovendien verzoekt zij het
college de regie in eigen hand te houden. De
heer Bertrams vindt dat Horst aan de Maas het
goed voor elkaar heeft met dit plan.
Ook de heer van der Weegen pleit voor
behoud van regie en roemt de eigen initiatieven van burgers, ondanks dat de Gemeente
meer taken en minder geld krijgt voor de zorg.
Namens zijn partij dient de heer van Driel een
amendement in met betrekking tot het beleid
voor PGB’s. De heer van Baal geeft aan dat
zijn fractie niet kan instemmen met het plan.
Het amendement van D66 wordt niet aangenomen.
Wethouder Op de Laak geeft aan dat het
vaststellen van de budgetten voor de zorg
noodzakelijk is, maar bij overschrijding de
burger daarvan niet de dupe mag worden. Het
geven van goede zorg blijft volgens haar het
uitgangspunt.
Ontwerp Dekkingsplan Brandweer
Limburg-Noord
De gemeenteraad stemt in met Ontwerp
Dekkingsplan Brandweer Limburg-Noord en
is daarom in eerste instantie akkoord met
het niet indienen van een zienswijze tegen
het plan. De raad is zich echter wel bewust
van de onvrede onder de vrijwilligers bij de
brandweerkorpsen in Horst aan de Maas over
hun positie binnen de huidige en toekomstige
situatie in de Veiligheidsregio. Diverse fracties
hebben contact gehad met vrijwilligers van de
korpsen Horst en Lottum. Er zou volgens de
heer Bouten zelfs sprake zijn van een angstcultuur en de heer van Baal geeft aan dat de
schaalvergroting het er voor de vrijwilligers niet
gezelliger maakt.
Raadsbreed wordt een motie ingediend,
waarin de raad het college vraagt de rol van
de vrijwilligers bij de brandweer in de huidige
situatie en veranderende situatie voor 1 september te evalueren en de uitkomsten van de
evaluatie mee te nemen in de veiligheidsregio,
nadat hier een raadsbesluit over genomen is.
Op voorstel van de voorzitter wordt de motie
als een zienswijze tegen het plan ingediend.
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Portret lijsttrekker CDA

‘Je moet in contact blijven en luisteren’
Bob Vostermans (32) uit Horst haalt zijn energie uit het contact met mensen. De CDA’er hoopt anderen met zijn
enthousiasme te motiveren. “Samen kunnen we wat voor de gemeenschap bereiken.” Bob is tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart de lijsttrekker voor het CDA.

nog een pre-master politicologie aan
de Radboud Universiteit in Nijmegen
volgde.
De politicus licht zijn keuze voor het
CDA toe: “De partij staat middenin de
samenleving. Van ondernemers tot verenigingsmensen: iedereen verbindt zich
binnen het CDA.” Op zijn 24e kwam hij
voor de partij in de raad van Arcen en
Velden, toentertijd nog een zelfstandige gemeente. “Ik was nog een jonkie
en volledig blanco. Ik heb het me echter steeds meer eigen gemaakt. Na vier
jaar werd ik met voorkeursstemmen in
de raad van Venlo gekozen en al snel
werd ik fractievoorzitter”, vertelt Bob.

Ik vind het leuk om
een verbinder te zijn

“Ik kom uit Velden waar een heel
actief verenigingsleven heerst. Ik heb
er lange tijd gevolleybald. Daarnaast
ben ik jeugdtrainer geweest en heb ik
in verschillende commissies gezeten.
Toen ik in het bestuur van de sportvereniging zat, kwam ik voor het

eerst in aanraking met de politiek. Op
een gegeven moment werd er door
de wethouder een besluit over onze
sporthal genomen. Ik begreep niet hoe
hij een oordeel kon vellen over iets
waar hij geen beeld van had. Ik kon
gaan zeuren of ik moest de handschoen

zelf oppakken. Dit was voor mij de trigger om de politiek in te gaan,” aldus
Bob. Naast interesse voor het verenigingsleven heeft de jonge politicus
ook afﬁniteit met economie. Aan de
Fontys Hogeschool in Venlo studeerde
hij commerciële economie, waarna hij

Sinds september vorig jaar is Bob
lijsttrekker en wethouderskandidaat
van het CDA Horst aan de Maas.
Waarom is het oog van de christendemocraten op de jonge politicus uit
Velden gevallen? “Ik vind het leuk
om een verbinder te zijn. Wellicht
vonden ze dat iets voor Horst aan de
Maas. Mijn proﬁel past binnen deze
gemeente. Ook hier zijn veel mensen
actief binnen verenigingen,” aldus
Bob. De politicus geeft aan al enkele
jaren bekend te zijn met de gemeente.
“Ik ben nu tien jaar samen met mijn
vrouw Yvon. Zij komt uit Sevenum.
En natuurlijk had ik al contacten met
regio-collega´s. In november zijn we
in Horst gaan wonen. Een kennismakingstour door de gemeente was een
logische vervolgstap. Het was een ﬁjne
kennismaking met de verschillende

dorpen, verenigingen en bedrijven.”
Hoe kijkt Bob naar het scepticisme
van vele burgers tegenover de politiek?
“Voor veel mensen is politiek inderdaad een ver-van-hun-bedshow. Je
kunt echter beslist invloed uitoefenen.
Het is onze taak om de politiek naar
de mensen te brengen. Onze volksvertegenwoordigers staan middenin de
samenleving. Je moet in contact blijven
en luisteren,” zo vertelt de politicus.
Het leukste aan de politiek vindt hij dat
mensen samen iets kunnen bereiken
voor de gemeenschap. Bob: “Ik ben
een echte teamspeler. Het is alleen
jammer dat dingen vaak zo lang duren.
Je wilt immers vooruit.”
Bob geeft aan zich nog niet
uitdrukkelijk te willen proﬁleren met
het wethouderschap. “Eerst moeten
we maar eens het vertrouwen van
de kiezer verdienen. In de komende
tijd willen we verder aan de slag met
onze speerpunten ‘wonen, werken
en welzijn’. Horst aan de Maas is tot
tweemaal toe uitgeroepen tot beste
woongemeente van Limburg. Hier heeft
het CDA een grote rol in gespeeld als
coalitiepartner. Het is belangrijk dat we
ook in de komende jaren ondernemers
de ruimte geven om te ondernemen
en een solide sociaal beleid voeren.
Op die manier blijven we een van de
beste woongemeenten,” aldus Bob.
Momenteel heeft het CDA Horst aan de
Maas elf zetels in de gemeenteraad. Dit
aantal wil de politicus behouden. “Het
zal hard werken zijn, maar daar streven
we naar. We hebben goede dingen
gedaan en daar willen we graag verder
mee aan de slag.”

Kandidatenlijsten: weinig vrouwen,
geen vertegenwoordiging Evertsoord
De gemiddelde leeftijd van de kandidaat-raadsleden voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart in Horst aan de Maas is 50 jaar. Slechts één
op de vijf kandidaten is vrouw. De kleinste kernen zijn iets minder vertegenwoordigd dan tijdens de vorige raadsverkiezingen.
Hoewel de gemiddelde leeftijd
van de kandidaatsraadsleden voor de
komende gemeenteraadsverkiezingen op 50 ligt, valt op dat sommige
partijen hier behoorlijk van afwijken. Zo
is de gemiddelde leeftijd van Essentiekandidaten 43 jaar en heeft de SP een
kandidatenlijst met een gemiddelde
leeftijd van 55 jaar.
Het aantal vrouwen dat op de
kieslijsten staat, is laag gebleven. Waar
in 2009 23,1 procent van de kandidaten
vrouwelijk was, is dat in 2014 iets gezakt
naar 22,9 procent. Essentie, D66 en CDA
hebben dit jaar minder vrouwen op hun
lijst staan. Dat aantal is bij PvdA precies
gelijk gebleven, als vergeleken wordt
met de PvdA-PK-kieslijst van 2009. De
enige partij waarbij het aantal vrouwen
is toegenomen is de SP (van 20 naar
bijna 40 procent).
CDA is de partij die de meeste
dorpen op haar lijst vertegenwoordigd
heeft. Zij heeft alleen geen kandidaat
uit Evertsoord. Waar de meeste partijen
in 2014 meer kernen vertegenwoordigd
zien op hun kieslijst dan in 2009, is dat
bij D66 niet het geval. Zij hadden de
vorige keer nog kandidaten uit zeven

kernen, nu nog slechts uit zes. Zij zijn
daarbij de partij die haar kandidaten het
minst gespreid heeft over de gemeente.
Driekwart van haar kandidaten komt

Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

www.biancasknipshop.nl

It’s Clean
maakt schoon op uw wensen

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

www.its-clean.nl

uit de grote kernen Horst, Sevenum en
Grubbenvorst. De grote kernen Horst,
Sevenum en Grubbenvorst worden dit
jaar sowieso sterker vertegenwoordigd
dan de vorige keer op de kieslijsten van
D66 en PvdA. Bij het CDA verschuift de
nadruk van kandidaten uit de middelgrote kernen naar grote en kleinste
kernen (minder dan 1.500 inwoners). Bij

SP en Essentie is een verschuiving naar
meer kandidaten uit middelgrote kernen
(tussen 1.500 en 2.500 inwoners) waar
te nemen. Opvallende kandidaat is
Paulus Botman (CDA). Hij woont momenteel in Tilburg. Hij mag zich verkiesbaar
stellen in deze gemeente, mits hij een
verklaring heeft ondertekend waaruit
blijkt dat hij als hij gekozen wordt, wil

verhuizen naar Horst aan de Maas.
Evertsoord is de enige dorpskern uit
Horst aan de Maas die dit jaar helemaal geen kandidaten uit eigen dorp
op de lijst terugvindt. In vergelijking
met de inwonersaantallen valt op dat
Kronenberg veel kandidaten voor de
raad verzorgt, terwijl Grubbenvorst
ondervertegenwoordigd is.
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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.

Je hart zit links, klopt het nog?!
De afgelopen tijd heeft ROOD actie gevoerd voor meer sociale huurwoningen in onze gemeente. We kijken tevreden terug op deze succesvolle
acties maar blijven natuurlijk ook vooruit kijken.
In de komende weken zal ROOD
nog een aantal acties organiseren.

We willen weten of jongeren tevreden
zijn over onze gemeente. Is Horst aan

de Maas een ﬁjne gemeente om in te
wonen voor de jeugd? Zoals jullie kunnen lezen krijgen wij het erg druk en
we kunnen dus alle hulp gebruiken. Wil
je wat doen voor Horst aan de Maas?
Wil je niet wachten tot je dertigste om

er dan pas achter te komen dat dingen
echt anders moeten. Dan zijn wij op
zoek naar jou.
Wij willen graag weten wat jij
belangrijk vindt. Kom daarom eens
langs bij een van onze acties en laat

weten wat jij belangrijk vindt. Jouw
mening telt en die willen we graag
horen. Volg en like ROOD Horst aan
de Maas op Facebook en blijf op de
hoogte van al onze acties.
Bart Cox, SP Horst aan de Maas

Toekomstgericht maar bouwend op het verleden
Hallo, ik ben Alex Janssen, 46 jaar, getrouwd met Ingrid en vader van
Elke, Julia, Jasper, Wouter, Floor, Fiene en Hanne. Wij wonen nu al bijna 25
jaar in Hegelsom. In mijn dagelijks leven ben ik als verkoopleider werkzaam bij Vepymo Nederland BV.
Wij broeden, fokken en verkopen eendagskuikens en leghennen
voor de Benelux. Ik ben actief in het
verenigingsleven, ben een mensenmens, sta dicht bij de jeugd en kan
niet stil zitten. Mijn levensmotto is
dan ook al jaren: Haal eruit wat erin

zit. Het CDA heeft met haar verkiezingsprogramma Wonen, Werken,
Welzijn een prachtig spoorboekje voor
de komende jaren samengesteld. Door
de ervaring uit het verleden die we als
CDA opgebouwd hebben, weten we
als geen ander wat er leeft en wat er

wel of niet mogelijk is. Niets beloven, maar wel maximale inspanning
verrichten om tot goede resultaten te
komen, waarbij het voor jong en oud
goed toeven blijft in onze gemeente
Horst aan de Maas. Als je plannen wilt
maken als ondernemer, vereniging of
gewoon als burger, ben je tegenwoordig erg afhankelijk van vele regels
en de regels die er helaas nog steeds
iedere dag bij komen. Door al die
regels worden mensen vaak ontmoe-

digd. Dat is erg jammer en dat moet
echt anders. Wij als CDA willen daar de
verantwoordelijkheid voor nemen om
met minder regels meer resultaten te
boeken, waarbij onze inwoners juist
extra gemotiveerd worden om plannen
te maken voor de toekomst.
Onze slogan spreekt dan ook voor
zich: Gewoon samen doen. Blijf stemmen op het CDA.
Alex Janssen,
kandidaat-raadslid CDA

Openheid, duidelijkheid en zorgvuldigheid
De inspraak van belanghebbenden bij de Hazenhorstweg (varkenshouderij in Sevenum) en Klevar (soortgelijk) maakten in de raadsvergadering
van 11 februari op akelig pijnlijke wijze duidelijk wat een belofte betekent
als toezeggingen worden gedaan door de verantwoordelijke wethouder
namens het college. Triest.
De wethouder had gezegd openheid te betrachten naar de belanghebbenden en ze mee te nemen in
het hele proces. Tijdens de behandeling leek pijnlijk duidelijk te worden
dat op slinkse wijze gespeeld wordt
met de voorstellen en de raad en de

betrokkenen daarmee op het verkeerde
been worden gezet. Alle partijen,
behalve het CDA, hadden hier dan ook
grote bezwaren tegen. Ook de zwakke
verweren die door de gemeente bij
rechtszaken zijn gevoerd geven te denken. Het niet corrigeren van foutieve

informatie door de gemeente bij de
rechtbank, geeft te denken of het college de rechtszaak wel echt wilde winnen. Niet nakomen van de gemaakte
beloftes is bar en boos. Het college en
het CDA die ongetwijfeld de gang van
zaken met de wethouder heeft voorgesproken en hem vervolgens steun
geeft, tonen ouderwetse politiek. Staat
de tijd bij het CDA nu echt stil? Wat
speelt er nog meer bij het college en
het CDA waarvan wij geen weet hebben? Dit kan de wethouder toch niet

alleen gedaan hebben? Wethouders en
CDA-fractie zitten toch voortdurend bij
elkaar? De kiezers zoeken vertrouwen
en weten waartussen ze moet kiezen:
toedekken en overleg achter gesloten
deuren of open en eerlijke politiek.
D66 staat voor volle openheid, binnen
de raad en commissies, maar ook in
het presidium en contacten naar de
burgers. Niets, behalve strikt persoonlijke zaken, hoeft verborgen te blijven
voor inwoners. Wat je niet in openheid
kunt zeggen, verdraagt kennelijk het

daglicht niet. Wat het daglicht niet
verdraagt, lijkt niet integer. D66 zal
zich voor die openheid blijven inzetten, al is het soms vechten tegen de
bierkaai.
Elke eerste zaterdag van de
maand, ook zaterdag 1 maart, kunt
u ons van 11.00 tot 12.00 uur treffen
in de bibliotheek in Horst met een
kopje kofﬁe om over deze en andere
politieke zaken te spreken.
Andries Brantsma,
commissie samenleving D66

Kracht van burgers en dorpen krijgt de ruimte
Afgelopen vrijdag heeft Grubbenvorst weer laten zien wat burgerkracht
is. Honderden betrokken burgers hebben hun bijdrage geleverd aan de
organisatie van het LVK. Een geweldig feest met als toetje de overwinning
van De Toddezèk. Mooier kan het niet.
Het is één van de vele unieke
evenementen die in onze gemeente
worden georganiseerd door en voor
burgers, evenementen die Horst aan
de Maas mede maken tot wat we
zijn. Samen iets voor elkaar krijgen,
is kenmerkend voor burgerkracht.
Naast en vanuit de dorpsraden
zijn er talrijke voorbeelden van

burgerinitiatieven. Enkele voorbeelden
zijn Hegga Metamorfosa in Hegelsom,
dorpsdagvoorzieningen in Kronenberg
en Grubbenvorst, Naoberzorg in
Meerlo, buurtontwikkeling Norbertus
in Horst, burgerparticipatie in America,
meerdere eetpunten, ‘greenteams’,
de restauratie van de Sint Annakapel
in Grubbenvorst en de wensbus

in Kronenberg en Evertsoord. Een
recente telling leverde maar liefst
120 burgerinitiatieven op. Als PvdA
zijn we hier trots op en doen we hier
actief aan mee. Al onze kandidaten zijn
actief bij meerdere verenigingen en
burgerinitiatieven. Want burgerkracht
is ook het goed draaiende houden van
al die verenigingen en voorzieningen
die bouwen op vrijwilligers. Het is
onvoorstelbaar wat burgers samen
voor elkaar kunnen krijgen, voor hun
vereniging, voor hun wijk en dorp
en voor hun gemeente. Dorpsraden

bouwen met burgers en verenigingen
aan betrokken gemeenschappen
en een prettige leefomgeving.
Zorgvuldig vanuit dorpen opgestelde
dorpsontwikkelingsplannen zijn de
basis voor aan te pakken prioriteiten en
voor de investeringen vanuit het eigen
dorpsbudget, de prioriteitsgelden.
De PvdA neemt burgerkracht
serieus. Dorpsraden die dat willen
bepalen zelf waar het dorpsbudget
aan wordt besteed. De gemeente is
partner en heeft een stimulerende en
verbindende rol. Zo willen wij jaarlijks

Even voorstellen: Ellen Jacobs uit America
Op 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De kandidaten van
Essentie zijn inmiddels bekend. Hierbij stellen we één van onze nieuwkomers voor: Ellen Jacobs-Vervoort uit America.
“Mijn naam is Ellen Jacobs, ik
ben 48 jaar en woon in het gezellige
dorpje America. Ik ben getrouwd
met Hub en we hebben twee zonen:
Stijn en Chiem. Ik werk sinds 1984
bij de Rabobank (Horst-Venray)
als adviseur particulieren. America
is een heel actief dorp met een

actief verenigingsleven. In mijn
vrije tijd zet ik me graag in voor de
gemeenschap en ik ben sinds vele
jaren secretaris van de dorpsraad in
America.
Een maand geleden werd ik
gevraagd om lid te worden van
Essentie. De eerste vergadering

heb ik bij mogen wonen en het
voelt als een warm welkom om
in deze partij te stappen. Het is
een dynamische, lokale partij uit
de gemeente Horst aan de Maas
die zich richt op de zestien kernen
van de gemeente. Voor mij is het
belangrijk dat mijn dorp America
vertegenwoordigd wordt. Ik ben
hier geboren en getogen en weet
wat er speelt in het dorp. Het
aparte van Essentie is dat er geen

binding is met de landelijke politieke
partijen, dit geeft een gevoel van
vrijheid. Als inwoner van America
wil ik de belangen behartigen van
mijn dorp en alle andere dorpen van
onze mooie gemeente. Ik nodig jullie
uit om op 19 maart je stem uit te
brengen. Jouw stem is van essentieel
belang: stem Essentie.”
Ellen Jacobs-Vervoort, kandidaat
raadslid Essentie

een ontmoetingsplein organiseren
waar leden van de dorpsraden en
andere actieve burgers de mogelijkheid hebben elkaar te ontmoeten en
via workshops goede ideeën uit te
wisselen.
De praktijk leert ons dat burgers
voor elkaar klaar staan. Burgerkracht
en samenredzaamheid behoren tot de
identiteit van Horst aan de Maas. Als
PvdA zijn we hier trots op en willen
we hier graag aan bij blijven dragen.
Richard van der Weegen,
PvdA Horst aan de Maas

20
02

SVEB verliest van TSC’04
Door: Wiel Hendrix, SVEB
Zowel SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst als TSC ’04 uit Tegelen speelde zondag de eerste wedstrijd na
de winterstop. Maar de winterstop had beide ploegen geen goed gedaan. Vanaf het begin was het rommelig:
er werden geen combinaties gemaakt, veel gebruikgemaakt van lange ballen en foutieve passings.
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Hovoc-dames
verslaan
Maastricht
Door: Volleybalvereniging Hovoc
Voor zowel het eerste dames- als herenteam van volleybalvereniging
Hovoc uit Horst stonden belangrijke duels op het programma, waarbij er
afgerekend kon worden met directe tegenstanders.

Erik van Rijswick probeert de bal te onderscheppen (Foto: Thijs Janssen)
Het was duidelijk: er was nog
geen wedstrijdritme. TSC-rechtsback
Rick Jacobs proﬁteerde hiervan. In
combinatie met het middenveld
verraste hij de laatste linie van SVEB
en gaf vrij voor doel in de 7e minuut
met een prima schot de doelman het
nakijken, 0-1.
TSC ’04 was fysiek sterker en feller in duels. SVEB was aangeslagen
door de eerste treffer en moest in
de 14e minuut 0-2 incasseren. Door
een verkeerde terugspeelbal op de
doelman was het niet moeilijk voor
Fredie Janssen. SVEB benutte kansen

die er kwamen niet, mede doordat de
eindpass niet op maat was.
In de tweede helft hoopte het
publiek op beter voetbal, maar het
begon zoals de eerste helft was geëindigd, met slecht voetbal. De thuisploeg
ging met wissels risico nemen en
achterin één op één spelen. Daardoor
ontstonden kansen.
TSC loerde op de counter. Een
pass tussen de linie door: het was 0-3
door Stefan Tuckenburg. SVEB gaf niet
op, want in de 72e minuut kon Sjors
Schattorjé op maat bediend door Tim
Geurts de aanval afronden: 1-3.

De fraaiste aanval van de wedstrijd
was in de 77e minuut. Rick Tissen
werd op maat bediend en gaf met
veel snelheid de tegenstander het
nakijken. Hij legde de bal binnen vijf
meter af, maar de niet te missen kans
werd niet benut.
SVEB gaf niet op en bleef de
tegenpartij onder druk houden.
En zowaar: in de 90e minuut werd
Rick Tissen perfect aangespeeld door
Joep Beurskens. De mooie pass op Lars
van Lin werd goed afgerond: 2-3. TSC
ging met de punten huiswaarts. SVEB
bleef met een kater achter.

De Horster dames uit de derde
divisie deden dat met verve door
Maastricht kansloos huiswaarts te

GOEJJE BOJJEM!
VASTELAOVEND

!/6%2,!%6).'3

PA K K E T

Gebrand om de
laatste set ook te
winnen
Heel veel soorten
warm vlees

s  X WORSTENBROODJES
s  X SAUCIJZENBROODJES
s  X GEBRADEN GEHAKTBALLEN
Extra korting!
s  X BOERENBROKKEN
s  GRAM GEHAKTBALLETJES IN TOMATENSAUS
s  GRAM GEHAKTBALLETJES IN SATÏSAUS
s  X METWORST RINGETJE
s  GRAM KOUDE SCHOTEL
s  LITER TOMATENSOEP MET BALLEN

11%

+

3 X11
33,- EURO

sturen. Maar de mannen van Hovoc
(promotieklasse) speelden in Heerlen
voornamelijk tegen zichzelf en bleven
daar dan ook puntloos.
Hovoc DS1 begon in eigen huis als
een speer tegen Jokers VC DS1 en gaf
de Maastrichtse dames geen kans om
in de wedstrijd te komen. De servicedruk aan Horster zijde betekende dat
Maastricht de pass niet onder controle
kreeg en Hovoc zodoende de eerste
set zonder problemen binnenhaalde
(25-12).

LEREN METSELEN OF TEGELEN
Voor beroep of hobby

"ESTELLEN GEWENST
!CTIE GELDIG TM
 MAART 

www.verkoeijen.nl

(ORSTERWEG A \ ,EUNEN \     \ INFO VERKOEIJENNL

Metselen leren in 6 dagen. Aanvang 1 maart.
Tegelen (Wandtegels inclusief uitvlakken ondergrond.Vloertegels leggen in specie)
12 dagdelen op dinsdagavond en zaterdagochtend.
Aanvang 25 februari.

Metseltechniek Michiels

Tel. 0485 - 53 09 39 www.metseltechniek.nl

In de tweede en derde set ging het
lange tijd gelijk op, maar de vrouwen
uit Horst wisten in de slotfase de
overhand te nemen (25-20 en 25-22).
Gebrand om ook de laatste set te winnen, trok Hovoc weer fel van leer. Het
niveau werd hervonden en via 25-16
werd de wedstrijd in de eigen Dendronsporthal met 4-0 door Hovoc DS1
gewonnen.
De herenhoofdmacht van Hovoc
kende tegen VC Heerlen HS1 een
moeizame wedstrijd. Het lukte de
Horstenaren niet in het eigen spel te
komen en daardoor niet hun eigen
niveau te halen. Een te hoge foutenlast
en te afwachtend spel betekenden dat
de Zuid-Limburgers kansen kregen en
deze ook pakten. Ondanks de inzet van
Hovoc HS1 bleef het dan ook puntloos
tegen Heerlen: 4-0 (25-20, 25-17, 25-20
en 25-22).
(Foto: Bas Kleuskens)
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Merels 2 kampioen
Door: korfbalvereniging De Merels
Het tweede team van korfbalvereniging De Merels uit Melderslo was afgelopen zondag aan de beurt om hun
kampioenschap in de tweede klasse veilig te stellen. Het team komt uit in de reserve 2e klasse.

Wittenhorst wint
met ruime cijfers
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
De vooruitzichten voor de uitwedstrijd van het eerste elftal van RKsv
Wittenhorst tegen sv Someren waren wisselend. De ploeg was wat optimistisch door het goede resultaat tegen Chevremont, maar de thuisnederlaag
van 0-4 stond nog haarscherp op het netvlies.

Tot de wedstrijd van zondag,
hadden De Merels 2 nog geen enkele
wedstrijd verloren. Vol zelfvertrouwen
konden ze aan de gemeentederby
tegen ODOS/Er/VG/Wh 2, de nieuwe
fusievereniging in Horst aan de Maas,
beginnen.

stand van 15-6 was duidelijk dat het
kampioenschap dubbel en dwars
verdiend is.
Dit kampioenschap betekent
promotie voor het tweede team van
De Merels. Zij komen daarom volgend
jaar in de eerste klasse uit.

In de eerste helft kon de
tegenstander de score nog enigszins
bijhouden. In de tweede helft liep
de score, ondanks het missen van
vele kansen door de korfbalsters van
De Merels, duidelijk in het voordeel
van De Merels op. Met een eind-

De ontwikkelingen na het eerste
ﬂuitsignaal gaven Wittenhorst het
voordeel. Tegen ﬂitsend snelle aanvallen had Someren vooralsnog geen
antwoord. Gijs Hagens zorgde met het
eerste schot dat doelman Maarten
Wertts gewaarschuwd was. De mooie
aanval via Bram Rubie die Rob Zanders
voor de doelman zette, had een beter
lot verdiend.
Wittenhorst bleef het spel dicteren. Uit een hoge bal voor het doel
werd Bram Rubie tot staan gebracht.
Scheidrechter De Goeij was onverbiddelijk en wees naar de stip. Thom Derks
voltrok het vonnis, 0-1. Someren vond
het welletjes en creëerde een goede
mogelijkheid, maar de doellijn werd
vakkundig afgeschermd.
Voor de pauze kregen de oranjemannen nog enkele kansen via
gevaarlijke schoten van Thom Derks
en Rob Zanders. Someren nam even
het initiatief over en de Wittenhorstdefensie moest alert blijven. Enkele
corners werden bekwaam opgevangen.
Een tweede klap kreeg Someren

te verduren toen goaltjesdief Bas
Boonman bij een uithaal geblesseerd
het veld moest verlaten. Of dat nog
niet genoeg was, kwam de thuisclub
even later met tien man te staan. Niels
Zwinkels maakte een grove charge op
Gijs Hagens en kreeg hiervoor rood.
Na de pauze had Someren
nog één goed moment, maar Will
Spreeuwenberg stond weer op de
goede plek. In de 49e minuut werd
Bram Rubie gelanceerd. Hij wist fraai
af te ronden: 0-2. Someren kon geen
weerwoord meer geven en Wittenhorst
kon door de snelheid voorin naar
hartenlust counteren. Dit leverde in de
60e minuut een tweede penalty op.
Rob Zanders werd door de doelman
eigenlijk onnodig aangetikt. Weer
mocht Thom Derks aanleggen en de
0-3 op het scorebord brengen.
Een kwartier voor tijd werd Thom
Derks in goede positie voor de doelman
gezet. Hij rondde dit vakkundig af, 0-4.
Hier bleef het bij voor Wittenhorst. De
zege kwam tot stand doordat de hele
ploeg vocht voor een goed resultaat.

A-Z Barbecue & Gourmet Party Service is een uniek en dynamisch bedrijf, gespecialiseerd in
het produceren en vermarkten van barbecue en gourmet maaltijden. Het bedrijf heeft een sterk
seizoensgebonden karakter. De barbecue activiteiten vinden in hoofdzaak plaats in de maanden
mei t/m september. De gourmet activiteiten daarentegen in de decembermaand.

Barbecue & Gourmet Party Service
Voor onze Transport Unit zijn wij op zoek naar:

l
n
.
e
u
c
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r
a
Voor onze Ofﬁce Unit zijn wij op zoek naar:

REPRESENTATIEVE EN SERVICE
GERICHTE
CHAUFFEURS m/v
(op oproepbasis voor de periode mei t/m september)
Taken:
s
s
s
s
s

b

VERKOOPMEDEWERK(ST)ERS
m/v
(op oproepbasis voor de periode mei t/m september)

Taken:

Bezorgen en ophalen van barbecue- of gourmetpakketten bij de klanten
Administratieve route afhandelingstaken
Laden en lossen van de bussen
Het rijden van storingen en draaien van avondstoringsdiensten
Overige productiewerkzaamheden

Functie-eisen:
s In het bezit van rijbewijs B en minimaal 1 jaar rij ervaring
s Op oproepbasis beschikbaar zijn van maandag t/m zondag in de
maanden mei t/m september met de nadruk op vrijdag, zaterdag,
zondag, maandag en dinsdag
s Minimaal 1 dag per weekend beschikbaar
s Betrouwbaar en beschikken over een sterk verantwoordelijkheidsgevoel
s Goede rekenvaardigheden, geograﬁsch inzicht
s Klantvriendelijk, service gericht, communicatief goed vaardig en ﬂexibel
s In staat zijn om zelfstandig te werken
s Op aanvraag kunnen overhandigen van een verklaring omtrent het gedrag

s Het telefonisch aannemen van reserveringen en het verwerken
daarvan in ons automatiseringssysteem
s Het verstrekken van telefonische informatie betreffende onze
verschillende barbecue en gourmet menu’s
s Administratieve taken ter ondersteuning van onze afdeling verkoop,
marketing en productie
s Het vervullen van algemene receptietaken aan onze front ofﬁce

Functie-eisen:
s Stressbestendig en accuraat kunnen werken
s Beschikken over een goed organisatorisch inzicht en
een service gerichte en dienstverlenende instelling
s Beschikken over goede contactuele eigenschappen
s Beschikken over een goede beheersing van de Nederlandse taal in
woord en geschrift
s Goede computervaardigheden
s Op oproepbasis beschikbaar zijn van maandag t/m zondag in
de maanden mei t/m september
s Minimaal 1 dag per weekend beschikbaar

Contact:
Heeft een van deze vacatures jouw interesse gewekt, vul dan op onze website www.barbecue.nl het sollicitatieformulier in.
Voor vragen: 077-4677207(Marion Hoeymakers) of mail naar P&O@a-z.nl

Kronenbergweg 11, 5976 NV Sevenum

T 077 - 467 72 00

E info@a-z.nl

I www.barbecue.nl
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Kanker de wereld uit trappen
Gemeenteraadslid Roy Bouten (30) en zijn schoonbroer Rick Philipsen (27) doen mee met de actie Alpe d’Huzes
op 5 juni om geld op te halen voor kankeronderzoek. Zij organiseren van 21 tot en met 23 februari een spinningmarathon bij Anco Lifestyle Centre in Horst om geld in te zamelen voor de actie.

zegt Rick. Die motivatie zullen ze hard
nodig hebben, want het doel is om het
maximale aantal van zes keer de Alpe
d’Huez te beklimmen op één dag. Aan
wilskracht ontbreekt het de mannen
in ieder geval niet. “We gaan alles
op alles zetten. Opgeven is voor ons
zeker geen optie, want we worden per
beklimming gesponsord”, vertelt Roy
terwijl hij zijn laatste warme choco-

mel voor een lange tijd drinkt. Er zal
namelijk getraind moeten worden en
daarvoor gaan ze zo gezond mogelijk
leven. Rick: “We gaan ons heel goed
voorbereiden. Dat wordt nog een hele
klus, maar we doen het allemaal voor
een goed doel.”
Aanmelden voor de spinningmarathon kan bij de receptie van
Anco Lifestylecentre in Horst.

STERK

schilderwerk • beglazing • onderhoud

Roy Bouten en Rick Philipsen gaan
samen met zes vrienden op 5 juni de
Alpe d’Huez per ﬁets beklimmen. Roy:
“Ik heb altijd van sportieve uitdagingen gehouden. Ik heb een druk leven
en door te sporten kan ik mijn hoofd
goed leegmaken. Daarbij heb ik tot
nu toe het geluk gehad om gezond te
zijn en wil daarom graag mijn steentje
bijdragen om kanker de wereld uit te
trappen. Door mee te doen met Alpe
d’Huzes halen we op een sportieve
manier geld op om mensen met kanker
te helpen in hun strijd, maar we willen tegelijkertijd ook de overledenen
herdenken.”
Tijdens de spinningmarathon,
voluit de ‘8x6= Alpe d’Huzes 2014
Spinning Marathon 2.0’ geheten,
wordt geprobeerd om 44 uur aan één
stuk te ﬁetsen door zoveel mogelijk

mensen. Die 44 uur is een symbolisch
getal dat staat voor de 44.000 mensen
die in 2011 in Nederland overleden
aan kanker. Voor vijf euro per uur kan
iedereen die wil mee komen ﬁetsen.
Bekende Horstenaren zoals burgemeester Kees van Rooij en prins Rob I van
D’n Dreumel in Horst hebben zich al
aangemeld voor een uurtje spinning
voor het goede doel.
Lachend vertelt Roy: “Wout Poels
kon helaas niet komen, maar nu gaan
we proberen of Michael Boogerd
interesse heeft.” Rick en Roy willen
ook nog even benadrukken dat echt
iedereen mee kan doen. “De marathon
is niet alleen voor de echte sportievelingen. Het hoeft helemaal niet zwaar
te zijn, de trappers rond laten gaan, is
al genoeg”, aldus Rick.
Naast de spinningmarathon vinden

nog meer activiteiten plaats: van
squash tot darten en van karaoke tot
een FIFA14-toernooi. Volgens de mannen wordt het een belevenis voor het
hele gezin. Springkussens, livemuziek,
bodypainters en een goochelaar: alles
wordt uit de kast gehaald om er een
spetterend evenement van te maken
en om zoveel mogelijk geld in te
zamelen. Rick: “Het voordeel van dat
we dit met een groep organiseren,
is dat we het groots kunnen aanpakken. We hebben nu al ongeveer
7.000 euro opgehaald, maar het doel
is om uiteindelijk zo’n 20.000 euro aan
Alpe d’Huzes te overhandigen voor de
strijd tegen kanker.”
Beide mannen hebben kanker van
dichtbij, bij familieleden, meegemaakt.
“Dat geeft toch wel een extra motivatie om straks die berg op te komen”,

(077) 398 42 20
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Sjef Stamps prolongeert titel Jan en alleman bál
Sjef Stamps is er wederom in geslaagd het kampioenschap Biljarten voor ouderen te Tienray te winnen. Het was
de derde keer dat hij de titel opeiste.

in ut klenste kefee vá Hôrs
We beginne um 11 óver 8..

mit optreeje vá:

De Hôrster
liedjes zengers.
en nog en paar
miër.
DJ JAJO mit alde en niëje carnavals pletjes.

Toon van Rijswick, kampioen Sjef Stamps en Jan Camps
Na de laatste partij bleken Toon
van Rijswick en Sjef Stamps nog in
de race te zijn. Een barrage moest

de beslissing brengen. Uiteindelijk
was het Sjef Stamps die zich voor de
tweede keer op rij kampioen mocht

noemen. Jan Camps eindigde als derde.
De competitie werd besloten met een
feestje.

natuurluk gene entree.
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FABRIEKS MODELLEN !!!! DIREKT LEVERBAAR !!!!

ĂŶŬƐƚĞů
>ĞĚĞƌ

Carnavalsconcert in Spaanse
sferen
Het Harmonie-Orkest Noord-Limburg geeft op woensdag 26 februari haar traditionele carnavalsconcert. Dit keer
staat onder meer Spaanse muziek op het programma. Het concert begint om 19.49 uur en vindt plaats in ’t Gasthoês
in Horst.

ǀĂŶΦϰϯϯϬ͘Ͳ
ǀŽŽƌΦϮϱϵϱ͘Ͳ
>ĞĞĨŚŽĞŬ
ůĞĚĞƌ
ǀĂŶΦϮϭϰϬ͘Ͳ
ǀŽŽƌΦϭϰϵϱ͘Ͳ

ĂŶŬƐƚĞů

Naast het orkest zelf staan het duo
Um&Um en soliste Jolanda Versteegen
op de planken. Uit eigen gelederen
geven Dorris van den Meerendonk en
Geert Ebisch acte de présence. In de

ǀĂŶΦϯϱϮϮ͘Ͳ
ǀŽŽƌΦϮϬϵϱ͘Ͳ

ĂŶŬƐƚĞů

Sjraar Klaassens staat met dit concert
voor zijn vuurdoop en gaf te kennen er
heel veel zin in te hebben.
Voor meer informatie, kijk op
www.honl.nl

Mode in de kerk
Het gaat allemaal wat langzamer, maar ook de kleding van de priester gaat mee met de tijd: van wijd naar
smal, van soepel naar stug, in bloemetjes of met streepjes. Er kan veel, zolang het binnen de grenzen van Rome
valt en als je maar veel geduld hebt.
Marike van Roon geeft in Museum
de Kantfabriek in Horst een lezing over
de geschiedenis van de priestergewaden: de regels en de ruzies, de
borduurateliers en de kunstenaars. Zij
illustreert haar verhaal met afbeeldingen van schitterende en kostbare
gewaden die de afgelopen eeuwen

ůĞĚĞƌ

buut staat dit jaar Chrit Driessen. Verder
is er een optreden van de winnaars van
de jeugdliedjesmiddag van
D’n Dreumel, Sam Domaniecki en
Jeroen Baltussen. De nieuwe dirigent

werden vervaardigd, eindigend met de
werken uit de Sint Lambertuskerk uit
Horst, die nu in Museum de Kantfabriek
te zien zijn.
Marike van Roon is kunsthistoricus
bij de Universiteit van Amsterdam. Zij
promoveerde aan de Universiteit Leiden
op haar onderzoek naar paramenten

en borduurateliers in Nederland tussen
1830 en 1965. De openbare lezing is op
zondag 23 februari om 13.00 uur. Na de
lezing kunnen vragen gesteld worden
en is Marike aanwezig in de expositie
De Hemel op Aarde.
Voor meer informatie, kijk op
www.museumdekantfabriek.nl

ǀĂŶΦϮϭϰϬ͘Ͳ

Zangtrio Da Ma Zoeë vindt
nieuwe leden

ǀŽŽƌΦϭϱϵϱ͘Ͳ

Danielle van Helden uit Horst en Sharon Suiker uit Blerick zijn de nieuwe zangeressen van het zangtrio Da Ma
Zoeë. In september vervangt het tweetal de huidige leden Anja en Judith Geurts.

ůĞĚĞƌ

,ŽĞŬďĂŶŬ
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ůĞĚĞƌ
ǀĂŶΦϲϴϱϬ͘Ͳ

Anja en Judith maakten in
september bekend te willen stoppen
met het trio Da Ma Zoeë. Rob Zanders
wilde echter nog graag door en is
samen met zijn huidige Mädels op
zoek gegaan naar twee waardige
vervangers. “Op de oproep hebben
we acht reacties ontvangen. Middels
audities zijn de twee beste eruit
gerold. Danielle kenden we onder
andere van de liedjesavonden in Horst.
Sharon was een compleet onbekende
voor ons. Als zangeres van de
Hofkapel van vastelaovesgezelschap
De Wortelepin uit Blerick is ze begaan
met muziek. Bovendien heeft ze
afﬁniteit met Deutsche schlagers,”

zo vertelt Rob. Rob laat weten dat
Danielle en Sharon de repetities vanaf
oktober tot de jaarwisseling hebben
bijgewoond. De nieuwe zangeressen
zijn tijdens de prinsenproclamatie van
carnavalsvereniging D’n Dreumel uit
Horst voor het eerst aan het publiek
voorgesteld.

Danielle en Sharon
Rob: “Tijdens de eerste optredens
hebben ze één lied meegezongen.
Na het carnavalsseizoen pakken we
de repetities met Danielle en Sharon
weer op. Zingen is één ding, maar bij
het optreden komt ook animatie en
interactie met het publiek kijken. In

september nemen ze het stokje van
Anja en Judith deﬁnitief over.”
Met Danielle en Sharon aan zijn zij,
heeft Rob vertrouwen in de toekomst.
“Zij zijn de opvolgers die we voor
ogen hadden en waarmee Da Ma
Zoeë voortgezet kan worden. Twee
nieuwe gezichten leveren natuurlijk
ook nieuwe ideeën en smaken op.
De Deutsche schlagers verdwijnen
niet, maar er zullen wel wat nieuwe
invloeden te vinden zijn. Danielle
en Sharon zijn toch een jaar of tien
jonger. Maar in principe blijven we het
zangtrio zoals mensen het kennen.
Dat blijft grotendeels overeind,”
verzekert Rob.

ǀŽŽƌΦϮϴϵϱ͘Ͳ

47e zittingsavonden
Meulewiekers

>ĞĞĨŚŽĞŬ
ůĞĚĞƌ

In de zaal van CV De Meulewiekers kan op vrijdag 21 en zaterdag 22 februari genoten worden van een avond vol
humor. Diverse ‘bekende’ artiesten uit Meterik en daarbuiten betreden het podium.

ǀĂŶΦϱϴϱϬ͘Ͳ
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Eigen Haard
www.eigenhaardcitymeubel.nl
Sevenum
Horsterw

meubel

Optredens worden onder andere
verzorgd door de winnaars van de
liedjesavond, Ruud, Guus en Kristiaan.
Ook onder andere Guus en Chiel,
De Kleppers, De Bromtoltoppers en

Oetslovers brengen hun carnavalshits
ten gehore. De dansgarde treedt op en
tonpraters als het duo Oetgesjloape en
het duo Vreemd ook. De avond wordt
afgesloten met Aaltied Noeit Te Laat uit

Horst. De zittingsavonden van de
carnavalsvereniging worden muzikaal
ondersteund door Kurboêt mit kroêt.
Kijk voor meer informatie op
www.jeugdcomite.info/site/

Mister Inglish in Cambrinus
Mister Inglish, alias Blowbeat, staat zondagmiddag 23 februari op het podium van café Cambrinus in Horst. Dit
concert begint om 16.00 uur.
Ton Engels musiceert en componeert graag in uitersten, waarvan het
grote publiek slechts een fractie weet
en hem vooral kent als de dialectzanger. Blowbeat is zijn Engelstalige
project.
Ton Engels is een gepassioneerde
rocker: zijn Zappa-achtige creatieve uit-

spattingen met de band Blowbeat heeft
een trouwe aanhang in Nederland
en Duitsland. Als Mister Inglish heeft
hij oud solowerk afgestoft en in een
Blowbeat-jas gestoken: stevig en massief rockend, bij tijden bijtend maar
altijd met humor.
In de grote bezetting treedt de

band aan met onder andere Mike
Roelofs op Hammond en Anouk-gitarist
Leendert Haaksma. In de trioversie in
Cambrinus staat Ton Engels met drummer Arthur Lijten en bassist Eric Coenen
op het podium.
Kijk voor meer informatie op
www.cambrinusconcerten.nl
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Het geheim van een goed carnavalsliedje
Thijs Kleeven (57) uit Horst is geen onbekende in de wereld van carnaval. Dit jaar is het maar liefst ‘4 x 11 jaar’
geleden dat hij begon met het schrijven van vastenavondnummers. “Liedjes moeten het carnavalsgevoel overbrengen. Als je je ogen dicht doet, moet het voelen alsof je middenin de kroeg staat.”

In 1970 deed Thijs voor het
eerst mee aan de liedjesavond van
carnavalsverenging D’n Dreumel uit
Horst. De scholier won de eerste prijs.
Het was het begin van een lange
traditie. Sindsdien boekt hij zowel in
Horst als daarbuiten veel succes met
zijn carnavalshits. “Ik schrijf al jaren
samen met Cor Kuipers, ook voor
anderen. Met De Wazelvotte hebben
we in heel Noord- en Midden-Limburg
opgetreden. In 1995 wonnen we het
Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer

(LVK) met De Ganse Santekroam. In
2000 zijn we er na ruim 25 jaar mee
gestopt.”
Twee jaar later werden Cor en Thijs
door carnavalsvereniging D’n Dreumel
gevraagd een lied te schrijven ter gelegenheid van het BCL-treffen in Horst.
In Petra Thijssen, Thea Thijssen en Paul
Hansen vonden ze geschikte zangers.
Thijs: “De samenwerking beviel zo
goed, dat we bij elkaar zijn blijven
plakken. We treden het hele jaar door
op.” Dit jaar stond hij met Thijssen&Co

TE KOOP: BERKENSTRAAT 3, BLITTERSWIJCK

in de halve ﬁnale van het LVK, met het
nummer Gef ‘m ván Jetje.

Brood bakken in
De Locht
In Museum De Locht in Melderslo is zondag 23 februari de bakker
actief. Ook de smid geeft deze dag een demonstratie.

Wat is het geheim van een goed
carnavalsliedje? Thijs: “Ik kijk altijd voor
wie ik schrijf. Zo houd ik bij kinderen
rekening met hun stem en belevingswereld.” De tekstideeën komen
spontaan. Eenmaal uitgewerkt, schrijft
Thijs er een passende melodie op.
“De klemtoon is hier de leidraad voor.
Mijn sound kenmerkt zich door veel

Elke laatste zondag van de maand
is er zowel in het bakhuisje als in
de smederij van het museum volop
bedrijvigheid. De bakker bakt het
‘Delocht-brood’. Kinderen mogen hun
eigen broodje bakken. In de smederij
wordt siersmeedwerk gemaakt.

Tot april zijn er in De Locht ook
nog diverse wisselexposities te
bezichtigen bijvoorbeeld Bij ons thuis
aan de muur.
Het museum is open op woensdag, zaterdag en zondag van
11.00 tot 17.00 uur.

AUTO ACCU’S
VANAF € 39,2 JA AR
TIE
GARAN

Voor nadere inlichtingen en foto’s: TKLEEVEN@HOME.NL of tel.: 06-51238348

Een jubileum van 44 jaar is niet
niks. Raakt hij er niet op uitgekeken?
“Ik kan al mijn emoties kwijt in mijn
muziek. En ik krijg steeds meer ideeën.
In de beginjaren was de melodie af
en toe net iets te gewoontjes, maar je
leert veel door de jaren heen. Het is
belangrijk dat je niet gauw tevreden
bent. Het kan altijd beter,” aldus Thijs.
Het is tekenend dat hij lang moet
nadenken over de vraag wat hij zijn
mooiste nummer vindt. “Dat komt
volgend jaar,” antwoordt zijn vrouw
Truus lachend. Uiteindelijk komt hij uit
bij Samen met ow, een nummer dat hij
dit jaar heeft geschreven. “Dit liedje is
anders dan anders. Je kunt rustig gaan
zitten en meedeinen op de verrassende
tekst. Het heeft natuurlijk ook met
leeftijd te maken. Maar ik stop nooit,”
besluit Thijs.

Tekst en melodie

WWW.STERACCU.NL

Vrijstaande semi-bungalow op 2.150 m2 grond met zeer grote vrijstaande schuur/
2 garagepoorten. Isolatie glas/wanden/dak; 5 slaapkamers; grotendeels kunststof kozijnen; Neﬁt HR-ketel. Indeling beg.g. (120 m2): ruime hal met vide, gang;
woonkamer 27 m2, toilet, badkamer, berging 5 m2, aparte keuken 11 m2, 3 slaapkamers
(15/12/12 m2). Verdieping: overloop met toilet en grote bergkast; 2 slaapkamers 26 m2
(met vaste wastafel) en 13 m2.

marsen en een 6/8e maat. De melodie
moet niet te snel zijn. Daarnaast zit
er veel verschil tussen de hoogste en
laagste noten.”
Qua tekst waagt Thijs zich niet aan
onderbroekenlol. Ook wil hij niemand
kwetsen. “Met De Wazelvotte schreven we veel sketches. Hierbij vroegen we onszelf telkens af of iemand
zich daaraan zou kunnen storen.”
Daarnaast schrijft hij zo min mogelijk
over drinken. “Carnaval is zoveel meer
dan een zuipfeest. Het is een traditie,
een uitlaatklep, een samenzijn. Het
is toch fantastisch dat zoveel mensen
bij elkaar komen, omdat ze een gek
hoedje dragen.” Volgens de Horstenaar
is het vooral belangrijk dat het plezier
ervan af druipt. “De opbouw moet vrolijk blijven. Het is jammer dat sommige
liedjes aﬂopen met een anticlimax.”

DE GOEDKOOPSTE UIT DE REGIO

4% +//0

(ORST 6ENRAYSEWEG 
Koopsom: € 1.125.000,- k.k.

Op een goede locatie gelegen in Horst
aan de Maas in de directe nabijheid
van de A73 kunnen wij u vrijblijvend
te koop aanbieden een bouw/ontwikkellocatie voor bedrijven in of gelieerd
aan de agrarische sector. Bestemming
agrarische bedrijvigheid cat. 2 - 3.2.
Perceel ca. 19.905 m²

DAGELIJKS IN HORST AF TE HALEN

OP AFSPRAAK 06 19 20 81 96
Poststraat 9 - 5801 BC Venray s 4 077 - 398 12 60 s 7 www.bognoordlimburg.nl
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Gekke Maondaag
Grubbenvorst 2014
De optocht op Gekke Maondaag in Grubbenvorst trok maandagmiddag 17 februari door het
dorp. Niet alleen bewoners, maar ook bezoekers uit de regio en daarbuiten kwamen naar
Grubbenvorst om de deelnemers van de optocht te bewonderen. Zangerstrio De Toddezèk uit
;fiVVYbjcfgh XY_YfgjYfgYk]bbUUfgjUb\Yh@]aVif[gJUghY`UcjYg`YYX^Yg?cb_cYf@J? 
dansten en zongen mee op de klanken van hun winnende nummer Onhendig Leedje.

Hoedebal Lottum
Het carnavalsfeest Hoedebal vindt zondag 23 februari plaats in OJC Canix in Lottum. Het feest
wordt gevierd met De Hoegies, De Stoerse Patsers en Source. Daarnaast zijn prins Ed I, jeugdprins Thei
I, jeugdprinses Lisa I, de Pe(g)chvogel en de Canix-huisdj’s aanwezig.
Het Hoedebal wordt jaarlijks op de dag voordat
het gekke maondaag is, gevierd. Hoedebal staat ook
voor een alternatief carnaval: de carnavalsmuziek
is er niet, maar wel feestmuziek. Foute hits uit
vervlogen tijden zullen worden aangevuld met een
moderne knaller. Van een polonaise tot vogeltjesdans tot tango tot moshpit: alles is mogelijk.

Een hoofddeksel is verplicht. Er zijn ook prijzen te
winnen voor de meest originele hoed. Live muziek
komt van De Hoegies. Zij zorgen voor een mix van
carnavalskrakers, hardrockklassiekers en foute
smartlappen.
Ook zijn er optredens van Source en De Stoere
Patsers. Het Hoedebal begint om 15.00 uur.

PRINS TIM I GEFELICITEERD NAMENS DEZE BEDRIJVEN

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

Prins Tim I,
gefeliciteerd!
Maak er een mooie
carnaval van.

Proficiat
Prins Tim I

kapper

en een te
gekke carnaval!

Nolda Cruysberg x Spoorstraat 39
5865 AE Tienray x 06 - 462 95 747

Proﬁciat Tim en Loes!
Spoorstraat 37, Tienray, 0478 - 850567

www.hipphaarmode.nl

Prins
Tim I
SUR¿FLDW
Weej
wense
ow unne
VFKDRQH
FDUQDYDO

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

www.ivs-keuringen.nl
Keuringen voor elektrische gereedschap
volgens NEN 3140, ladders en Trappen

“Mit d’n carnaval veilig op stap,
laot dan urst alles keuren,
en dan noar d’n tap”

Boerenbruidspaar
De Meulewiekers
Het boerenbruidspaar van De Meulewiekers in Meterik bestaat dit jaar uit Marco en Nicole
JYfjiifh!GUf]g"N]^kYfXYbcdncbXU[-ZYVfiUf]UUbXY]bkcbYfgjUbAYhYf]_[YdfYgYbhYYfX"8Y
a]XXU[kYfXain]_UU`cd[Y`i]ghYfXXccfAYf]_cJcWUU`YbX^6fUa;Yifhg"<YhVcYfYb!
Vfi]`cZhg[YnY`gW\UdVYghUUhjYfXYfi]hXYciXYfgjUbXYVfi]XY[caYbVfi]X >c\UbJi``]b[gYb
Christa van de Perre, Frans Bouten en Anita Jacobs, burgemeester Leon Tacken en kinderen van de
Vif[YaYYghYfGhUbGYifYbYbA]Y_Y>Ybb]g_Ybg"8Yb]YikYWYfYacb]YaYYghYf]g9XXmJYfg`Y]^Yb"
Het trouwfeest vindt plaats op 4 maart in MFC De Meulewiek in Meterik. (Foto: Ine Bouten)

Gefeliciteerd,
us Tim en Loes!
Geneet dervan
en loat ug goan,
mar zurg det ge
de volgende morge
weer zonger
koppien kent
opstoan!
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11 vragen aan Prins Tim I

‘Prins worden betekent
dat je erg betrokken bent
bij het dorp’
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Carnavalsbal Horster
verenigingen
Het gezamenlijke carnavalsbal van veertien Horster verenigingen vindt
dit jaar plaats op vrijdag 21 en zaterdag 22 februari. Alle kinderen vieren
dan carnaval in het pand van OJC Niks.
Op vrijdagavond 21 februari van
18.00 tot 19.45 uur staan de deuren
open voor de schooljeugd van groep 1
tot en met groep 5 en van 20.00 tot
22.00 uur voor de schooljeugd van
groep 6 tot en met groep 8. Het is de
bedoeling om als heuse popster verkleed te komen. Wie wordt gekozen als
best verklede, valt in de prijzen. Wie wil,

kan zich laten schminken. Op zaterdagavond 22 februari is van 20.00 tot 23.00
uur het carnavals bal voor de 12+-jeugd.
Alle bekende carnavalskrakers zijn deze
avond te horen. Op beide avonden
zijn er optredens van de jeugdliedjeszangers en de liedjeszangers die op de
Dreumel-cd staan, de dansgarde en van
de band Nag Naat Achter De Oere.

MYLK in café d’n Tap
De Noord-Limburgse blues-rockband MYLK staat zondag 23 februari op
het podium van café d’n Tap in Horst. Dit optreden begint om 16.00 uur.
Net als de Amerikaanse
bewaarders van dit genre, willen de
muzikanten van MYLK, Music You’ll
Like, op een eigenzinnige manier
muziek maken. Blues, southern rock
en ouderwetse rock-’n-roll, maar dan
met een hedendaags scherp randje.

Dit jaor nie denke
an lading of vracht,
mar biëstig tanke
mit prins Tim an de
macht.

Wie ben je?
Tim van Rijswick (29), alias
Vrieswiek. Mensen kennen me
als oud-voorzitter en vrijwilliger
bij OJC Gaellus, jeugdtrainer en
voetballer bij Sporting ST en van de
jeugdcommissie van CV De Geiten. Ik
woon samen met mijn vriendin, Loes Dings.
Loes vindt het prachtig dat ik prins ben. Ik heb haar zelden
zo uitbundig carnaval zien vieren als op de avond dat ik
uitkwam. Van tevoren was ze een beetje bang dat ze ons
huisje kwamen slopen, maar dat is reuze meegevallen.
Waar werk je?
Ik werk sinds een jaar of drie bij ECS European Containers
Services in Venlo. Ik ben omringd door stadse collega’s die
ook wel van een feestje houden. Zij vinden het ook leuk
om een prins in hun midden te hebben. Kunnen ze eindelijk een keer komen kijken waar Tienray ligt.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te
worden?
Prins worden is een eer. Dat betekent dat je erg betrokken bent bij het dorp. Mijn vader Hay is mij voorgegaan
in 1985. Ik ben met het carnavalsvirus opgegroeid. Het
lag min of meer in de lijn der verwachting dat het er ooit
van zou komen, maar het is altijd de vraag wanneer. Dit is
mijn jaar geworden.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Op 2 januari belde vorst Marcel mij op met de vraag. Ik
lag nog met een kater in bed. Hij belde mij om 10.00 uur
klaarwakker. Toen hij vroeg of ik prins van De Geiten wilde
worden, dat maakte mijn dag weer goed. Natuurlijk moest
ik nog even goedkeuring vragen aan Loes, maar ook dit
was zo beklonken.
Wat betekent carnaval voor jou?
Ik vind carnaval een uniek dorpsfeest. Het is gezellig dat
de meesten hun gezicht laten zien. Carnaval is zeker een
feest dat ik niet aan mij voorbij wil laten gaan.
Wat wordt er volgens jou van een prins verwacht?
De prins van De Geiten moet de Geitenwaage trekken,
er een gezellige carnaval van maken en af en toe wat
ofﬁciële gelegenheden afhandelen. Soms een speech eruit

knallen, zodat het voor iedereen
leuk blijft om te feesten in Tienray.
Het is belangrijk dat de komende
jaren nog altijd carnaval gevierd kan
worden.
Wat wens je de carnavalsvierders in je
gemeente toe?
Ik wens iedereen een prachtige carnaval toe. Ik
hoop dat ik de meeste (en de beste) carnavalsvierders van
de gemeente mag verwelkomen op de sleuteloverdracht
in de Mèrthal in Horst op zondag. Die wordt dit jaar namelijk gevierd door CV De Geiten.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Ik vind de revue in Tienray altijd een hoogtepunt. Ik
doe zelf al jaren mee aan deze zittingsavond en niets
voor niets. Als prins ben ik dit jaar zeer benieuwd naar
de receptie. Dan wordt de 4x11 jubileumeditie van de
Tienrayse carnvalskrant De Geitenstal uitgebracht, een
kwaliteitszeiverblad, met een enorm hoog gehalte
Tienrayse wazel. Ik denk dat het een blad is waar menig
dorp jaloers op is.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens carnaval?
Ik hoop mijn uurtjes te kunnen pakken. Aswoensdag is
normaal mijn recuperatiedag, maar dat zal dit jaar ook
wel in het honderd lopen. Ben bang dat ik donderdag
en vrijdag nog enigszins verslapt op het werk verschijn.
In mijn proclamatie staat ECS omschreven als Europese
Carnaval Services, dus ik neem aan dat ze het wel
waarderen.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen houden?
Het best bewaarde geheim van Tienray geheim proberen
te houden, was niet altijd gemakkelijk. Ik word al jaren
genoemd als kanshebber, dus er werden wel eens lastige
vragen gesteld. Ik heb mijn best gedaan, maar desondanks had uitgerekend oud-voorzitter prins Hay IV, mijn
vader, een sterk vermoeden.
Welk advies zou je je opvolger in 2015 mee willen
geven?
Maak je vooral niet te druk, laat het rustig op je afkomen.
Geniet van de tijd die gaat komen en maak er een prachtig feest van.

CV De Geiten

Het publiek wordt tijdens een live
optreden getrakteerd op een stevige
portie muziek, waarbij de onderlinge
chemie en muzikale gelaagdheid
duidelijk voelbaar is. Het repertoire
van de band bestaat uit zowel eigen
werk als covers.

De Balkers
in De Sevewaeg
Zanggroep De Balkers staat op zondag 23 februari in De Sevewaeg in
Sevenum. Hier brengen ze verschillende nummers ten gehore. Ze zingen
bekende Nederlandse, Duitse, Engelse en Limburgse nummers.
De hele middag staat in het teken
van carnaval. Voor de pauze maken
De Balkers een selectie van nummers,
maar na de pauze kunnen verzoekjes
worden ingediend. Ook zijn boekjes
beschikbaar waar de teksten van alle
240 nummers uit het repertoire van

De Balkers in staan. De Balkers treden
op onder het motto: Kun je zingen, zing
dan mee. De Balkers is een zanggroep
van zes Sevenummers. Ze begeleiden
zichzelf met accordeon, gitaar, mondharmonica en enkele slaginstrumenten.
De tapzingmiddag begint om 14.30 uur.

Kreyepoëtjes op
carnavalsmaandag
Het kinderboerenbruidspaar Soﬁe van de Rijt en Luuk Lenssen van
jeugdcarnavalsvereniging De Kreyepoëtjes uit Broekhuizen en
6fcY_\i]nYbjcfghkcfXhcdWUfbUjU`gaUUbXU['aUUfh]bXYcbYW\h
verbonden. Na dit toneelstuk houden jeugdprins Tim (Driessen) en
jeugdprinses Lisan (Loonen) een receptie. De deur van feestzaal
Het Maaspaviljoen in Broekhuizen gaat om 14.11 uur open.
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D´n Dreumel
presenteert De Klos
Carnavalskrant De Klos van carnavalsvereniging D´n Dreumel uit Horst
gaat dit jaar terug in de tijd. Op vrijdag 21 februari wordt de krant in de
Mèrthal in Horst overgedragen aan prins Rob I en zijn gezelschap.
In een speciaal ingericht feestelijk
theater in de Mèrthal begint de
klosoverdracht om 20.11 uur. Tijdens
de overdracht lezen mensen voor uit
eigen en andermans werk, is er een
aantal optredens en wordt d´n Hannes
van 2013 bekendgemaakt. Iedereen
is van harte welkom om deze avond
bij te wonen. Vanaf 19.30 uur is de
zaal geopend. De toegang is gratis.

Muziek Jong voor Oud in
MFC De Zwingel
Stichting Muziek Jong voor Oud gaf op woensdag 12 februari een concert in MFC De Zwingel in Melderslo. Duo
Limburg en Wiener Mélange verzorgden de muziek. Deze duo’s wisselden herkenbare klassieke nummers af met
een aantal onbekendere stukken.

D´n Dreumel zoekt daarnaast naar
vrijwilligers die mee willen helpen
tijdens de carnavalsactiviteiten in
de Mèrthal op carnavalszondag en
–maandag van 14.00 uur tot 20.00
uur met leeftijdscontrole en het
uitreiken van polsbandjes. Voor meer
informatie, neem contact op met Jac
Coumans via jaccoumans@home.nl of
op 06 51 08 99 20.

Ouderenmiddag
Horst
In ’t Gasthoês in Horst wordt op vrijdagmiddag 7 maart vanaf 14.00 uur
een muzikale middag voor alle ouderen van Horst aan de Maas
georganiseerd.
Tijdens de middag komen onder
andere optredens aan bod van het
duo Um&Um, Dorothé Cox met op
piano Geert Keijsers, de zingende
slager Crist Coppens, Huibertje, Anja
van den Munckhof, troubadour Math
en Opgestoekt. Die laatste is een

Hegelsomse act van Geert Josten,
Leo Arts en Henny van Rens. De
middag wordt georganiseerd door
CDA Horst aan de Maas. Opgeven
kan bij Annemie Craenmehr via
06 46 37 69 87 of bij Judith Geurts via
06 23 00 31 36.

Muziek Jong voor Oud is een
stichting die een verbinding maakt
tussen jongeren en ouderen en een
link legt tussen muziek, cultuur,
welzijn en zorg. Ze verzorgen
concerten voor ouderen, door
jongeren. Door een samenwerking met
Zonnebloem Limburg ontvangt elke
regio-afdeling van De Zonnebloem in
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marskramer.nl

Lange varkenshaas
per 500 gram
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Limburg minstens één Zonnebloem
Concert van Muziek Jong voor Oud.
Duo Limburg bestaat uit violist
Arthu Mouradain en pianiste Leva
Dudaite. Arthus Mouradain studeert
aan het conservatorium in Maastricht.
De Litouwse pianiste Leva Dudaite
zingt daarnaast nog solo en in
verschillende koren. Ook zij studeert

Superdeals
Robijn wasmiddel of
wasverzachter

Alle soorten, 2 verpakkingen

nu 1 + 1 gratis

Deze acties zijn geldig van wo 19 t/m di 25 febr 2014

Iedere zondag geopend van 11.00 tot 17.00 uur

Lekke

r weg

Phicoop
Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24
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aan het conservatorium in Maastricht.
Wiener Mélange bestaat uit zangeres
en ﬂuitiste Leentje Clijsters en
dwarsﬂuitist Xander Urlings. Leentje
Clijsters studeerde al af aan het
conservatorium als Docerend en
Uitvoerend Musicus Dwarsﬂuit. Xander
Urlings speelt al sinds 2009 voor
Muziek Jong voor Oud.

Alles

weg!

Radioprogrammering
maandag t/m vrijdag
Reindonk Easy
De Nachtdienst
Op tijd op
L1 NWS
Reindonk NU
Schijven
voor Bedrijven
%&"$$iif L1 NWS
%'"$$iif Middagvitaminen
%+"$$iif L1 NWS
%,"$$iif Reindonk NU
%-"$$iif Melodie-express
&$"$$iif @8
&%"$$iif @9
&&"$$iif Uitzending gemist
&'"$$iif Reindonk Easy
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$&"$$iif
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elk heel uur NOS headlines
elk half uur Lokale nieuws
RADIO
Horst, Sevenum en Grubbenvorst:
Yh\Yf%$+"%:A
Meerlo, Swolgen en Broekhuizen:
Yh\Yf%$)"*:A
Kabel analoog: 87.5 FM
?UVY`X][]hUU`N][[c._UbUU`--$
;`UgjYnY`?DB._UbUU`--$
Glasvezel Lijbrandt en
Cbg6fUVUbhBYh._UbUU`'$)'

Beste Karnavalist en/of Wintersporter,
Veel plezier als u eropuit trekt, maar laat uw huis veilig achter. De hevigste
kater loopt u op als blijkt dat uw huis overhoop is gehaald. Laat het lijken
alsof iemand thuis is en vraag de buren om op te letten. Meld verdachte
zaken op telefoonnummer 0900 - 8844. www.waakvoorinbraak.nl.

TV
?UVY`UbU`cc[.&&(,$"$$A<n
Kabel digitaal Ziggo: kanaal 42
;`UgjYnY`?DB._UbUU`)-$
Glasvezel Lijbrandt en
Cbg6fUVUbhBYh._UbUU`&$)(

Bij voorbaat dank.

SAMEN STERK TEGEN INBREKERSWERK

www.waakvoorinbraak.nl

www.reindonk.nl
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11 vragen aan Prins Koen II

‘Niemand die niet gek doet en niemand
die dit gek vindt’
Wie ben je?
Ik ben Koen Muysers (20). Mijn bijnamen zijn Balle en Tweet.
Ik heb een vriendin, Britt, mijn prinses deze carnaval. Mijn
omgeving reageerde vooral verrast op mijn uitverkiezing. Veel
mensen hadden het niet verwacht, maar vonden het wel erg
leuk.
Waar werk je?
Ik werk bij tomatenkwekerij Van Rens BV. Hier ben ik tomatenplukker op zaterdagmorgen. Ik werk hier nu ruim twee
jaar. Mijn werkgever is mijn oom en hij vindt het geloof ik ook
fantastisch dat ik tot prins ben verkozen. Hij heeft zelf ook
wel enige ervaring met carnaval. Ook ga ik naar school op
de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Hier doe ik de opleiding
automotive management.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te
worden?
Als kleine jonge kijk je natuurlijk met carnaval al op tegen
de prins. Als je in Meterik bij de raad van elf gaat, is de kans
aanwezig dat iemand uit die groep prins wordt. Daar hoop
je stiekem toch wel op. De afgelopen twee jaren zijn twee
andere prinsen uit mijn vriendengroep voortgekomen. Dus ik
heb het al een aantal keer van dichtbij meegemaakt. Nu ik
mezelf dan ook prins van het Meulewiekersrijk mag noemen,
vind ik dit een grote eer.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik heb vier jaar bij de raad van elf gezeten. Nu was het tijd om
plaats te maken voor een jongere lichting en was ik eigenlijk
raad af. Daarom vond ik het fantastisch dat ze mij vroegen
om dit jaar prins te worden. Ik had het niet verwacht, maar
ook niet getwijfeld. Ik word bijgestaan door adjudanten Niels
Houwen en Koen Tielen, goede vrienden van mij die ik ken
sinds de basisschool, en door mijn lieve vriendin, prinses Britt
Verheijen uit het Tuuteriek. Met drie van die ‘lelijke knammels’ kunnen we ook wel wat schoonheid gebruiken binnen
het kwartet.
Wat betekent carnaval voor jou?
Om 10.00 uur weer aantreden met een blij gezicht. Van het
eerste biertje begint je maag te draaien. Het tweede biertje
laat de motor op gang komen. Het derde biertje smaakt nog

steeds niet maar allá. En na het vierde biertje volgen er meer
en is het feest weer in volle gang. Niemand die niet gek doet
en niemand die dit gek vindt.
Wat wordt er volgens jou van een prins verwacht?
Er wordt van een prins verwacht dat deze voorop gaat tijdens
carnaval. Er is een programma vastgesteld voor bezoeken aan
andere carnavalsverenigingen. Ook heb ik een eigen receptie.
In de laatste week voor carnaval gaan we paar mensen
bezoeken die zelf niet meer naar de zaal kunnen komen.
Wat wens je de carnavalsvierders in je gemeente toe?
Een paar zorgeloze en knotsgekke dagen.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Het uitkomen is tot nu toe natuurlijk nog het leukste geweest.
Maar ik kijk ook wel uit naar het bezoek aan de Vogelhut in
Venlo en de sleuteloverdracht in Horst. En naar de optocht in

Meterik op carnavalsmaandag.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens carnaval?
Ik hoop dat ik woensdag na carnaval nog vrij kan krijgen,
aangezien ik dinsdag tot laat door zal gaan. Donderdag zal ik
sowieso weer de tomatenkas in moeten.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen houden?
Niemand had een vermoeden. Het was leuk om allerhande
theorieën te horen van vrienden die aan het raden waren. Ik
kon gewoon rustig mee praten, niemand die ook maar het
kleinste vermoeden had dat ik ook wel eens prins kon worden. Toen ik door iemand werd aangewezen, werd het wel
even spannend, maar zij ontkrachtte haar theorie al snel met:
‘Nee dat kan helemaal niet.’
Welk advies zou je je opvolger in 2015 mee willen geven?
De prins van 2015 mag bellen als ie tips nodig heeft.

Slagerij
a
Driessen
D
s

CV De Meulewiekers

Speulhofsbaan
f
4 - Meterik - Van
V ouds de beste k
kwaliteit

PRINS KOEN I GEFELICITEERD
N A M E N S O N D E R S TA A N D E
BEDRIJVEN

Prins Koen II
proﬁciat!
Taco Agro B.V. Donkstraat 6a 5964 AJ Meterik

e
n d’n twedd
Preens Koe enne schonne
ow
Weej wense e mit prinses Britt
m
a
s
l
Koen
carnava
te Niels en
en adjudan

DE TOMATEN ZIJN
TOCH NOG GROEN,
VIER CARNAVAL
MET BRITT EN KOEN.

Tomatenkwekerij van Rens BV wenst jullie fijne dagen!

AL

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

AA

Wej felicitiëre Koen II,
Prinses Britt
adjudanten Niels en Koen

Wij feliciteren Prins Koen II,
prinses Britt en zijn adjudanten !

(eet)café Zaal ‘t Kruuspunt

www.meterikelektro.nl

keuken met carnaval dagelijks geopend

Americaanseweg 105

Meterik 077-3981396
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HORST VERHUUR
feesttenten
party&attractieverhuur

Weej wense ow
enne schonne carneval

Prins Rob I gefeliciteerd!

anco lifestyle centre

www.horstverhuur.nl Tel. (077) 398 64 26

Kwalitaria ‘t Hukske

Wilhelminaplein 8, Horst
T 077 - 398 32 03

Venrayseweg 114, Horst
www.ancolifestylecentre.nl

Ristorante/ Pizzeria

‘La Rondine’
en
liaanse keuk
Proef... de Ita

www.hethukske.nl/kwalitaria

Gefeliciteerd prins Rob I, prinses Willeke en adjudanten

L
wenst iedereen een ﬁjne carnaval!
   "  "   "  
!!!  "   

Meterikseweg 84, Horst, 077-3989089, www.larondine.nl

Plus Lucassen feliciteert
prins Rob I, prinses Willeke
en adjudanten Rik en Paul



Wilhelminaplein 13 Horst

PRINS ROB I GEFELICITEERD NAMENS DEZE BEDRIJVEN

30

Cafe de beurs
Gasthuisstraat 27, 5961 GA Horst

Gefeliciteerd,
en enne
ﬁjne carnaval

CV D’n Dreumel

toegewenst!

rd!
Prins Rob I Gefelicitee
Liesbeth’s Grand Café
Jacob Merlostraat 1, 5961 AA Horst
077 - 398 16 59
info@grandcafehorst.nl
www.grandcafehorst.nl

www.debuun.nl

ari
Zaterdag 22 febru
Ramsjiekovend)
(alternatieve liedjesa
ruari
Woensdag 26 feabovend
Boerepummele
met Ashley
(alleen voor mannen)

niks
Entree beide vur
Loevetraat 14, 5961 TX Horst

Wilhelminaplein 9, Horst
T 077 398 8200

Weej wense ow
enne schonne
vastelaovend!
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11 vragen aan Prins Rob I

’Ik mag de hoofdrol spelen in dit
Horster carnavalssprookje’

Zittingsavonden
Turftreiërs
De twee zittingsavonden van
CV De Turftreiërs uit America staan
op vrijdag 21 en zaterdag 22 februari
op het programma. Het programma
varieert van muziek en zang tot dans
en vooral heel veel humor.
Tijdens de zittingsavonden zijn
onder andere optredens van de
Penthouse Boys en buuts van Pierre
van Helden, Marlon Kicken, Joop
Bouten en Hans Verbaarschot. Op
beiden avonden begint het programma
om 20.11 uur. De Bondszaal is open
om 19.30 uur. Kijk voor het hele
programma op www.turftreiers.nl

Receptie
jeugdprins
Willem I

Wie ben je?
Ik ben Rob Vissers (38). Twintig jaar geleden leerde ik Willeke (37) kennen uit
America. Sinds vier jaar zijn we getrouwd. We hebben drie prachtige dochters:
Janne (9), Loeke (6) en Didi (1). We wonen op Het Veldje in Horst. Graag gaan
we samen op vakantie, maken uitstapjes en zijn echte gezelligheidsmensen. Elk
jaar vieren we samen met de kids carnaval. Dit jaar is natuurlijk super bijzonder.
De kinderen vinden het hartstikke leuk dat ik prins ben en hebben heel veel zin
om samen met iedereen een mooi feestje te gaan bouwen.
Waar werk je?
Ik werk sinds september 2011 bij Aluform GmbH. Het bedrijf is gevestigd in
Bernsdorf, een klein dorpje in de omgeving van Dresden. Ik ben salesmanager
Nederland. Mijn collega’s vinden het heel leuk dat ik prins ben. Ze zijn over het
algemeen Duits en wonen in omgeving Dresden, dus het is voor hen lastig om
naar Horst te komen om samen carnaval te vieren.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te worden?
Prins worden is altijd een droom van mij geweest, maar je verwacht nooit dat
de vraag daadwerkelijk gesteld wordt. Als je dan de vraag krijgt om de hoofdrol
te vervullen in dit Horster carnavalssprookje, dan hoef je niet lang na te denken.
Ik was er wel even van beduusd. Wij vieren elk jaar volop carnaval en dan is het
een hele eer om tijdens deze carnaval de kartrekker te mogen zijn.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik vond het een hele eer en voelde me enorm trots. Tijdens carnaval word
ik bijgestaan door mijn prinses Willeke en adjudanten Rik Jansen en Paul
Timmermans.
Wat betekent carnaval voor jou?

Een periode van gezelligheid, samen genieten van een fantastisch feest, leuke
muziek en een lekker koud biertje. Proost!
Wat wordt er volgens jou van een prins verwacht?
Een prins heeft een voorbeeldfunctie tijdens carnaval. Je vervult een kartrekkersrol. Voorop lopen in de polonaise en iedereen erbij betrekken. Al mijn energie en enthousiasme in het feest stoppen, dan komt het van zelf allemaal goed.
Wat wens je de carnavalsvierders in je gemeente toe?
Veul lol, spass en plezeer.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Dat is moeilijk te zeggen. De proclamatie en receptie waren een fantastische
avonden, dat vergeet je nooit meer. Vooruitkijkend verwacht ik dat carnavalszondag een prachtige dag wordt, dus daar kijk ik erg naar uit.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens carnaval?
Geen enkel idee, dat laat ik gewoon gebeuren. Eerlijk gezegd verwacht ik niet
veel te slapen tijdens de carnavalsdagen. Na carnaval heb ik wel al vrije dagen
opgenomen om lekker bij te komen.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen houden?
Ik kan niet goed liegen, dus het viel niet mee. Daarnaast ben je natuurlijk erg
enthousiast over de uitverkiezing, wat je eigenlijk van de daken wil schreeuwen. Samen met Willeke heb ik heel wat voorpret gehad, een leugentje om
bestwil hier en daar was nodig om het allemaal geheim te houden. Uiteindelijk
heb ik mijn mond goed kunnen houden.
Welk advies zou je je opvolger in 2015 mee willen geven?
Geniet van alle momenten die je meemaakt. Het is een unieke ervaring om
nooit te vergeten.

Gefeliciteerd Prins Rob I
Herstraat 37 - Horst - Tel. 077-3983305

Dit jaor niemus
boetespel of zonder
bal, carnaval viere
kunne weej wal

Jeugdprins Willem I van jeugdcarnaval D´n Dreumel uit Horst houdt
zondag 23 februari met zijn adjudanten Jobb en Bob receptie in zaal
De Lange in Horst.
Gedurende de middag zijn er
optredens van de jeugdliedjeszangers,
Heite Soep en Kölsch Platt, die de beste
hits van de Kölsche Karneval ten gehore
brengt. De ‘receptie-huis-dj’ van jeugdcarnaval D’n Dreumel, Sjaak Jeurissen,
zal de middag muzikaal omlijsten.
De receptie vindt plaats van 11.11 tot
13.11 uur, waarna nog een feest voor
jong en oud plaatsvindt.

Receptie
jeugdpaar
Swolgen
Het jeugdprinsenpaar van
carnavalsvereniging Den Bok uit
Swolgen houdt haar receptie op
zondag 23 februari. De receptie van
jeugdprins Kevin en jeugdprinses
Melissa vindt plaats vanaf 14.11 uur
in De Bokkenstal.
Het paar wordt bijgestaan door
jeugdvorst Tiemko, jeugdnarrin Imke en
de jeugdraad. Samen met de rest van
het gezelschap hebben prins Kevin en
prinses Melissa de volgende carnavals
slogan: ‘Alaaf, Alaaf, Alaaf, met de
jeugdraod 2014 wurd dizze carnaval vet
gaaf.’ Zaterdag 22 februari, voorafgaand aan de receptie van het jeugdprinsenpaar, gaan leden van CV Den
Bok samen met de jeugdraad langs de
deur om de Bokkepraot te verkopen.

Terug in
d'n Tiêd
Voordat het carnavalsgedruis
losbarst, gaat De Lange Horst op
zaterdag 22 februari nog één keer
‘Terug in d’n Tiêd’.
Rockcoverband Stunning Suzy zorgt
deze nieuwe editie voor de muzikale
omlijsting. Stunnig Suzy speelt muziek
van bands als Queen, The Who en
The Police. De deuren van de zaal van
De Lange Horst openen om 21.00 uur.
De doelgroep is 25 jaar en ouder.

cultuur
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Hegelsom
Zittingsavonden

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

vr 21 en za 22 februari 19.30 uur
Organisatie: CV D’n Tuutekop
Locatie: zaal Debije

America

Horst

Hengstenbal
do 20 februari 20.00 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: café Station America

Lezing kunsthistoricus Marike Hoedenbal met live:
van Roon over mode in
De Hoegies
liturgische gewaden
zo 23 februari 17.00 uur
zo 23 februari 13.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Meterik
Dorpsraadvergadering

Locatie: OJC Canix

Do 20 februari 20.30 uur
Locatie: café ‘t Hukske

Gekke Moandig

Zittingsavonden

Dorpsraadvergadering

Cambrinus Lokaal – Mr.
Inglish

ma 24 februari 14.00 uur
Organisatie: GMV De Peg

do 20 februari 20.00 uur
Locatie: De Riet

zo 23 februari 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

za 21, zo 22 februari 20.00-02.00
Organisatie: CV De Meulewiekers
Locatie: MFC De Meulewiek

Gekke maandaag met W-Dreej

Quiltcafé

Home of the Blues: MYLK

ma 24 februari
Locatie: café D’n Hook

vr 21 februari 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

zo 23 februari 16.00 uur
Locatie: café D’n Tap

Carnavalsbal voor schooljeugd

Kinderworkshop
sleutelhanger weven

Gezellige dans- en
zangmiddag

vr 21 en za 22 februari
Locatie: OJC Niks

wo 26 februari 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

wo 26 februari 14.00 uur
Organisatie: KBO America
Locatie: Bondszaal

Klosoverdracht

Carnavalsconcert

vr 21 februari 20.00 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: De Mèrthal

wo 26 februari 19.49 uur
Organisatie: Harmonie-Orkest
Noord-Limburg
Locatie: ‘t Gasthoes

Zittingsavonden
vr 21 en za 22 februari 20.11 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: Bondszaal

Broekhuizen
Buutavond

vr 21 februari 21.00 uur
Locatie: café De Beurs

Broekhuizenvorst
Receptie prins
zo 23 februari 14.11 uur
Organisatie: CV De Blauwpoët
Locatie: BMV De Schakel

Griendtsveen

Grubbenvorst

Boerepummele oavond
wo 26 februari 20.00 uur
Locatie: café De Buun

Ramsjiek: alternatieve
liedjesoavend

Truuje aovend

za 22 februari 20.00 uur
Locatie: café De Buun

wo 26 februari 20.30 uur
Locatie: café De Beurs

vr 21 en za 22 februari 20.00 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: zaal ‘t Brugeind

zo 23 februari 09.30 -12.00 uur
Organisatie: vogelvereniging
De Gevleugelde Vrienden
Wanssum eo
Locatie: zaal ‘t Brugeind

Truujeoavend
ma 24 februari 20.00 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: café Oud Meerlo

Melderslo
Truujenbal

Terug in d’n tiêd
za 22 februari 21.00 uur
Locatie: café De Lange

Hennekesbal
wo 26 februari 20.30 uur
Organisatie: CS De Klotbultjes
Locatie: De Morgenstond

Revue

Vogelmarkt

Liedjesaovend

vr 21 februari 19.00 uur
Organisatie: CV De Krey
Locatie: Maaspaviljoen

Meerlo

Niks draait door:
carnavalseditie
za 22 februari 23.00-03.00 uur
Locatie: OJC Niks

Kronenberg
Jeugdprinsenreceptie
vr 21 februari 19.11 uur
Organisatie: CV Kroeënekraan en
Pieëlhaas
Locatie: De Torrekoel

Lottum

vr 21 februari
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: café ‘t Paradijs

Receptie prins
zo 23 februari 13.11-20.00 uur
Organisatie: CV De Meulewiekers
Locatie: MFC De Meulewiek

Sevenum
Receptie prins
za 22 februari 19.49-22.11 uur
Organisatie: CV D’n Ezelskop
Locatie: De Wingerd

Receptie jeugdprins
zo 23 februari 15.11 uur
Organisatie: CV ‘t Ezelsköpke
Locatie: De Wingerd

Tapzingen
zo 23 februari 14.30 uur
Organisatie: De Balkers
Locatie: De Sevewaeg

Swolgen
Receptie jeugdprinsenpaar
zo 23 februari 14.11 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: De Bokkenstal

Tienray

Broodbakken en smeden

Truujebal XIII

zo 23 februari 11.00 – 17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

vr 21 februari 20.30 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: OJC Gaellus

Jeugdzitting

Receptie jeugdprins

Boerenbruiloft en receptie

Receptie jeugdprins en
-prinses

Receptie prins

zo 23 februari 14.11 uur
Org: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: ‘t Haeren

zo 23 februari 11.11 – 13.11 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: zaal De Lange

za 22 februari 20.11 uur
Organisatie: OJC Canix
Locatie: De Harmoniezaal

zo 23 februari 14.11 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel

za 22 februari 19.30 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: Parochiehuis

& Strategie

MARKETING & COMMUNICATIE

Kies voor focus, kies voor Viduro
www.viduro.nl/peter

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

60%

*tenzij anders aangegeven

Positi nering

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

OP DE NAJAARSCOLLECTIE KORTING*
EN SPECIALE AANBIEDINGEN
MET KORTINGEN TOT WEL 75%!

DE NIEUWE VOORJAARSCOLLECTIE STROOMT BINNEN
Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl

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

&URPPHQWXLMQVWUDDWMeterik
GRATIS
Uw auto testen op
3 cruciale punten:

accu
startmotor
dynamo

 zelf woning ontwerpen
 echt landelijk wonen
 héééél mooi uitzicht
 net over de beek
 geweldige privacy
 energieneutraal,
informeer eens!

Bel altijd voor een afspraak
Pauwweg 6, 5808 BM Oirlo

06-54371111
0478-571111

A D V I E S - TA X AT I E - B E M I D D E L I N G

ZZZFRHQDEVLOQO
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Medische Religie
zorg
America
ncbXU[

Huisarts en apotheek

<Y]`][Ya]g

Broekhuizen
ncbXU[

<Y]`][Ya]g

Horst

Broekhuizenvorst

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

zaterdag

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

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

Venlo

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

ncbXU[

19.15
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La Providence (kloosterkapel)
zondag
Heilige mis
11.15

Hegelsom
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Horst (Lambertus)
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Kronenberg
Heilige mis

19.15
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Lottum
ncbXU[

Meerlo

Melderslo
nUhYfXU[
kcYbgXU[

Meterik

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

nUhYfXU[

Spoedgevallendienst
21 t/m 27 februari 2014
Jonge, A.L.J. de
Veestraat 5, Grubbenvorst
T 077 366 20 65
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Swolgen
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Verloskundige zorg

Tienray

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

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

Het is elk jaar een traditie om de
aftredende prins een lijst met elf voorwaarden mee te geven bij carnavalsvereniging De Vlaskop in Melderslo. Als
aan deze voorwaarden is voldaan, mag
hij zich een volwaardige oud-prins noemen. Deze elf ludieke voorwaarden zijn
ook bij oud-prins Johan van de Lisdonk
op de mat gevallen. Hij heeft tot 2017
om aan de voorwaarden te voldoen.
De voorwaarden bestaan uit enkele
vaste regels, zoals eeuwige trouw aan
CV De Vlaskop, het oud-prinsentenue
met eer dragen en het bier met volle
overgave verzorgen voor de andere
oud-prinsen, en eisen die worden aangepast aan de af te treden prins. Vorig
jaar, vlak na kerst, plaatste de vorst van
CV De Vlaskop een oproep in het plaatselijke blad. Wie nog een kerstboom
had staan mocht deze op het erf gooien
van de nieuwe prins. Toen bestond

enkel nog het vermoeden dat Van de
Lisdonk prins werd, maar dit was nog
niet ofﬁcieel bekendgemaakt. Johan
van de Lisdonk wist niet wat hem overkwam: “De hele oprit stond vol met
kerstbomen.” Van deze ludieke actie is
dan ook een voorwaarde gemaakt voor
Van de Lisdonk. Hij zorgde er dit jaar
voor dat de kerstbomen die op zijn erf
worden gegooid, bij de nieuwe prins
terechtkwamen.

Een biercode
De gemiddelde carnavalsvierder
weet dat carnaval samen gaat met
alcoholische versnaperingen. Uiteraard
is dit gegeven ook in de elf voorwaarden opgenomen. Johan zal tijdens
de optocht voor de nodige ﬂessen
Jägermeister zorgen, zodat zijn medecarnavalisten het niet koud krijgen. Een
andere taak van Johan is het regelen

van bier. Van de Lisdonk haalt niet
lukraak biertjes. Hier is onderling een
code voor afgesproken. De oud-prinsen
houden niet zomaar een hand in de
lucht, maar geven een bescheiden
applaus. Van de Lisdonk: “Als ze veel
klappen, is het geen goed teken. Het
biertempo ligt dan te laag.”
Ook sponsort Van de Lisdonk vele
verenigingen in Melderslo. Dit is ook
in de voorwaarden opgenomen. De
oud-prinsen hebben graag dat hij blijft
sponsoren. “Natuurlijk ook in de vorm
van Jägermeister voor de oud-prinsen,”
grapt Van de Lisdonk.
Tot slot heeft ook nieuwsblad
HALLO Horst aan de Maas een steentje
bijgedragen aan het volbrengen van
de elf voorwaarden van Johan van de
Lisdonk. De voorwaarde dat hij een
artikel in het weekblad geplaatst moest
krijgen, is bij deze volbracht.

Gevraagd:

medewerker(-ster)
zeugenbedrijf

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

Voor één van onze relaties ben ik op zoek
naar een gedreven fulltime medewerker
of medewerkster op een zeugenbedrijf in
omgeving Horst.
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Parochiecluster Horst
Alarmnummer

Een volwaardige oud-prins worden bij carnavalsvereniging De Vlaskop in Melderslo, gaat niet zonder slag of
stoot. Dit ondervond ook prins Johan van de Lisdonk. Hij ontving op de dag van zijn aftreden elf voorwaarden
waaraan hij moet voldoen om zich aan te kunnen sluiten bij de club der oud-prinsen.

Grubbenvorst

Venray

Tandarts

Heilige mis
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Oud-prins word je niet
zomaar

Griendtsveen

zaterdag

Huisartsenpost

%%"$$

service 33

Melderslo, Hegelsom, Meterik,
America, Broekhuizenvorst en Lottum
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Meerlo, Tienray en Swolgen
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Sevenum
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Grubbenvorst en Broekhuizen

Kwaliﬁcaties
Je taken zullen alle voorkomende werkzaamheden op het
varkensbedrijf bedragen.
Dit zullen af en toe ook weekenddiensten zijn.
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Vaardigheden
- Je woont in de omgeving Noord Limburg
- Je vindt het niet erg om in het weekend te werken
- Je bent ﬂexibel
- Je hebt ervaring in de varkenshouderij
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Priesternooddienst

Autobedrijf

Voor meer informatie kunt u bellen met
Eric Gloudemans, 0654202088
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Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl
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ook voor
communicatie
plannen

Jeroen Schobbers
communicatiestrateeg

werkt direct!
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