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Het wordt
een mooie carnaval
De prinsen van Horst aan de Maas kunnen niet
wachten tot het carnavalsfeest daadwerkelijk los gaat
barsten. Wat zijn hun verwachtingen en zien ze ook
ergens tegenop?

Prins Harrald I van CV de Kroeënekraan en Pieëlhaas uit Kronenberg en
Evertsoord is er naar eigen zeggen
111 procent klaar voor. “Ik verwacht

Bewoners St. Josephstraat opgelucht

Plan centrumring Horst
van tafel
Goed nieuws voor de bewoners van de St. Josephstraat in Horst: de plannen voor een centrumring in Horst
zijn voorlopig van de baan. Dat heeft wethouder Van Rensch hen laten weten. De bewoners waren fel tegen het
idee dat de centrumring door hun straat zou voeren.
De plannen rondom de ontwikkeling van het tweede deel van het
Horster centrum stuitten eind vorig
jaar op veel verzet. De suggestie
werd geopperd om het toekomstige
Gasthoêsplein autoluw te maken.
Verkeer zou dan via een rondweg,
onder andere door de St. Josephstraat,
het centrum uitgeleid worden. De
bewoners toonden hun ongenoe-

gen over de plannen. Wethouder Ger
van Rensch van gemeente Horst aan
de Maas liet de aanwonenden van
de St. Josephstraat onlangs weten
dat het College van B&W na een
gesprek met de buurt heeft besloten
het Gasthoêsplein in eerste instantie
niet autovrij te maken. De mogelijke
verlegging van de centrumring is ook
geschrapt uit de plannen. “Daarmee

is voorlopig de centrumring via de
St. Josephstraat van tafel”, aldus
de wethouder, die aangeeft dat er
wel verder gedacht wordt naar een
oplossing voor de verkeersafwikkeling. Hij geeft aan de bewoners in een
vroeg stadium te betrekken mochten
toekomstige plannen gevolgen hebben voor de straat. De bewoners zelf
spreken van goed nieuws.

dat het een topfeest wordt met weinig
uurtjes slaap. Heel Horst aan de Maas
moet van de bank af komen en lekker
meedoen. Laat de speakers maar knallen.” Prins Harr I van CV Dun Ezelskop in
Sevenum kan dit alleen maar bevestigen. “Ik hoop dat iedereen beestig veel
lol en plezier gaat maken. Carnaval is
een tijd waarin je even nergens aan
hoeft te denken. We gaan er tegenaan met z’n allen.” Ook prins Dido I
van CV De Turftreiërs in America sluit
zich hierbij aan. “Ik verwacht een hoop
gezelligheid. Het wordt een zatte boel,”
lacht hij. De weersvooruitzichten zijn
gunstig, maar er is kans op wat neerslag. Valt de carnaval hiermee in het

water? “In America regent het nooit,”
reageert prins Dido I gevat. Prins Harr I
haakt hier op in. “In Sevenum schijnt
altijd de zon.” Zien de prinsen de hele
carnaval zo rooskleurig tegemoet? “Ik
ga het erg jammer vinden wanneer het
Aswoensdag is,” vertelt prins Harrald I.
Prins Harr I beaamt dit. “Ik zie op tegen
het uitblazen op woensdagavond. En
alle kilo’s die we eraan gedronken en
gegeten hebben, zullen er ook weer af
moeten,” zegt hij lachend. Prins Dido I
zoekt het in een ander hoek. “Ik zie
toch vooral op tegen de eerste wedstrijd voetballen.” Als we de prinsen zo
mogen geloven, wordt het een mooie
carnaval.
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Stimulering woningmarkt weinig succesvol
De instrumenten die gemeente Horst aan de Maas inzet om de woningmarkt te stimuleren, hebben nauwelijks
effect gehad. Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamercommissie Horst aan de Maas.
Rekenkamer Horst aan de Maas
onderzocht de effectiviteit van de
instrumenten die de gemeente inzet
om de woningmarkt te stimuleren. Onder die instrumenten vallen
onder andere de startersleningen,
verkoopgaranties en woonkettingen.
De gemeente besloot deze maatregelen in te stellen, onder andere toen
de verkoop van nieuwbouwproject
De Afhang in Horst stagneerde.
Van begin 2010 tot eind 2013
is acht procent van de woningen in
Horst aan de Maas verkocht met inzet
van een van de instrumenten van de

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.

gemeente. Voor het overgrote deel
gaat het dan om de inzet van startersleningen (86 procent). Volgens het
onderzoek hebben de garantieregeling en woonketting nauwelijks effect
gehad op de woningbouwproductie.
De Rekenkamer stelt dat de
ﬁnanciële baten voor de gemeente
niet opwegen tegen de kosten die
met de uitvoering van de maatregelen gemoeid zijn. Ook vonden zij, in
tegenstelling tot wat betrokken deskundigen van de gemeente beweerden, geen bevestiging voor de stelling
dat de maatregelen tot verhoogd
consumentenvertrouwen zouden leiden. Sinds april 2013 zet de gemeente
ook koopsubsidies en de verlaagde
grondprijzen voor markthuurwoningen
in. Die periode is echter nog te kort om
conclusies aan te verbinden, aldus de
Rekenkamer.
Volgens de Rekenkamer ligt een
voordeel van de maatregelen voor-

namelijk in het goede imago van de
gemeente. “De actieve rol van de
gemeente wordt gewaardeerd door
alle betrokken partijen. Men is van
mening dat de gemeente open en
responsief is”, aldus de commissie.
“Ook als niet kan worden aangetoond
dat de inzet van de instrumenten
leidt tot de verkoop van substantiële
aantallen extra woningen, kan dit voor
de gemeente een valide overweging
zijn om de instrumenten te blijven
inzetten.”
Zij raadt daarom aan het onderzoek over een aantal jaren door te
trekken, zodat men beter zicht krijgt
op de effecten van de maatregelen.
“Wij vinden het ook verstandig als het
college een langetermijnperspectief
schetst voor het lokale woningmarktstimuleringsbeleid.” De gemeenteraad
van Horst aan de Maas beslist op
11 maart over de aanbevelingen van
de Rekenkamercommissie.

Oplage 18.500 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts
Rick van Gasteren
Eva Janssen
Michelle van Kempen
Cleo Schatorjé
Lieke Sijbers
Nicky Willemsen
Kris Wijnands

Geen ﬁetsers meer
tijdens markt Horst
Fietsers mogen in de toekomst niet meer door het Horster centrum
ﬁetsen tijdens kermissen, weekmarkten en evenementen. Dat heeft het
College van B&W besloten.
Het Horster Erf is al tijden verboden
voor gemotoriseerd verkeer en wordt
nu tijdens drukbezochte momenten
ook afgesloten voor ﬁetsverkeer. “Er
komen al jaren klachten binnen bij de
gemeente”, stelt de gemeente over
de ﬁetsers die “zich mengen met grote
aantallen voetgangers.” Om duidelijk

aan te geven wanneer ﬁetsers wel of
niet door het centrum mogen, gaat de
gemeente zogenaamde ‘klapborden’
plaatsen. Deze kunnen tijdens evenementen, kermissen en weekmarkten
omgedraaid worden, waardoor het
gebied verboden wordt voor bestuurders van tweewielers.

Voetpad voor Vlasvenstraat Melderslo
De Vlasvenstraat in Melderslo is onveilig voor voetgangers, vindt de
dorpsraad. Daarom wil de raad dat een voetpad gerealiseerd wordt langs
de weg. Met onder andere prioriteitsgelden van die dorpsraad wordt het
voetpad binnenkort aangelegd.
Het nieuwe voetpad, dat voetgangers via de Konijnenweg en de
Vlasvenstraat naar de dorpskern van
Melderslo leidt, wordt aan de westelijke zijde van de straat aangelegd,
zodra de gemeente en een omwonende overeenstemming bereiken
rondom een grondruil. Volgens de
dorpsraad was de stoep echt nodig:
“Wij constateerden dat daar moeders
liepen met kinderwagens en er vele
grote vrachtwagens reden die dan
volop in de remmen moesten.” De

dorpsraad wilde dat het pad aan de
oostzijde van de weg werd aangelegd.
Dit was in hun ogen de veiligste optie.
De gemeente heeft echter voor de
westzijde gekozen. “Dat is om praktische en verkeersveilige overwegingen.
Aan de oostzijde hadden we te maken
gekregen met afwateringsproblemen
en grondverwerving. Ook zouden dan
bomen gekapt moeten worden”, aldus
een woordvoerder. Het College van
B&W verwacht het voetpad nog dit
voorjaar te kunnen realiseren.

Twee Horster zakenvrouwen genomineerd
Chantal Engels-Nabben en Esther Schreurs uit Horst zijn genomineerd
voor de titel Zakenvrouw Noord-Limburg. Stichting Zakenvrouw NoordLimburg reikt de onderscheiding op 12 juni in de schouwburg in Venray voor
de derde keer uit.

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

Afgelopen weken werden zakenvrouwen uit Noord-Limburg voorgedragen voor de prijs. Uit alle aanmeldingen is een longlist samengesteld.
Chantal Engels-Nabben van John Deere
Fabriek Horst en Esther Schreurs van
kapsalon MooiHaar uit Horst zijn twee

Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

van de tien genomineerden. Een
jury kiest uit de genomineerden drie
ﬁnalisten tijdens een meet&greet op
13 maart. De verkiezing tot Zakenvrouw
Noord-Limburg heeft als doel vrouwelijk ondernemerschap en management
meer in de schijnwerpers te plaatsen.

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

Extra komborden
Kronenberg
Dorpsraad Kronenberg heeft op vrijdag 21 februari in overleg met
gemeente Horst aan de Maas onder drie komborden een extra bord
geplaatst met daarop Finalist Dorpsvernieuwingsprijs 2013. De borden zijn
geplaatst bij de inkompunten op De Hees, Peelstraat en Americaanseweg.
De Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs is een tweejaarlijkse
prijs die wordt uitgereikt door de
Landelijke Vereniging voor Kleine
Kernen. De jury van de Nederlandse
Dorpsvernieuwingsprijs 2013 noemde
Kronenberg vorig jaar een parel in het

Limburgse land waar het lijkt dat alle
bewoners actief zijn.
De dorpsraad vond het
juryrapport een compliment voor alle
inwoners van Kronenberg dat ze met
de extra komborden graag willen
herinneren.

Fotoshoot naar keuze
voor 1 of 2 personen
Fotoshoot naar keuze
voor 3 of 4 personen

€ 62,50

€29,00
122,50

€49,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Antieke brandweerauto
gestolen
Trots zijn ze op hun oude brandweerauto uit 1969, Jean-Marie Starmans uit Horst en zijn vrienden. Groot was dan
ook de verontwaardiging toen ze er dinsdag 18 februari achter kwamen dat de auto weggehaald was uit de stalling
in Sevenum.

De oude brandweerauto is in de
nacht van maandag 17 op dinsdag
18 februari ontvreemd uit een
afgesloten stalling op een boerenerf
op de Steeghoek in Sevenum. “We
gebruiken deze wagen voor vakanties
en uitstapjes”, vertelt Jean-Marie. Sinds
2009 heeft hij de bus, samen met vier
vrienden uit Sevenum. De wagen is
dan ook uitgerust met een keukenblok,

geluidsinstallatie en ﬂatscreen tv.
Daarnaast is de brandweerauto
herkenbaar aan een grote houten
brandweerladder die aan de zijkant
hangt.
“De bus is zeer herkenbaar door
de grote zoeklamp aan de voorkant en
de originele waterpomp voorop”, aldus
Starmans, die inmiddels aangifte van
diefstal heeft gedaan.

De van oorsprong Duitse
Mercedesbus uit 1969 was van de
Freiwillige Feuerwehr Gruibingen, de
vrijwillige brandweer. Die naam is
dan ook duidelijk zichtbaar op de bus.
Wie tips heeft over de locatie van de
brandweerwagen of wie iets gezien
heeft in de buurt van de Steeghoek in
Sevenum, wordt verzocht de politie te
bellen op 0900 88 44.

Mogelijk vernoeming
Jean Slots
Een man uit Sevenum wil ter nagedachtenis aan Jean Slots, vroegere pastoor van Grubbenvorst, een locatie in
de gemeente naar de geestelijke laten vernoemen. Hij heeft daarvoor een verzoek ingediend bij de gemeente.
Slots had volgens de historicus die
het verzoek deed een eigen mening en
zou zich bijzonder hebben ingespannen
voor joodse en andere onderduikers.
Hij was tussen 1937 en 1942 pastoor in
Grubbenvorst en was in die tijd ook lid
van de PvdA, wat toen bijzonder was.
Als kapelaan in Grubbenvorst
was Slots betrokken bij de hulp
aan gevluchte krijgsgevangenen
en onderduikers. Op 14 augustus

1943 werd hij hiervoor gearresteerd.
Op 18 maart 1954 werd hij vrijgelaten
uit een concentratiekamp in
Amersfoort. Slots had een uitgesproken
mening over verschillende kwesties,
zo vroeg hij zich af of een breuk met
Rome werkelijk zo erg zou zijn.
Gemeente Horst aan de Maas
heeft inmiddels advies aangevraagd
bij Historische Kring Grubbenvorst over
de benoeming en wacht op antwoord.

Daarna beslist het College van B&W
over een eventuele naamsvermelding.
De Historische Kring heeft bij de
initiatiefnemer inmiddels aangegeven
het plan om een straat of plein in de
toekomst te vernomen naar kapelaan
Slots te steunen.
“Dit naar aanleiding van wat de
kapelaan gedaan heeft in de jaren dat
hij in Grubbenvorst actief was”, aldus
de Historische Kring.

Gemeente looft beloning
uit voor tip drugsafval
Gemeenten Peel en Maas en Horst aan de Maas loven een beloning uit van 5.000 euro voor de gouden tip die
leidt tot aanhouding van verdachten of de bekendmaking van de identiteit van de daders van xtc-afvaldumpingen.
Sinds 2013 is er in het buitengebied
van Horst aan de Maas in totaal
vier keer xtc-afval gedumpt. Het
gaat hier om vaten met in totaal
meer dan duizend liter gevaarlijke
vloeistoffen. Vanwege de omvang van
het buitengebied is het volgens de
gemeenten onmogelijk voor politie en
gemeenten om alles 24 uur per dag
in de gaten te houden. Het opruimen

van het afval en het saneren van de
bodem na dumpingen heeft gemeente
Horst aan de Maas tot nu toe 25.000
euro gekost. Burgemeester Kees van
Rooij geeft aan “niet af te willen
wachten” tot volgende incidenten. De
gemeente looft daarom tipgeld uit
voor degene die de politie de sleutel
tot de oplossing kan bieden. Naast de
hoge kosten zijn ook de schade aan

de natuur en veiligheid van inwoners
argumenten om actie te ondernemen.
De gemeente doet dit voornamelijk
door burgers op te roepen ogen en
oren open te houden. Van Rooij: “We
steunen de politie en het Openbaar
Ministerie met deze actie naar
opsporing van de daders.” Wie iets
verdachts ziet of heeft gezien, kan dit
bij de politie melden via 0900 88 44.

Maondaag en deensdaag geaopend van 08.30 – 13.00 oor

WEEJ WENSE ALLE KLUSSERS
ENNE SCHONNE CARNAVAL!!!
Fixet Servicebouwmarkt
Fixet Servicebouwmarkt
Horsterweg
42,
Horsterweg
42,
5975
NB Sevenum
5975
NB Sevenum
Tel:
077-4671406
www.ﬁxetsevenum.nl
www.ﬁxetsevenum.nl

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

077 355 72 00

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

€ 27,50

en voor iedere klant een heerlijk glas bubbels!

Pastoor Vullinghsplein 14 Grubbenvorst www.brasserie-indewittedame.nl

APK-actie € 24,95 all-in
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Verhalen van de straat
14/16

Heijnen Hegelsom

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
Heijnenstraat in Hegelsom.

In de nacht van 4 op 5 mei 1943
werd de boerderij getroffen door
het noodlot. Even na middernacht
stortte een Duits oorlogsvliegtuig, dat
was opgestegen van het vliegveld
bij Venlo, 250 meter ten zuiden
van de Hegelsomse kerk neer. Het
vliegtuig crashte op een kippenhok
van boerderij den Hein, waardoor
er brand ontstond. Het huis, de
karschuur en het kippenhok brandden
hierbij helemaal af. Een deel van de
inboedel kon door zeven leden van
de luchtbeschermingsdienst worden
gered. Er vielen geen gewonden door
het neerstorten van het vliegtuig.
De bemanning wist zich op tijd te
redden door met een parachute uit het
vliegtuig te springen.

Dakloze familie
opgevangen in buurt
Het gebied van het ongeluk werd
afgezet en op 5 mei 1943 rond 06.00
uur bewaakt door leden van de Duitse
Midden in het centrum van
Hegelsom ligt de Heijnenstraat.
Aan deze straat werd in het jaar
1729 de pachtboerderij den Hein
gebouwd. Deze boerderij lag op
‘het goedt te Heijnens’. In die
tijd hadden de verschillende
landgoederen namen en was het
gebruikelijk dat die namen werden
overgenomen door de bewoners
die het landgoed in eigendom
kregen. In 1883 werd Grad van der
Sterren geboren. Hij was getrouwd
met Maria van Kempen, die overleed in 1920. Na het overlijden van
Maria trouwde Grad met Antonetta
Janssen, geboren in 1892. In den

Wehrmacht. Na het ongeluk kwam
burgemeester Van Grunsven van
gemeente Horst persoonlijk kijken.
De dakloos geworden familie werd in
de buurt ondergebracht.
Omdat de boerderij voor het
grootste deel was afgebrand, werd
er een nieuwe Hein gebouwd.
Den alden Hein, zoals het eerste
bouwwerk sindsdien genoemd
werd, werd niet meer opnieuw
opgebouwd. De ‘nieuwe Hein’ staat
er nog steeds. Grad van der Sterren
overleed in 1963 en Antonetta in
1972. Vroeger werd er nog niet
gesproken van straatnamen, maar
in de loop van de tijd ontstond de
Heijnenstraat rond het gebied te
Heijnens. Zo heet de straat nu dus
nog steeds.
Bronnen: onder andere
Heemkundevereniging Hegelsom, Oud Horst
in het nieuws, Uittreksel Schepenbank. Foto
familie: Heemkundevereniging Hegelsom.
Fotobijschrift: De familie voor de Oude Heijn
in 1930

Hein woonde toen een familie Janssen.
Op een gegeven moment ging de
familie Van der Sterren-Janssen in
de boerderij wonen met hun acht
kinderen. Vanaf dat moment stonden de bewoners bekend als Grad en
Antonetta van den Hein. Hetzelfde gold
voor de kinderen. Zo wist iedereen
waar het gezin woonde. Den Hein was,
net zoals zoveel boerderijen toen, een
gemengd bedrijf. De familie Van der
Sterren-Janssen hield kippen, maar ook
koeien en varkens. Op de foto staan
vader en moeder Van der Sterren met
hun kinderen Mien, Baer, Net, Piet,
Hay, Lies, Truuj en Sjeng voor de gevel
van de boerderij.

Centrummanagement stelt convenant op

Sterkste Man

College: toch algemene
zondagsopenstelling

Geen Night Run
tijdens Powerman

Lange tijd heerste veel onduidelijkheid over de zondagsopenstelling van winkels in Horst aan de Maas. Maar als
het aan het College van B&W van Horst aan de Maas ligt, komt daar nu een eind aan: ondernemers mogen zelf
beslissen of zij de deuren van hun winkel wel of niet openen op zondag.

Tijdens het Powerman-weekend op 12 en 13 april wordt geen Horster
Night Run georganiseerd. Dat laat de organisatie van het atletiekevenement
weten. “De omzet van de Night Run groeide niet. Elk jaar moest er geld bij”,
aldus organisator John Raadschelders.

Na meerdere gesprekken met
ondernemers en een onderzoek door
een extern bureau, besefte het college
dat er geen eenduidige conclusie te
trekken is. Omdat de ondernemers
verschillende wensen en behoeften
hebben, bekeek zij of het mogelijk was
per kern of per branche een regeling
op te stellen. Conclusie: ook binnen
branches en kernen verschillen de wensen en behoeften van ondernemers te
veel.
Het college stelt daarom dat
ondernemers het beste zelf kunnen
bepalen wanneer ze op zon- en
feestdagen geopend zijn. Het college
geeft aan daarbij vertrouwen te hebben in de kracht van de ondernemers,
het Centrummanagement Horst en
de andere ondernemersverenigingen. “Wij zien geen regierol meer

voor de gemeente bij het bepalen
van de koopzondagen. De nieuwe
winkeltijdenverordening voorziet in een
openstelling op elke zondag van 11.00
tot 17.00 uur.”
Het college denkt dat “een ruimere
zondagsopenstelling een gunstig effect
kan hebben op de omzet in onze
horecasector. De concurrentiepositie
van onze ondernemers ten opzichte
van de ondernemers in omliggende
gemeenten wordt dan positief beïnvloed. De kleinere winkeliers geven
aan beperkt gebruik te willen maken
van de koopzondagen. De winkeliers
zijn vrij in hun keuze (…), hier ligt een
eigen afweging.”
Het college tekent, indien haar
voorstel door de gemeenteraad wordt
goedgekeurd, een convenant met het
Horster centrummanagement. Het

centrummanagement was altijd felle
tegenstander van algehele openstelling. Volgens het Centrummanagement
Horst is het belangrijk dat de samenwerking tussen winkeliers in stand
wordt gehouden en wordt versterkt.
Dat geven zij vorm in een convenant.
De overeenkomst geeft de intentie
aan van ondernemers in het centrum
van Horst om gezamenlijk te besluiten
welke zondagen ze open gaan. Wie
het convenant ondertekent en toch
afwijkt van de afgesproken data, mag
niet spreken over een ‘koopzondag in
Horst-centrum’ en dient de extra openstelling aan te geven bij het centrummanagement.
De gemeenteraad beslist op
dinsdag 11 maart over het nieuwe
voorstel rondom de zondagsopenstelling.

Tijdens het Powerman-weekend
werd de laatste jaren breedtesport
met Europese of Nederlandse
kampioenschappen duathlon en sprint
gecombineerd. Vorig jaar nog wilde de
organisatie inzetten op meer beleving
voor de bevolking van Horst aan de
Maas, omdat bezoekersaantallen
achter bleven.
Na de vorige editie gaf wethouder
Paul Driessen aan dat de Horster
horeca positief was over het
evenement, maar dat ze het
programma op zaterdag graag wilden
uitbouwen. Vorig jaar nog stelde de
gemeente dat de komende editie
meer de nadruk zou liggen op
breedtesport, om meer
publieksaandacht te bewerkstelligen.
Volgens organisator Raadschelders

moet het toch anders dan vorig
jaar: “Het plein was dicht gebouwd
met een podium, dranghekken en
sponsorborden. Tijdens de evaluatie
bleek al dat het evenement niet
groeide. We kunnen niet blijven
investeren.”

Highland Games als
alternatief
Als alternatief worden komend
jaar Highland Games georganiseerd,
waarbij vriendenteams het tegen
elkaar op kunnen nemen op
onderdelen als boomstam tillen en
vrachtwagen trekken. Volgend jaar wil
de organisatie de Sterkste Man van
Nederland naar Horst halen om de
Night Run te vervangen.
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Fietspad OoijenBroekhuizenvorst ook
meenemen
Nu het gebied rond Broekhuizenvorst compleet op de schop gaat in het kader van de reactivering van de oude
Maasarm en de Maasbeveiliging, pleiten de dorpsraden van Blitterswijck en Broekhuizen-Broekhuizenvorst ervoor
ook de ﬁetsveiligheid in het gebied aan te pakken.

nieuws 05

Aanhoudingen
nep-hulpvragers
Op de A73 bij afrit Horst zijn op woensdag 19 februari rond 14.15 uur
twee mannen van Roemeense afkomst aangehouden. De mannen deden
alsof ze hulp nodig hadden en lieten automobilisten stoppen op de
vluchtstrook.
De twee mannen stonden met
een auto op de vluchtstrook en zwaaiden om hulp. Als er een auto stopte,
vroegen ze geld om te tanken. In ruil
hiervoor boden ze dan sieraden aan,
die later nep bleken te zijn. Bij de
politie is tenminste één geval bekend
van een automobilist die is gestopt en
uiteindelijk geld heeft gegeven. Hij
heeft het voorval volgens de politie
als zeer bedreigend en intimiderend
ervaren. De mannen hebben na hun

aanhouding een tijdje vast gezeten in
een cellencomplex in Venlo, maar zijn
later vrijgelaten. Wel hebben ze een
proces-verbaal gekregen.
De politie waarschuwt mensen in
dit soort gevallen de politie te bellen.
De hulpdienst geeft daarnaast aan dat
er wel nog steeds gestopt kan worden als er een auto met pech naast
de weg staat, maar dat ze afraden
wanneer er geld of andere dingen
gevraagd worden, hierop in te gaan.

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese t nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met
Beide dorpsraden hebben bij de
gemeentebesturen van Horst aan de
Maas en Venray aandacht gevraagd
voor de verkeerssituatie op de weg tussen Blitterswijck en Broekhuizenvorst,
na de afronding van de werkzaamheden in het gebied in 2020.
De verbinding tussen
Broekhuizenvorst en Blitterswijck
voldoet volgens beide raden niet aan
de eisen van een goede en veilige
ﬁetsroute. Dat komt volgens hen doordat veel vrachtverkeer over een smalle
weg met onoverzichtelijke bochten zonder ﬁetspaden rijdt. In deelplannen van
het project pleiten belangengroepen al

voor aanvullingen van het verkeersplan
met vrijliggende ﬁetspaden, maar niet
overal liggen afspraken al vast. “Het
zou toch heel jammer zijn dat een
gebied compleet op zijn kop gaat en
heringericht wordt en dat aan het einde
een kilometer ﬁetspad ontbreekt”, stellen de dorpsraden in hun brief aan de
gemeente.
“Als dorpsraden willen we graag
in gesprek met de gemeenten om te
bekijken wat de mogelijkheden zijn
om dit te kunnen vormgeven. Je hebt
nu immers de mogelijkheid om werk
met werk te maken en dus maatschappelijk voordeel te behalen. Hiervoor

r
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hebben we wel beide gemeenten
hard nodig”, stelt Henri van Wylick,
voorzitter van dorpsraad BroekhuizenBroekhuizenvorst.

Intenties
van het project
De dorpsraden willen dat de plannen door gemeenten en het projectbureau Ooijen-Wanssum samen bekeken
worden. “Argumenten als ‘de andere
gemeente’ of ‘dat valt buiten de doelstelling van het project’ passen volgens
ons niet in de intenties van project
Ooijen-Wanssum”, aldus de raden.

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

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

TE KOOP GEVRAAGD:

REGIO
SEVENUM:
woonboerderij
en/of bouwkavel
van ca. 4.000 m2.
info@stichtingbbl.nl
of 077 - 355 90 90

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

zorgboerderij met net dat beetje extra

Het Vrijwillig Natuur- en Landschapsbeheer (VNeL), een werkgroep van IVN De Maasdorpen, heeft
zaterdag 22 februari een bankje geplaatst op de Swolgenderheide in Broekhuizen. Wethouder Paul Driessen
opende het bankje ofﬁcieel in het bijzijn van vertegenwoordigers van VNeL, IVN De Maasdorpen en
Staatsbosbeheer. De werkgroep VNeL zet zich in voor het landschap en de natuurgebieden in Horst aan de
Maas. Aansluitend aan de opening werkten de organisaties in de natuur.

familie
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Dankbetuiging

Wij zijn diep geraakt door de vele blijken van medeleven
tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn man, onze pap,
schoonvader en opa

Langs deze weg willen we iedereen van harte bedanken
voor de vele felicitaties, de bloemen, het fruit en de
cadeau’s die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van
ons 65-jarig huwelijk en de 90e verjaardag.

Piet Hermans

Ook dank aan het ouderenkoor voor de serenade en de
medewerkers van de Leste Geulde voor de ﬁjne verzorging.

Ontzettend bedankt hiervoor lieve mensen.
Wij zullen dit nooit vergeten.

Fam. v.d. Munckhof-Kurvers

Sevenum, februari 2014
Anny, kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging

“Vele ﬁjne herinneringen verzachten onze smart
voorgoed uit ons midden maar voor altijd in ons hart”
Bedankt voor de vele blijken en belangstelling
die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn vrouw,
moeder, schoonmoeder en lieve Oma.

Annie Bouten-Snellen
Jos,
Yvonne en Frank
Froni, Daan
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 8 maart om 19.00 uur
in de parochiekerk van O.L.V. ten Hemelopneming te Grubbenvorst.

En dan plots ….. zomaar het einde
net toen je het niet had verwacht

Mina Gruntjens-Driessen
echtgenote van

Wiel Gruntjens
Zij overleed in de leeftijd van 68 jaar.
Horst, 21 februari 2014
Correspondentieadres:
Ebberstraat 10, 5941 NN Velden
De crematiedienst heeft donderdag 27 februari
in familiekring plaatsgevonden.
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.
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.
Te koop kleine pakjes hooi à 3 euro.
Tel. 077 398 49 77/06 11 70 84 42.
Schilder nodig? Deze verfspetter
komt met passie bij u schilderen.
Voor al uw binnen en buiten
schilderwerk. 06 83 20 91 02
verfspetter@hotmail.com

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.
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.
Voetreﬂexologie. Geef je voeten de
aandacht die ze verdienen. In maart
met extra korting. Kijk snel op
www.hetstiltehuis.123website.nl of
bel 077 398 61 14.

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.

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

Te koop bonenpalen inclusief stapelboxen. Interesse bel naar 06 52 04 11
22. Lenssen Hegeslom.

Lei-plataan/linde €49,50;
dakplataan € 55,00. Meer (lei-zuil-bol)
bomen, beuken, buxus v.a. € 0,60,
taxus v.a. € 1,60, coniferen, laurier,
veel srt. Hortensia, vlinderstruik,
viburnum e.a. heesters (ook op stam).
Bodembedekkers v.a. € 0,85.
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl of
bel: 06 40 32 71 08 / 077 465 32 83.
Oude Heldenseweg Maasbree.
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur.

Fiets- en bromﬁetsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
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.
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.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
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 huur opslag- en werkruimte.
Ruimtes van 170 m2 of 85 m2, ruimtes
zijn vorstvrij, buitenterrein verhard,
eventueel heftruck en chauffeur
beschikbaar. Voor meer informatie:
Ben van Rens, Leeuwerweg 15,
Melderslo. Tel. 06 21 58 07 85.
www.javucomputers.nl
Oude XP computer/laptop vervangen
of upgraden? Vraag advies aan huis en
bel 077 374 52 85/06 10 07 21 93. Lid
ICT Waarborg. Ook advies, aanvraag en
uitvoering van glasvezel/adsl van KPN,
XS4ALL en Telfort.
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.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

VW autosleutel gevonden
zondagmorgen 16 febr. op landweg
pompstation waterleidingmaatschappij
richting Maas. Tel. 06 81 16 29 27.
Te huur te Melderslo werk/opslagruimte 380 m2 + kantoor/kantine van
96 m2. Werk/opslagruimte 100 m2 +
70 m2. Ruim verhard buitenterrein nabij
A73, voor diverse doeleinden geschikt.
Tel. 06 30 83 78 52.
’t Winkeltje, Herstraat 44 een paar
dagen over voor uw carnavalsaankopen,
met kortingen op reeds super prijsjes!
Van 03/03 t/m 15/03/2014 zijn wij
wegens vakantie gesloten, daarna
staan wij met een vleugje voorjaar voor
u klaar.
Gitaarles, klassiek-modern-Flamenco.
Tevens muziek voor feesten en partijen.
Tel. 06 27 20 59 49.
Plantuien en pootaardappelen
zaden groenteplanten (overgenomen
van Custers!) viooltjes primula’s
tuinplanten lei-/fruitbomen, beuken.
Plantencentrum van den Beuken
St. Jansstraat 43 Meterik
tel. 06 30 58 79 98.
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.
Openingstijden Ster Videotheek
tijdens carnaval: zondag gesloten,
maandag en dinsdag open van 12:0016:00u. Actie: minimaal 3 dagﬁlms
huren op carnavalszaterdag en inleveren op Aswoensdag voor de prijs van
1 dag. Venloseweg 2, Horst.
Zondagmiddag verloren bij café
Kleuskens of het mfc in Meterik
sleutelbos. Tel. 06 46 05 23 59
Zoekt u kinderopvang? Liefdevolle,
betrouwbare kinderopvang 0-4 jaar.
Waar uw kindje in een warme,
huiselijke sfeer zichzelf kan zijn. In een
landelijke omgeving. Voor meer info:
Gastouder Esther Sijbers in Sevenum
077 467 36 79.

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

Geboren op
23 december 2013

Ian
Thuiskomst
24 februari 2014
René en Christel
Verheijen-Driessen
Herenbosweg 25a
5962 NW Melderslo

Geboren

Elyn
16 februari 2014
Dochter en zusje van
Nick en Saskia
Clevers-Peulen
Sterre
Horsterdijk 7, 5973 PL Lottum

Geboren

Fem
18 februari 2014
Dochter van
Loes Heger en Mart Mulders
Jacob Poelsweg 36
5966 RB America

Geboren
17 februari 2014

Roel
Zoon van
Mieke en Sjoerd Heldens
Rector Mulderstraat 9
5962 AH Melderslo
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Te koop: tulpen in diverse kleuren.
Van ma. t/m za. Tussen 12 u en 13 u
gesloten. Tulpenbroeierij Pubben C.V.
Helenaveenseweg 8b Sevenum.
Ik, alleenstaande moeder met 2
kinderen, ben op zoek naar een
huurwoning in Horst met minimaal
2 slaapkamers. Wie kan en wil mij
hierbij helpen? Tel. 06 30 56 40 59.
Ik ben zaterdagnacht 23-2 mijn tasje
(rose biggetje) met o.a. iPhone in
bruin leren hoesje en Rabopasjes
verloren in cafe de Buun.
Tel. 06 53 17 26 47.
Gevraagd poetshulp cafetaria
Sevenum 3 ochtenden, ongeveer
8 tot 10 uur /pw. Info via
info@snackbarbebo.nl

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Dag en nacht bereikbaar

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

Welkom lief jongetje!

Naaimachine Specialist in Noord-Limburg

OPEN DAG

zondag 6 april 2014

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

www.theoarts.com

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

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

winkel&bedrijf 07
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Energiezuinig vakantiehuis genomineerd
voor ondernemersprijs
Emigratiemagazine VertrekNL heeft het Franse vakantiehuis Gites de la Cascade van de Melderslose Ruud en
Laura Schoemakers genomineerd voor hun ondernemersprijs 2014 in de categorie ‘het best ondernemen in
het buitenland’.

Ruud en Laura hebben een huis in
het Franse Saint Priest des Champs dat
ze regelmatig verhuren. De Melderslose
ondernemers zijn als een van tien
initiatieven genomineerd voor de prijs
van VertrekNL omdat ze een verrekensysteem hebben opgezet om de
energiekosten van hun verhuurhuis
eerlijk te verdelen. Ruud en Laura
merkten dat de energiekosten per
verhuurder ﬂink verschilden. Voorheen
betaalde iedereen dezelfde prijs, maar
nu wordt de prijs mede bepaald door
de energiekosten.

Eerlijker kan niet
“We vinden dat we de gasten niet
over één kam kunnen scheren”, vertelt
Laura. “Soms staat de verwarming zo
hoog dat ze de ramen en deuren
openzetten voor wat koelte of plaatsen
ze het dek niet op de jacuzzi. Dat is
van de gekken. Andere gasten gaan
om met het milieu zoals wij dat ook
graag zien en die worden dan de dupe

Starter in de Regio
Aandacht voor een senior
Bedrijf:

Aandacht voor een
senior - ﬂexibele
ondersteuning voor u
en uw mantelzorger
Eigenaar Leonie Zeelen-Geenen
Adres
Koekoeklaan 7
Plaats
Grubbenvorst
Telefoon 06 44 73 47 14
E-mail
info@aandachtvooreensenior.nl
Website www.aandachtvooreensenior.nl
Sector
welzijn en
dienstverlening
Start
1 januari 2014
Activiteiten
Aandacht voor een senior
biedt ﬂexibele ondersteuning op
het moment dat senioren of hun
mantelzorgers het nodig hebben.
Iedere werkdag, maar ook in het
weekend, ’s avonds of ’s nachts.
Aandacht voor een senior is een
aanvulling op mantelzorg en
thuiszorg, maar zonder verpleegtechnische handelingen. Het
levert hulp- en zorgdiensten aan
ouderen die wat meer ondersteuning kunnen en willen
gebruiken. Het kan helpen de
druk op de mantelzorger te
verminderen en kan tijdelijk of
permanent bepaalde taken
overnemen. Aandacht voor een
senior heeft niet de ambitie de
plaats van de mantelzorger in te
nemen, maar daar waar mogelijk
te ontlasten. Ook voor andere
vragen wordt samen een
passende oplossing gezocht.
Doelgroep
Een op de tien 65+’ers is
eenzaam. Door politieke keuzes

zullen senioren noodgedwongen
langer thuis woonachtig zijn en
verzorgd moeten worden door
derden. Isolement en
eenzaamheid zal toenemen.
Ook de thuiszorg zal niet meer
voldoende tijd en betaalde uren
vrij mogen maken om de cliënt
net dat beetje extra aandacht te
geven.
Aandacht voor een senior wil
de cliënten graag op een
discrete, betrokken, enthousiaste
manier van dienst zijn. Wie op
leeftijd is of zelfstandig woont
maar ondersteuning nodig heeft
bij bepaalde zaken of wie van
uitgaan houdt, maar geen
vervoer heeft, of wie zijn of haar
verjaardag wil vieren, maar
niemand heeft om boodschappen
te doen, kan bij Aandacht voor
een senior terecht. Ook
bijvoorbeeld voor wie tegen
praktische zaken opziet of wie
iemand zoekt om geregeld mee
te praten, koken of wandelen.
Aandacht voor een senior vindt
het ﬁjn een helpende hand en
luisterend oor te bieden en is
benieuwd naar haar cliënten en
hun vragen en wensen.
Onderscheidend vermogen
Aandacht voor een senior
helpt zoals een zoon of dochter
helpt: toegewijd, praktisch en
liefdevol. Geen standaarddienstenpakket, maar hulp en
zorg afgestemd op eigen
wensen. Daar waar meer op
maat geboden hulp nodig is dan
de vrijwilliger kan aanbieden, is
Aandacht voor een senior graag
van dienst.

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

van deze grootverbruikers. Met het
nieuwe systeem betaalt de gast wat
hij verbruikt. Eerlijker kan het niet en
hopelijk zijn ze daardoor ook zuinig(er)
met energie.”
Ruud en Laura kunnen vanuit
Melderslo de meterstanden van hun
Franse vakantiehuis in de gaten houden
met een systeem dat ze in samenwerking met het Sevenumse bedrijf L-Pit
maakten. “Qua opbrengst maakt het
niet zoveel uit, de kosten worden door
de gasten betaald, maar wij ergerden
ons aan al dat verkwisten. Zo ‘voeden
we de gasten op’. We hopen dat ze dan
thuis ook nadenken over milieubewust
bezig zijn”, aldus Laura.
Ruud en Laura maken zowel kans
op de publieksprijs, die door stemmen beslist wordt, als op de juryprijs.
Stemmen kan tot 15 april. Mochten ze
winnen, wil het stel met het prijzengeld zonnepanelen op het dak van het
gebouw realiseren voor de verwarming
van het douchewater en zwembad.

Brasserie Grubbenvorst
heropent deuren
Brasserie In de Witte Dame in Grubbenvorst opent haar deuren weer op vrijdag 7 maart. Manager Toon
Voeten: “Na de heropening van Steakhouse Grubbenvorst zijn we nu bijna zover om ook de brasserie weer te
openen. Bij mooi weer zijn ook ‘de kaetel’ en het terras open.”
Op de menukaart staan
zowel nieuwe als vertrouwde
gerechten. Daarbij zullen streek- en
seizoensgerechten zoals asperges

niet ontbreken. “Binnenkort wordt
ook gestart met het realiseren van
hotelkamers die medio juni klaar
zullen zijn. Hiermee krijgt het centrum

van Grubbenvorst weer een hotel
voor de vele toeristen, wandelaars,
ﬁetsers en de zakelijke relaties”, aldus
Toon Voeten.

Samenwerking Bergerbaan en
KnopenLopen
Gasterij Bergerbaan gaat een samenwerking aan met Stichting KnopenLopen in Sevenum. Vanaf 5 maart
gaan de gasterij en de stichting wandelingen organiseren voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.
Gasterij Bergerbaan biedt nu
een dagbesteding aan ouderen en
mensen met lichte dementie, maar
ook aan mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of

niet aangeboren hersenletsel. Het
ontmoetingscentrum geeft begeleiding
en ondersteuning aan haar cliënten
bij de dagelijkse bezigheden. Op elke
even woensdag van de maand wordt
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een wandeling verzorgd van 14.00
tot 15.00 uur. De wandeling wordt
aangepast aan de deelnemers. Het is
de bedoeling dat iedereen een maatje
meeneemt om te gaan wandelen.

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN
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De Hulst 9a, Oostrum-Venray T 0478 - 56 93 28
www.peternellenkeukens.nl

jongeren
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Leerlingen bezoeken
slagerij Driessen
De leerlingen van groepen 6, 7 en 8 van basisschool Onder de Wieken uit
Meterik hebben 3, 10 en 17 februari een bezoek gebracht aan de plaatselijke slagerij Driessen. Thei Driessen, die dit jaar stopt met zijn winkel, liet
de kinderen kennismaken met het slagersvak.
Met knikkende knieën vertrokken
de basisschoolkinderen naar de slagerij
aan de Speulhofsbaan in Meterik.
Terwijl de een vol interesse naar het
halve varken op tafel kijkt, wendt de
ander haar hoofd af. Ze is vegetariër.
Toch hangen alle kinderen binnen mum
van tijd aan de lippen van slager Thei
Driessen. Hij vertelt vol enthousiasme
over zijn vak. Met een zaag worden
spareribs uit een varken gehaald. “De
lekkerste uit de omgeving”, zegt Thei,
terwijl hij de ribbetjes aan de kinderen
showt. Ze vragen of ze er eentje mee

naar huis mogen nemen. Dit geldt ook
voor een stukje ´karboët´, dialect voor
balkenrij.
Nadat de slager alle kneepjes van
het vak heeft uitgelegd, mogen de
kinderen zelf aan de slag. De zelfgemaakte blinde vinken en schnitzels
worden verpakt, afgewogen in de
winkel en verdwijnen in de zakken van
de kinderen. Voor, tijdens en na het
bezoek is er in ieder geval één iemand
die de glimlach niet van zijn gezicht
weet te krijgen. Thei Driessen geniet
zichtbaar van het bezoek.

Bezoek Mirjam Sterk

Dendrons loopbaanleren
wekt interesse
Mirjam Sterk, ambassadeur tegen jeugdwerkeloosheid, bezocht samen met Monaim Benrida, medewerker van
het ministerie van OC&W op dinsdag 25 januari het Dendron College in Horst. De boegbeelden van het team Sterk
voor werk hielden een gesprek over loopbaanleren (LOB) in het vmbo.

Met Zwanetta Por, directeur vmbo
en Dorien Stals, directie-adviseur en
docent-ontwikkelaar spraken Sterk en
Benrida over een goede aansluiting
van onderwijs op arbeidsmarkt. Het
Dendron College zet hiervoor al jaren
sector- en beroepscompetenties (SBC)
in op het vmbo. Ook op andere afdelin-

gen is men bezig met LOB.
Zwanetta Por: “In 2014 start het
Dendron College met een vakcollege
voor de basisberoepsgerichte leerweg.
Daarin krijgen brugklasleerlingen acht
uur praktijk.” LOB krijgt in de toekomst
een accent binnen de vernieuwde
vmbo-examenprogramma’s, reden voor

Sterk en Benrida om te spreken over de
aanpak die het Dendron College hierin
kiest.
Ook ervaringsdeskundige leerlingen
werden bij het gesprek betrokken. Thijs
van den Munckhof, Lonneke Sturme en
Jobb Geurts vertelden hoe ze bij SBC
hun keuze hebben gemaakt.

Crist Coppens
Oma’s sudderlappen
4 stuks € 6,95
Lekker makkelijk gegrilde
kippenbouten 4 stuks € 5,00

geldig tot en
met zaterdag
1 maart 2014

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

aanbieding van de week

Dreumeltaart Kleuters spelen in musical
of Missiontaart
13.95

Brood- en Banketbakkerij

11.11
geldig tot 5 maart

De leerlingen van groep 1 en 2 van basisschool Megelsheim in Meerlo hebben dinsdag 18 februari een
musical opgevoerd in het kader van hun thema theater. Centraal in de musical stond het prentenboek
Monkie, over een aapje dat allerlei avonturen beleeft. “Vanuit de kinderen kwam de wens om een echte
musical te spelen voor kinderen van de school, ouders en andere belangstellenden”, stelde José Gebe van de
basisschool. De kinderen maakten het decor, dachten mee over kostuums, maakten entreebewijzen en
studeerden zeven liedjes in, die gemaakt werden door Ad Gijzels. Gijzels speelde ze ook live tijdens de
uitvoering. Dinsdag 18 februari werd de musical twee keer opgevoerd: ’s ochtends voor 150 kinderen en
’s middags voor honderd volwassenen. “Het was een groot succes en de kleuters voelden zich echte acteurs
en actrices”, vond Gebe.
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Bas Draak
14 jaar
Evertsoord
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Ik hoop dan een mooi huis en een
leuke vriendin te hebben en mijn
studie afgerond te hebben. Ook hoop
ik heel gelukkig te zijn. Ik denk dat ik
graag iets in de muziek wil gaan doen.
Ik heb drie jaar bariton gespeeld en
al heel mijn leven ben ik met muziek
bezig. Misschien wil ik naar het conservatorium of misschien wil ik muziekleraar worden.
Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
De eerste periode van het schooljaar.
Ik heb niet echt goed mijn best gedaan,
waardoor ik lage punten haalde. Nu
ben ik weer heel goed bezig. Ik vergeet
nu minder vaak mijn boeken en mijn
huiswerk.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?

Dat weet ik eigenlijk niet zo goed,
maar ik denk dat dit de mensen uit
mijn klas zijn. Er zitten heel veel drukke
en grappige mensen tussen.
Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?
Dat zou denk ik een reis naar een warm
land zijn, naar Hawaii of zo. Ik zou dan
samen met mijn vrienden gaan om
daar rond te gaan rijden en naar het
strand te gaan en zo.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen? Wat zou je dan doen?
Dan zou ik in de huid van een beroemd
persoon willen kruipen. Bijvoorbeeld
iemand uit de muziekwereld, een
zanger of zo. Ik zou dan gaan optreden
en heel veel handtekeningen uit gaan
delen. Ik ben niet echt fan van een
bepaalde groep, maar ik vind bijvoorbeeld One Republic wel een goede
groep.
Je laatst ontvangen app’je/sms’je?
Van wie kreeg je die?
Die kreeg ik van Sanna. Ze wist dat ik
dit interview vandaag had, dus ze heeft
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Bas Draak

me heel snel nog ge-sms’t, want ze
wilde graag dat haar naam in HALLO
Horst aan de Maas kwam te staan. Ik
heb teruggestuurd dat ik niet wist of
dat ging lukken.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik vind het wel heel handig en ook
heel leuk. Het kost geen geld, terwijl je
wel heel snel en gemakkelijk bepaalde
dingen aan mensen kan laten weten.
Ik denk dat ik WhatsApp het meest
gebruik. Twitter kijk ook wel vaak op,
maar alleen als ik me verveel.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Ik denk dat ik een heel groot landhuis
zou kopen. Het lijkt me leuk als andere
mensen, die bijvoorbeeld langsrijden,
het huis bewonderen. Ik zou dat huis
dichtbij school of dichtbij werk bouwen,
zodat ik niet lang hoeft te ﬁetsen of te
rijden in de ochtend.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik breng HALLO Horst aan de Maas rond.

Ik doe dat nu al een jaar, maar daarvoor deden mijn zussen dat en toen
hielp ik ze wel vaak mee.
Wat is de laatste droom die je je kan
herinneren?
Ik liep door het donker in het bos en
opeens vloog er een hele grote, blauwe
vogel tegen mijn gezicht. Op dat
moment schrok ik wakker. Ik heb het
niet zo op vogels, dus dit was echt een
nachtmerrie voor mij.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Ik denk dat dat Koninginnedag is, of ja
Koningsdag nu dan. Drie jaar geleden
heb ik op deze dag mijn beste vrienden
leren kennen. Nu gaan we elk jaar
samen leuke dingen doen. Dan gaan
we bijvoorbeeld naar speciale evenementen en van tevoren kopen we dan
samen heel veel lekker eten in.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Dat was een 9,5 voor wiskunde.
Eigenlijk ben ik heel slecht in dit vak,
ik stond er ook onvoldoende voor. Mijn
leraar vertelde me dat ik extra punten
kon halen via een opdracht op de computer. Dat heb ik gedaan en daar heb ik
een 9,5 voor gehaald.
Zon of sneeuw?
Ik denk dat sneeuw beter bij mij past.
Als er sneeuw ligt dan ligt er meestal
ook ijs, dus dan kun je lekker schaatsen
en sleeën. Als de zon er is, dan zijn er
ook veel beestjes en zo, zoals muggen
en daar kan ik echt niet van slapen.
Ook heb ik wel eens last van migraine
en als de zon schijnt heb ik daar meer
last van.
Avondmens of ochtendmens?
Ik ben een avondmens. Ik blijf meestal
tot heel lang wakker. Meestal probeer
ik wel vroeg naar bed te gaan, maar
dat lukt vaak niet. ’s Ochtends kom ik
mijn bed niet uit en ben ik ook best
wel chagrijnig.
Druk of rustig?
Druk, omdat ik niet goed kan stilzitten. Meestal praat ik ook heel erg snel,
ik weet niet hoe dat komt, ik doe dat
gewoon vanzelf. Daar krijg ik heel veel
opmerkingen over, zoals: ‘Je hoeft de
trein niet te halen.’

5 maart 2014

Haar- en Hoofdhuiddiagnosedag
Deze dag wordt ingevuld door DIEGO PEREZ, internationaal
opleidingsverantwoordelijke bij RENE FURTERER.
Aan de hand van een haar- en hoofdhuid analyse
zal u een gepersonaliseerde verzorging worden voorgesteld
die aan al uw wensen voldoet.
De diagnose zelf en advies over het gebruik van de producten en
hoofdhuidmassage worden u door Diego en ons aangeboden.
Neem contact
met ons op om u
hiervoor in te schrijven!
Boek snel want vol=vol!
NB Graag uw haar tot 48 uur
voor de afspraak NIET wassen.

Herstraat 8, 5961 GJ Horst + T 077 - 398 19 33
info@happyhairhorst.nl + www.happyhairhorst.nl

Mies
Column
Rood, roder,
roodst
Een weekje naar de zon in
Gran Canaria midden in onze
Hollandse winter, heerlijk. Een
beetje zwemmen, een beetje
zonnen, een beetje een kleurtje
pakken. Dat laatste voornemen
maakte ik direct de eerste dag
al waar, want een kleurtje
pakte ik zeker. Al voldeed de
tint van mijn huidje helaas niet
helemaal aan mijn wensen...
Ik moet eerlijk toegeven,
vaak genoeg ben ik gewaarschuwd voor de vreselijk felle
zon. Maar hey, eigenwijs als ik
ben, stelde ik het insmeren met
zonnebrandcrème iedere keer uit,
waardoor ik vervolgens een dik
uur onbeschermd van de zon lag
te genieten. Fout nummer 1. Met
opgetrokken benen lag ik op mijn
strandbedje richting de brandende zon gekeerd, rustig en
volledig relaxed een boekje te
lezen. Fout nummer 2. De twee
ingrediënten voor het meest
gênante verbrandingsscenario
ever.
De rest van de vakantie waren
mijn benen namelijk een
amuserende attractie voor
voorbijgangers. Ik heb wat
wijzende vingers en rollende
ogen richting mijn onderbenen
zien gaan. In plaats van met
mooie, egaalbruine benen,
paradeerde ik het hotel namelijk
door met twee vuurrode schenen.
Het leek wel alsof ik mijn rode
scheenbeschermers vergeten was
uit te trekken. Of dat ik mijn rode
kniekousen nog aan had. Nou zijn
bruine benen sowieso al een
utopie voor mij. Het is óf wit, óf
rood. Of een combinatie natuurlijk. Zoals nu. Want boven die
rode scheenbeschermers kwamen
twee spierwitte melkﬂessen uit.
Erg ﬁjn... Charmant ook, dat kan
je je wel voorstellen.
Maar goed, dat kleurtje had ik
in ieder geval gepakt. En goed
ook. Het gesleep en gesjouw met
koude, natte doeken om mijn
schenen te koelen, maakte me er
in ieder geval wel van bewust: ik
had zon gezien én een kleurtje
gepakt, precies wat ik wilde,
maar dan net een klein beetje
anders.
Mies
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Wat
zeg je?
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Hoeveel leden ken je van het College van B&W?

‘Raadsleden zijn via sociale
media goed te bereiken’

Op 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Inwoners van Horst aan de Maas kiezen dan
een nieuwe gemeenteraad en ook het College van B&W wordt opnieuw samengesteld. Het
huidige bestuur van deze gemeente is redelijk bekend onder de inwoners. Een derde van de
inwoners kent twee of drie mensen van het college. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Van de ondervraagden laat 17 pro- zegt één van de stemmers.
Ongeveer de helft van de stemcent weten burgemeester en wethoumers kan één
ders allemaal
“Ieder raadslid zou spreekuur tot vijf van de 27
te kennen.
moeten houden”
gemeenteraadsRuim één op de
leden bij naam
vijf inwoners
“Ik ken ze van het nieuws”
noemen. “Twee
daarentegen
weet helemaal
“Als je wilt kun je ze vinden” van hen komen
uit mijn dorp,
niet wie er in
die ken ik”, stelt een stemmer. Van
het College van B&W zitten. “Ik ken
wel een aantal namen, maar weet niet alle inwoners van Horst aan de Maas
kan 17 procent meer dan vijf namen
precies welke functie zij vervullen”,

allemaal
4-5

van gemeenteraadsleden
noemen en
14 procent zegt
er meer dan tien
te weten. Ook hier
geeft ruim één op
de vijf inwoners aan geen
enkel raadslid te kennen.
Of het moeilijk is om in
contact te komen met één van de
gemeenteraadsleden, weet 37 procent

niet. Zij hebben dat
namelijk nog nooit
geprobeerd. Ruim
een kwart van
de inwoners
vindt dat je
heel eenvoudig
je verhaal
kwijt kunt aan
een raadslid.
“De raadsleden
zijn via de sociale
media, met name
Twitter, goed te bereiken”,
laat één van hen weten. “Volgens
mij is het luiheid als mensen zeggen
dat ze contacten leggen moeilijk
vinden”, vindt een ander.

geen

1

2-3

Tien procent van de inwoners
is het niet met hen eens en vindt
het juist moeilijk een raadslid te
benaderen. Wel geven zij aan dat het
ook afhankelijk is van het raadslid.
“En ik betwijfel echter of er iets mee
wordt gedaan. De raadsleden moeten
geen verkeerde verwachtingen
wekken”, uit een van de stemmers
zijn bezorgdheid.
Voor meer resultaten of
aanmelden voor de volgende
enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

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

Pinautomaat Melderslo verdwijnt
Het pinnen in onze automaat is per 1 mei afgelopen. Dit wordt door de
dorpsraad en KBO niet gedeeld: dit werd ons medegedeeld, toch net iets
anders. Wij waren uitgenodigd op het kantoor van Rabobank om met de
directie over de ontwikkelingen in Melderslo te praten.
Er wordt stevig gebouwd: de
Zwingellaan is net klaar en nu wordt
bij de oude gymzaal gebouwd. Recent
werd BSO ‘t Zwingelke geopend. Onze
school kreeg 21 nieuwe aanmeldingen. We hebben onze Spar, onze

horeca, onze ondernemers en ons MFC.
Nee, het gaat nog niet zo slecht.
Daar ging het allemaal niet om,
de pinautomaat gaat weg. Simpel, een
zakelijke beslissing maar wel een die,
ook al beweerd de heer Vanlier anders,

wel degelijk iets doet met de leefbaarheid. Alles wat in een dorp weggaat,
doet iets met de leefbaarheid, óók de
pinautomaat.
Ook Rabobank moet op de kosten
letten. Want ook zij maken wel eens
een foutje en moeten dan boete
betalen. Maar Rabobank heeft leden
en dus een ledenraad. Wij weten niet
hoe deze raad er over denkt, hoe boos
zij waren (omdat een van deze leden,

Marian Wijnen, er wegens ziekte niet
bij kon zijn, hebben we hun mening
niet gehoord) maar misschien is het
hen ook alleen maar medegedeeld.
Meneer Vanlier, wij hebben ons aan
onze belofte gehouden door Rabobank
de tijd te geven om alle nieuws zelf
naar buiten te brengen, maar wij
nemen het u wel kwalijk dat u ons
standpunt over vervoer naar Horst
kennende, in de brief naar de leden

toe toch reclame meent te moeten
maken voor de BoodschappenPlusBus.
U weet dat wij er alles aan doen om
onze Spar te behouden en daarom
inwoners niet naar Horst gaan
brengen. Wij voelen dit als een stoot
onder de gordel: jammer en pijnlijk.
They Hagens,
namens de dorpsraad en
Ferry Verberne
namens de KBO, Melderslo

Ingezonden brief

Goed woordje over de gemeente
In tijden dat het bekritiseren van de gemeente aan de orde van de dag
is, wil ik graag een goed woord voor de gemeente Horst aan de Maas
uitspreken.
In de periode dat wij het Boscafé
in Horst onderzochten als mogelijke
locatie voor onze eigen zaak, was
de parkeerplaats bij het Boscafé een
doorn in het oog. Dat mocht geen
belemmering zijn voor ons om deze
mooie locatie te laten schieten, maar
de parkeerplaats aanpakken stond
hoog op ons to do-lijstje. Hoewel de
gemeente de wandelpaden altijd erg

goed bijhoudt, stond de parkeerplaats
niet bij hen op de werkplanning.
Na een goed gesprek op locatie
met de medewerkers van de gemeente
en Jac Siebers, hebben ze een plan van
aanpak gemaakt betreffende de knelpunten: bomen en struiken weghalen
voor een overzichtelijke en veilige
parkeerplaats, de modderige parkeerplaatsen verharden en de bovenste

laag mos wegschrapen voor een betere
afwatering.
Het is spijtig dat ik geen foto heb
van de situatie zoals hij was, maar op
de bijgevoegde foto is het resultaat
toch overduidelijk. Het is nu weer
een parkeerplaats waar de toerist, de
wandelaar, de atletiekvereniging, de
ﬁtclub, de visclub en de gasten van het
Boscafé en restaurant Het Maasdal, hun
auto goed kwijt kunnen. Via deze weg:
gemeente Horst aan de Maas, bedankt.
Wouter Hoeijmakers,
Venray
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KUNSTSTOF RAMEN, ROLLUIKEN
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www.bekro.nl
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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 (4)
Gedeputeerde Van der Broeck (CDA) had een probleempje: Veolia stopt
met busvervoer. De opvolger wil niet alle dorpen, buurtschappen en wijken
aandoen. Er werd meer volume aan lucht dan aan passagiers vervoerd, zei
de gedeputeerde, ter verklaring. Hij vond dé oplossing van het jaar: de
wensbus. Zijn droombus lijkt helaas meer op gebakken lucht.
Binnenkort zullen vijftig woonkernen hun busverbinding verliezen.
Kinderen moeten vandaar elders naar
het basis-, voortgezet of beroepsgericht onderwijs heen en weer op niet
te voorspellen tijdstippen en weersomstandigheden. De bus naar en
van Casteray, Merselo, Blitterswijck,
Geijsteren, Meterik en America rijdt
binnenkort niet meer. Zelfs ouderen

Geen reserve? Vervolgens komt de
verzekeringsmaatschappij in beeld.
Lastig gesprek: Wie zijn die chauffeurs,
hoe oud zijn ze, hebben ze ervaring?
Afgekeurd? Antwoord: “Zo, geachte
wethouder, u neemt wel een groot
schijnen vandaar wel eens naar een
risico. Stel dat de motor afslaat op een
ziekenhuis te moeten.
spoorwegovergang en uw chauffeur
Welke oplossing heeft de
komt in paniek. Om maar eens wat te
gedeputeerde in petto? Heel
noemen.”
simpel. Elke gemeente koopt een
Wat wordt van onze gemeentepersonenbusje. Vrijwillige chauffeurs
raadsleden verwacht? Zij delegeren.
worden opgeroepen. Wie rijdt? Vandaag Heel gehoorzaam. Of toch niet?
Sjefke, morgen Haye. Overmorgen
Waarom heeft de gedeputeerde niet
Marieke? Of toch niet? Stel, de bus
gezocht naar een oplossing in het
is gekocht. Wat zeg ik, één bus?
kader van de wmo? Hierin wordt

kleinschalig vervoer uitgevoerd
door particuliere ondernemers. Met
geschikt materiaal, deskundige
chauffeurs, ervaren met invalidenvervoer. Met een telefoondienst.
Met busjes vaak deels gevuld met …
lucht. Verkiest de gedeputeerde nog
meer werkloze beroepschauffeurs,
Limburgse kostwinners die volgens
Van der Broeck, probleemloos vervangen kunnen worden? Vandaag door
Chefke. Morgen Haye. Overmorgen
Marieke? Of was het nou Sjaan of
Chefke? Ben ik nu zo dom…?
André de Bruin,
Sevenum
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www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00
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Bespreking Poll week 7

Windmolens zijn een goede bron van energie voor Horst aan de Maas
Bovenstaande poll en het bijbehorende artikel riepen nogal wat reacties op.
67 procent van de stemmers vindt dat gemeente Horst aan de Maas de komst
van windmolens moet stimuleren. “Hoe conservatief kunnen we zijn? Maak er
mooie blikvangers van. Echt te ridicuul voor woorden in een tijd dat de fossiele
brandstoffen nagenoeg uitgeput zijn”, zegt Toon van Vegchel uit America.
Jan uit Horst is het met Toon eens. “De gemeente, die de drie molens bij
Park de Peelbergen afwijst, zou moeten meewerken aan het zoeken naar of
aanbieden van andere locaties, waarop de aanvrager zijn opmerkelijke molens
zou kunnen realiseren. Wees blij met zulke ondernemers.”
Wim van Enckevort uit Sevenum zegt: “Ik zie windmolens op boerenland

als verbreding in de landbouw, net zoals een zorgboerderij of boerderijwinkel.
Ook in Park de Peelbergen.”
Gert Billekens uit Sevenum verwoordt het als volgt: “Engeland staat half
onder water, in Groningen is er elke week wel een aardbeving, heb deze winter
de dikke trui nog niet nodig gehad en op de winterspelen skiën ze in de korte
broek. Klimaatverandering of niet, zolang de fossiele brandstof goedkoper is als
duurzame, is het plannen maken voor windturbines in onze regio trekken aan
een dooie olifant.”
Van onze stemmers vindt 33 procent echter dat windmolens het landschap
aantasten en de natuur vervuilen.

Ook tijdens carnaval moet de leeftijdsgrens
gehandhaafd worden
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Nu de nieuwe leeftijdsgrens van 18 jaar voor het nuttigen van alcohol vanaf
1 januari van kracht is, rijst de vraag hoe met de handhaving hiervan omgegaan
moet worden. Vanaf zaterdag 1 maart barst het feestgedruis los in de gemeente
Horst aan de Maas. Carnaval draait voor velen om het gezellig vieren met een
biertje in de hand.
Te stellen valt dat de wet gehandhaafd moet worden, hoe lastig dit in de
praktijk ook kan zijn. Er is niet voor niets een nieuwe alcoholwet gekomen om de
jongeren onder de 18 jaar te beschermen tegen de schadelijke invloed van alcohol. Er moet een lijn getrokken worden. Als er nu niet gecontroleerd wordt met

een alcoholrijk feest als carnaval, wanneer wordt er dan wel gecontroleerd?
Maar het blijft moeilijk om de leeftijd van de carnavalsvierders te controleren.
Mensen zijn moeilijker te herkennen door andere kleding, pruiken en schmink.
Het is ook minder duidelijk wie bij welke groep feestgangers hoort en al helemaal
niet bij te houden wie van wie bier krijgt. Ook kunnen controles juist agressie in
de hand werken tijdens de feesten. Tot slot zijn veel ouders van mening dat bier
bij carnaval hoort.
Ook tijdens carnaval moet de leeftijdsgrens gehandhaafd worden.
Wat vindt u?

Politica
Jonge vrouwen, verzamelt
u! En: gaat de politiek in! Ik
spitte onlangs de kandidatenlijsten van de partijen voor de
gemeenteraadsverkiezingen
door. Dat politiek geassocieerd
wordt met grijze oude mannen
– met alle respect – is geen
verrassing. Maar dat het zó erg
gesteld was?
Een kieslijst moet mijns
inziens een afspiegeling zijn
van de samenleving. Nou zie je
in één oogopslag dat de 9,1
procent allochtonen in Horst
aan de Maas niet evenredig
vertegenwoordigd zijn en dat
het percentage vrouwen (49,6
procent van de bevolking in
vergelijking met 22,9 procent
op de lijst) te wensen over laat.
De gemiddelde leeftijd van
de kandidaat-raadsleden ligt op
50 jaar. Kandidaten jonger dan
dertig zijn zeldzaam: Essentie
(gemiddeld de jongste partij)
heeft er vier, CDA, PvdA, D66 en
SP twee (en om eerlijk te zijn,
PvdA heeft één kandidaat van
30). Twaalf. Twaalf van de 105
kandidaten zijn jonger dan 30
jaar (tegenover 34 procent van
de bevolking van Horst aan de
Maas). En schokkender: slechts
één van die twaalf is vrouw.
Inez Hesen (22) staat voor SP
op de lijst.
Ik begrijp heus dat het lastig
is om een goede afspiegeling
van de bevolking te maken op
kieslijsten. In grote lijnen is dat
echt geen probleem, denk ik.
Maar die zware ondervertegenwoordiging van de bijna 7.000
jonge vrouwen en meisjes in de
gemeente, dat vind ik wel een
probleem. Want ondanks dat
een derde van de stemmers op
onze poll durfde te beweren dat
meer vrouwen in de politiek
niet per se gewenst is (en daar
komt mijn feministische aard
toch een beetje naar boven),
vind ik de scheve verhoudingen
verontrustend. Zijn jonge
vrouwen minder lokaal gericht,
nauwelijks geïnteresseerd in
politiek? En hoe moet het in de
toekomst? In de laatste twee
verkiezingsperiodes was slechts
één op de vijf kandidaten
vrouw. Het heeft er de schijn
van dat dit de komende jaren
alleen maar erger wordt.
What Else?

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 8) > Meer vrouwen in de gemeentepolitiek is gewenst > eens 67% oneens 33%
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Even voorstellen: Frans Kerstjens uit Swolgen
Op 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De kandidaten
van Essentie zijn inmiddels bekend. Hierbij stellen we één van onze
nieuwkomers voor: Frans Kerstjens uit Swolgen.
Ik ben Frans Kerstjens (57) en
samenwonend met mijn vriendin
Marga en haar twee kinderen in
Swolgen. Zelf heb ik ook twee
kinderen: Ellis en Erik, en ben
supertrotse opa van mijn kleinzoon
Mats.
Over minder dan drie
weken zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De kiezer mag dan
de zetels verdelen. In voormalige

gemeente Meerlo-Wanssum was
ik actief als fractievoorzitter bij de
lokale partij GP’94. Na de fusie met
gemeente Horst aan de Maas heb ik
de politiek even vaarwel gezegd.
Afgelopen jaren ben ik als
voorzitter van Stichtingsbestuur
Multifunctionele Accommodatie
in Swolgen betrokken geweest
bij de realisatie van het prachtige
complex dat er nu ligt. Voor mij

was het vanzelfsprekend dat ik me
weer aan ging sluiten bij de enige
lokale partij in Horst aan de Maas:
Essentie. Het mooie hiervan is dat
we ons volledig kunnen focussen op
de plaatselijke ontwikkelingen en
problemen.
Natuurlijk richten we ons
ook op de regio: met goede
samenwerkingsverbanden kun je
veel bereiken. Zeker de komende
jaren zal dat noodzakelijk zijn, denk
alleen maar aan de veranderingen
die de zorg met zich mee gaat
brengen.

Burgers in de kleinere kernen
moeten meer gehoord worden in
de nieuwe gemeenteraad, iets dat
belangrijk is om de leefbaarheid
in deze dorpen te waarborgen.
Daar wil ik me graag voor inzetten.
Daarom doe ik bij deze een oproep
aan iedereen: maak gebruik van
je allerbelangrijkste recht: het
stemrecht. Kom naar de stembus op
19 maart en laat van je horen. Want
jouw stem is Essentieel.
Frans Kerstjens,
kandidaat Essentie

Ruimte voor boerenbedrijven, grenzen aan megastallen
De afgelopen jaren was er in Horst aan de Maas alle ruimte voor de
bouw van nieuwe megastallen. Ondernemers die een dergelijke stal
wilden bouwen, kregen alle steun van het college van CDA, Essentie en
PvdA.
Als het aan de SP ligt, dan is het
afgelopen met de bouw van nieuwe
grote bedrijven en worden er grenzen
gesteld aan de groei van bedrijven en

het aantal dieren in onze gemeente.
In plaats hiervan verdienen kleine en
modale (gezins-)bedrijven meer kansen
en steun.

De SP kiest voor een open buitengebied. Daarom worden gebieden in
onze gemeenten die nog niet bebouwd
zijn, beschermd. Denk hierbij aan de
Hoge Heide tussen Melderslo en Lottum
en de Dijkerheide. Dit betekent dat er
minder kassen worden gebouwd, maar
wel ruimte is voor koeien in de wei en
de rozenteelt.

In tegenstelling tot Brabant (waar
de SP in het provinciebestuur zit), wil
Limburg geen grenzen stellen aan de
bouw van nieuwe stallen. Daarom
moet de gemeente dit doen. Via het
bestemmingsplan worden grenzen
gesteld aan de bouw van nieuwe stallen. Nieuwe stallen mogen niet groter
zijn dan 1,5 hectare, niet hoger dan

10 meter en bestaan maximaal uit
één verdieping waar dieren worden
gehouden. Tegelijkertijd verdienen de
bestaande kleine en modale (gezins-)
bedrijven die willen investeren in
duurzaamheid en duurzame energie,
medewerking van de gemeente.
Thijs Coppus,
SP Horst aan de Maas

Bij Albert Heijn Horst zit u deze zomer

BUITEN-GEWOON GOED
Spaar mee voor enorme korting op schitterende tuinmeubelen van

U ontvangt van maandag 3 maart t/m
zaterdag 10 mei 2014 bij besteding van
Á 10,-* aan boodschappen Allibert spaarzegels, waarmee u met zeer hoge
kortingen Allibert tuinmeubelen kunt
kopen.
Hieronder vindt u een overzicht van het
aantal zegels dat u nodig heeft om de
tuinmeubelen te kopen.
Volle spaarkaarten zijn in te leveren t/m
zaterdag 17 mei 2014 en niet inwisselbaar
voor contanten.

Steenstraat 11, Horst

Product

Normale verkoopprijs

Aantal zegels

Bijbetaling

Monaco loungeset

€ 289,00

30

€ 179,00

Victoria balkonset

€ 169,00

20

€ 99,00

Daytona ligbed

€ 129,00

20

€ 75,00

Cube

€ 29,95

5

€ 19,95
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Iedereen doet mee
De PvdA wil dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen in onze
samenleving. Omdat iedereen telt. Gemeenten hebben met de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) al een belangrijke rol voor
mensen die steun nodig hebben. Nu komen daar belangrijke zorgtaken bij.
Als het aan de PvdA ligt, pakken we ook dat op, met oog voor ieders
mogelijkheden, talenten en zorgvragen. Doorbouwend op de goede basis
die we hebben gelegd.
te helpen en er voor elkaar te zijn.
Daar geloven we in, omdat mensen er
sterker van worden als ze regie hebben
over hun eigen leven. De tevredenheid
bij burgers over deze aanpak is groot.
Burgers voelen zich écht gehoord

Al anderhalf jaar wordt via
vraagverheldering bij mensen
thuis een passend leefzorgplan
opgesteld, met oog voor de eigen
kracht van mensen en van onze
dorpsgemeenschappen om elkaar

en goed gezien. De gemeente is er
als het nodig is met dienstverlening
en hulp. Als het aan ons ligt, valt
niemand tussen wal en schip. De PvdA
laat niemand in de kou staan. Zorg
komt van de vertrouwde organisaties
die naar tevredenheid vele burgers
van onze gemeente nu verzorgen
en regionale werkgelegenheid
bieden. En we bieden ruimte aan
nieuwe, kleinschalige zorginitiatieven.
Wijkteams van professionals werken
mee voor een goede aansluiting
van mantelzorg, vrijwillige zorg en

professionele zorg. We stimuleren
burgerinitiatieven voor ontmoeting,
ontspanning en zorg in onze dorpen.
Zo kunnen mensen in onze dorpen in
de eigen omgeving blijven wonen en
meedoen. Onze zorg gaat vooral uit
naar personen en gezinnen met een
laag inkomen. We pakken armoede
aan door mensen op weg te helpen
naar betaald werk, schuldhulpverlening
te bieden, de voedselbank te
steunen en gebruik van regelingen
te stimuleren. Kinderen krijgen een
bijdrage zodat ze mee kunnen doen

kwamen, wilde ik dan ook graag op
de lijst staan en meedoen met de
campagneactiviteiten. Ik vind dat het
tijd wordt dat deze gemeente verandert, dat vooruit gekeken wordt .
Bijvoorbeeld echte plannen maken voor
starterswoningen en met het invoeren van passend onderwijs toch het
goed niveau behouden. Ook initiatieven nemen om schoolverlaters op te
vangen. D66 is een partij die open en
eerlijke politiek voert. Dat heeft onze
gemeente ook nodig. Ook zorg is heel

belangrijk in onze gemeente. Zorg
kan zo veel mogelijk op gemeentelijk
niveau uitgevoerd worden, maar dat
moet wel degelijk gebeuren en niet
overgelaten worden aan de regio. We
kunnen kernen opnieuw revitaliseren ook door middel van plaatselijke
zorg, waardoor ook zorgbehoevenden
gewoon in ‘hun’ dorp kunnen blijven
wonen. Ik reken op u, zoals u op mij
kunt rekenen.
Jim Weijs,
kandidaat D66 Horst aan de Maas

bij een sport- of muziekvereniging.
Wij zijn enthousiast over de opzet
van onderwijsondersteuning door
oud-leraren. PvdA’ers maken in
Horst aan de Maas sociaal beleid
waar. In gemeenteraad en college,
maar zeker ook bij Diaconie Nu,
dorpsdagvoorzieningen, de wensbus,
het Meerlose noaberzorgpunt en de
voedselbank. Samen sterk en sociaal,
in woord en daad.
Birgit op de Laak,
Pvda Horst aan de Maas

Vooruitgang
De gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart komen steeds dichterbij en
omdat u mij waarschijnlijk nog niet kent, wil ik me graag even voorstellen,
zodat u weet wie er achter de nummer vijf op de kieslijst van D66 schuilt.
basketbalcompetitie NBA nauwgezet
en lees en schrijf ik graag. Twee jaar
geleden besloot ik lid te worden van
D66. Mijn geschiedenisdocent was
zeer enthousiast over mijn politieke
ambities en spoorde me aan om zo
veel mogelijk vergaderingen bij te
wonen. Dat heb ik gedaan en toen
de gemeenteraadsverkiezingen eraan

Mijn naam is Jim Weijs (18) en
ik woon al meer dan 15 jaar met
veel plezier in Lottum. Ik studeer
Amerikanistiek aan de Radboud
Universiteit in Nijmegen. Momenteel
pendel ik nog tussen Lottum en
Nijmegen, maar wie weet verandert
dat de komende jaren. In mijn vrije
tijd speel ik graag tennis, volg ik de

Ik in de politiek en bij het CDA? Ja dus!
Deze vraag heb ik, John Jenniskens (50 jaar, getrouwd en twee
kinderen) uit Grubbenvorst, als nieuwkomer vaak moeten horen. Om
eerlijk te zijn, heb ik mij die vraag zelf ook gesteld.
De politiek staat helaas vaak
negatief in het daglicht en wordt
daarnaast als zeer bureaucratisch
gezien. Ik hou van aanpakken en
zaken realiseren. Leefbaarheid
staat bij mij en het CDA hoog in het
vaandel. Iedereen die mij kent, weet
dat ik pragmatisch ben ingesteld en

resultaatgericht werk. Dit is eigenlijk
precies wat aansluit bij het CDA. Met
veel enthousiasme en betrokkenheid
wil ik dat juist nu graag samen met het
CDA breder in gaan zetten. Niet alleen
op het vlak van sport of leefbaarheid,
maar zeker ook voor andere gebieden
zoals onder andere jeugd, veiligheid,

infra en wonen. Belangrijke aandachtspunten die duidelijk terugkomen in
het CDA-verkiezingsprogramma. Juist
het CDA is een partij met de wortels
diep in de samenleving, diep in het
verenigingsleven. Een partij die haar
verantwoordelijkheid durft te nemen.
En ja, ook een partij die keuzes durft
te maken en dus ook mensen teleur
zal stellen en niet iedereen tevreden kan houden. Keuzes waarbij de
samenleving altijd het uitgangspunt

moet zijn, niet de overheid. Dit alles
maakt dat ik heb gekozen voor het
CDA en straks van toegevoegde
waarde hoop te kunnen zijn binnen
de (gemeente)raad van Horst aan de
Maas. Dat willen wij vooral gewoon
samen met u gaan doen, want alleen
samen kunnen we veel bereiken.
Daarvoor hebben wij uw stem nodig
op 19 maart.
John Jenniskens,
kandidaat CDA

BOUWKAVELS VANAF € 146.000,- V.O.N.
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NU KOPEN = EIND 2014 WONEN!

DAAROM NIEUWBOUW

SCHITTEREND WONEN VLAKBIJ
H E T CENTR U M VAN S E VEN U M

Wonen in een nieuwbouwwoning met de
eerste jaren weinig
onderhoud, eigen keuzes
qua inrichting, meer
financieringsmogelijkheden
en lage energiekosten!

4 ROYALE PATIOBUNGALOWS

6 COMFORTABELE EENGEZINSWONINGEN

•
•
•
•
•
•

• Royale kavels variërend van ca. 129 m2 tot 227 m2
met tuin op het zuiden
• 3 slaapkamers
• Vrije achterom middels (mandelig) achterpad
• Standaard uitbouw
• Standaard buitenberging
• Diverse kopersopties mogelijk
• Verkoopprijzen vanaf € 173.500,- v.o.n.

Royale kavels variërend van ca. 261 m2 tot 288 m2
Standaard 2 slaapkamers
Ruime woonkamer en keuken
Standaard berging en bijkeuken
Uitzicht op groen
Diverse kopersopties mogelijk, o.a. garage en
3e slaapkamer
• Verkoopprijzen vanaf € 239.000,- v.o.n.

BINNENKORT START BOUW EERSTE WONINGEN

WWW.CREEMERHOF.NL

t 077 260 00 00

t 077 398 90 90

BEPAAL ZELF DE PLATTEGROND VAN UW WONING*
*Keuze uit diverse optionele plattegronden
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Gemeentehuis gesloten
tijdens Carnaval
In verband met Carnaval zijn het gemeentehuis en gemeentewerken gesloten op maandag 3 maart en dinsdag 4 maart 2014.
Team Burgerzaken is beide dagen tussen 10.30
en 11.30 uur uitsluitend bereikbaar voor het maken van afspraken voor het doen van geboorteen/of overlijdensaangiften, op het telefoonnummer 06 - 53 35 59 73.
Voor dringende meldingen met betrekking tot
gemeentewerken die niet uitgesteld kunnen

worden, mag u het storingsnummer 06 - 23 49
82 49 bellen. Het gaat hier dus uitsluitend om
dringende meldingen, waarbij direct gevaar voor
de omgeving dreigt.
LET OP
Op donderdag 6 en vrijdag 7 maart 2014 is
het niet mogelijk een paspoort of Nederlandse
identiteitskaart aan te vragen in verband met
aanpassing geldigheidsduur van 5 naar 10 jaar
per 9 maart 2014.

Geen papierinzameling in Horst-Noord
In de weekkalender wordt op zaterdag 1 maart vermeld dat er een papierinzameling in
Horst-Noord is, dit is niet juist. Er is die dag wel een papierinzameling in Horst-Zuid.

Op 4 maart in de bus

Aanslag gemeentelijke
belastingen 2014
Inwoners en bedrijven van Horst aan de Maas ontvangen op dinsdag 4 maart de aanslag
gemeentelijke belastingen. Deze gecombineerde aanslag heeft betrekking op de onroerende]DDNEHODVWLQJ 2=% ULRROKHI¿QJUHLQLJLQJVKHI¿QJ EDVLVKHI¿QJDIYDO HQGHZR]EHVFKLNNLQJ
Nieuw is dat met ingang van dit jaar ook uitgebreide informatie over deze aanslag aangeboden
wordt op uw Persoonlijke Internet Pagina op de gemeentelijke website.
Woz-waarde
De gemeente stelt jaarlijks de waarde van alle
onroerende zaken in de gemeente vast (de zogenaamde woz-waarde. De woz-waarde die de
aanslag 2014 vermeld, geldt voor het belastingjaar 2014 en is gebaseerd op de waardepeildatum 1 januari 2013.
Taxatieverslag op PIP
Het taxatieverslag van uw woning of bedrijf kunt
u vanaf 4 maart via de website van de gemeente (www.horstaandemaas.nl) raadplegen en
downloaden. Hier vindt u een duidelijke verwijzing naar uw Persoonlijke Internet Pagina (PIP).
Op de PIP kunt u het taxatieverslag van uw
woning inzien (zowel 2013 als 2014), evenals
de aanslag (zowel 2014, 2013 als 2012). Ook
kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen.
Nieuw is dat u voortaan via deze pagina automatische incasso met de gemeente digitaal kunt
regelen.
U kunt uw gegevens via een DigiD-verbinding
opvragen, zodat u alleen uw eigen taxatieverslag kunt raadplegen. Bedrijven die geen DigiD

hebben kunnen hun gegevens raadplegen via
woz-waarde, postcode en huisnummer.
FiNBOX
Overigens hebben al 490 mensen aangegeven
dat zij de aanslag niet meer per brief willen
ontvangen, maar digitaal. Zij hebben zich de
afgelopen periode aangemeld voor FiNBOX.
FiNBOX biedt veel voordelen. Kijk hiervoor op
ZZZKRUVWDDQGHPDDVQO¿QER[
Meer informatie?
Op www.horstaandemaas.nl vindt u de meeste
informatie over de gemeentelijke belastingen en
de wet woz. Een andere mogelijkheid is om uw
vragen per telefoon te stellen.
Telefonisch zijn wij van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 – 17.00 uur bereikbaar op
nummer 077 - 477 97 77.
Tenslotte kunnen we u ook verder helpen aan
het loket in het gemeentehuis (Wilhelminaplein
6 in Horst). De openingstijden zijn maandag
tot en met vrijdag tussen 9.00 – 12.00 uur.
Uiteraard kunt u ook een afspraak maken op
andere tijden.

Fiëstelike ontvangst vân de
Prinse door 't Gemaentebesteur
Program
Organisasie vaan 't hiële programma is dit joar in hande vaan CV De Geiten oet Tiendere.
Zeej zulle oow verrasse…

Presentatie namens de gemaent
Theo Hermans

Oêtnuëdiging
Vasteloaveszoondâg um 10.45 oor in de Mèrthal in Horst, Gasthoesstraot 30
Um Eure Hoëghede te iëre, waere op vasteloavendszoondâg 2 mârt um 10.45 oor in en
oapenbare plechtigheid de Prinse Karneval in de Mèrthal in Horst ontvange. D’n burgemeister
zal doa mit goodvinge vân ‘t gemaentebesteur zien gezag oaver de Hiërlikheid Hôrs wies
Aswoensdâg oaverdrage aan de Prinse der Dreumels, Turftreiers, Tuuteköp, Vlasköp,
Meulewiekers, Klotbultjes, Blauwpoët, Kreye, Pegge, Plaggehouwers, Ezelsköp, Kroeënekrane
& Pieëlhaze, Vöskes, Bök en Geiten. Mit gepast vertoën aanvaarde Eure Hoëghede doamei
de hiërschappeej oaver eur Prinsdomme. En illuster gezelschap vân magistroate, oaverhede,
karnevaleske hoëgwaardigheidsbekliëders, boorebroedspare, ald prinse, muzikante en
vastelaovendvierders zulle door eur presentie beej dees belangwekkende gebeurtenis oêting
gaeve aan eur geveules vân respekt vur en verbondenheid mit ‘t prinselik beweend.

Werkzaamheden Enexis
Grubbenvorst en Horst
Enexis is en zal de komende maanden op diverse plaatsen in Gubbenvorst en Horst huisaansluitingen van het gas gaan saneren. Dit betekent dat de gasleiding vanaf de hoofdgasleiding tot aan de gasmeter in huis vervangen gaat worden.

‘t College vân burgemeister en wethalders,
De sikkretaris
Alwin ter Voert

D’n burgemeister
Kees van Rooij

Deze werkzaamheden zullen door diverse
onderaannemers uitgevoerd gaan worden.
De onderaannemers zullen zelf met de

bewoners contact opnemen om een afspraak
te maken over wanneer ze deze werkzaamheden gaan uitvoeren.

Bekendmaking
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Coördinatieregeling Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde:
Vastgesteld bestemmingsplan en verleende vergunningen/beschikking

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
Zwarte Plakweg 48a
Nieuwe Peeldijk 26
Dorperpeelweg ongenummerd
Midden Peelweg 6-8

Horst
Gastendonkstraat 1
Gastendonkstraat 1b

Grubbenvorst
Centrale
Verwerkingsinstallatie
Raaieinde
E. Dorsstraat 23

Meerlo
De Cocq van Haeftenstraat 5

Meterik
Hazenkampweg 17
Sevenum
Venloseweg ongenummerd

Lottum
Grimmelsweg 1b

Swolgen
Jan van Swolgenstraat 52
Mgr. Aertsstraat 42

Melderslo
Leeuwerweg 10

Balgooien kern Horst

Bal, bal waar is de bal!
Volgens een oude traditie trekken de kinderen op de eerste zondag na carnaval (9 maart 2014)
naar de huizen van pasgehuwde paren. Ze roepen ‘bal, bal’ en vanuit een raam wordt hen
snoepgoed, fruit en andere lekkernijen toegeworpen. Het balgooien vindt plaats in de kernen
America, Hegelsom, Horst en Meterik. In America, Hegelsom en Meterik wordt het balgooien
georganiseerd door de dorpsraad.
Dit jaar wordt het balgooien in Horst georganiseerd door de organiserende boerenbruiloftvereniging (Handbalclub Wittenhorst). Het vindt
centraal plaats vanaf de bovenverdieping van
café de Lange op het Wilhelminaplein.
Voor de kern Horst geldt dat paren die in 2013
gehuwd zijn en die deel willen nemen aan het
balgooien uiterlijk op dinsdag 4 maart te melden

bij de gemeente. Op de gemeentepagina van
volgende week wordt een lijst met deelnemers
en adressen gepubliceerd. Aanmelden kan in
verband met de carnaval alleen via mail gemeente@horstaandemaas.nl.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer
H. Hendrix van de afdeling communicatie van
de gemeente.

Donderdag 6 en vrijdag 7 maart:

Geen aanvragen voor
paspoorten en identiteitskaarten mogelijk!
Op zondag 9 maart 2014 wordt de geldigheidsduur van het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart voor personen die 18 jaar en ouder zijn, verlengd van vijf naar tien jaar. In verband
hiermee worden op donderdag 6 en vrijdag 7 maart de systemen voor burgerzaken aangepast.
Wat is niet mogelijk op 6 en 7 maart
 HHQ VSRHG DDQYUDDJYRRUHHQSDVSRRUWRI
Nederlandse identiteitskaart aan te vragen.
Wat is wel mogelijk op 6 en 7 maart
 $DQYUDJHQYDQULMEHZLM]HQ
 $IKDOHQSDVSRRUWHQHQ1HGHUODQGVHLGHQWL
teitskaarten
 $IKDOHQULMEHZLM]HQ
Wat worden de kosten
De kosten voor een paspoort wat 10 jaar geldig
gaat € 66,95 kosten. Een Nederlandse identiteitskaart gaat € 52,95 kosten. De kosten voor
paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten

voor personen jonger dan 18 jaar gaan respectievelijk € 51,05 en € 28,35 kosten.
Afspraak maken
Wij verwachten vlak na 9 maart een grotere
aanloop voor het aanvragen van paspoorten en
Nederlandse identiteitskaart door de langere
geldigheidsduur.
De gemeente Horst aan de Maas biedt de mogelijk om voor diverse burgerzaken producten
een afspraak te maken. Met een afspraak wordt
u op de door u afgesproken tijd geholpen en
hoeft u niet onnodig te wachten. Een afspraak
maakt u heel eenvoudig via de website van de
gemeente, www.horstaandemaas.nl.

Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas maken ter uitvoering van het raadsbesluit d.d. 11 september 2012 en ter voldoening
aan het bepaalde in de artikelen 3.30, 3.31,
3.32 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en
paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht bekend, dat de volgende stukken ter inzage liggen:
1. het op 11 februari 2014 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Centrale
Verwerkingsinstallatie Raaieinde’ (NL.
IMRO.1507.BPGRCVIRAAIEINDE-VA01).
Bevoegd gezag: de gemeenteraad van Horst
aan de Maas;
2. de op 18 februari 2014 verleende omgevingsvergunning. Bevoegd gezag: burgemeester
en wethouders van de gemeente Horst aan
de Maas;
3. de op 30 januari 2014 verleende ontgrondingsvergunning. Bevoegd gezag:
Gedeputeerde Staten van Limburg;
4. de op 18 februari 2014 verleende watervergunning. Bevoegd gezag: de Minister van
Infrastructuur en Milieu
5. de op 4 februari 2014 verleende beschikking
Hogere grenswaarden Wet geluidhinder.
Bevoegd gezag: burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas.
Ligging en doel
Het plangebied is gelegen ten zuiden van de
kern Grubbenvorst en wordt globaal begrensd
door de spoorlijn Venlo-Nijmegen, de A67 en de
Maas. Naar aanleiding van de hoogwateroverlast in 1993 en 1995 is besloten dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de gebieden
langs de Maas beter te beschermen tegen
hoogwater. Hiertoe is de afgelopen jaren in
Noord- en Midden-Limburg en het noordoostelijk
deel van Noord-Brabant het project Zandmaas /
Maasroute ontwikkeld, bestaande uit meerdere
deelprojecten. Eén van de onderdelen van
dit plan betreft het verbreden van de rivier op
bepaalde trajecten, waarbij ook de vaarroute
wordt verbeterd (verdiept). Om de uitvoering
van een aantal van deze projecten mogelijk
te maken, en om het afgegraven materiaal op
een maatschappelijk en bedrijfseconomisch
verantwoorde wijze te kunnen verwerken, is
het noodzakelijk dat er in de omgeving van
de rivierverruimingsprojecten één centrale
verwerkingsinstallatie (CVI) wordt gerealiseerd.
De CVI Haven Raaieinde zal in deze behoefte
gaan voorzien voor het rivierverruimingsgebied
tussen Venlo en Arcen. Het geldende bestemmingsplan voorziet niet in deze ontwikkeling. Daarom is een nieuw bestemmingsplan
opgesteld. Voorliggend bestemmingsplan en
vergunningen/beschikking hebben betrekking op
de ontwikkeling van de CVI Haven Raaieinde.
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas coördineren de besluitvorming op grond
van paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (gemeentelijke coördinatieregeling).
Gewijzigde vaststelling
De wijzigingen die de raad bij vaststelling van
het bestemmingsplan heeft aangebracht ten
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn
terug te vinden in het zienswijzenrapport.
De wijzigingen die burgemeester en wethouders
in de verleende omgevingsvergunning hebben
aangebracht ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn eveneens terug te vinden in het
zienswijzenrapport.
De wijzigingen die Gedeputeerde Staten van
Limburg in de verleende ontgrondingsvergunning hebben aangebracht ten opzichte van het
ontwerpbesluit zijn genoemd onder 3.2 van het
GH¿QLWLHYHEHVOXLWZDDUDOOHLQJHGLHQGH]LHQVZLM
zen zijn behandeld en zijn geïmplementeerd op
GLHVSHFL¿HNHSODDWVHQLQKHWGH¿QLWLHYHEHVOXLW
waarnaar onder 3.2 wordt verwezen.
De wijzigingen die de Minister van Infrastructuur
en Milieu in de verleende watervergunning heeft
aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn benoemd in hoofdstuk 6.5 van het
GH¿QLWLHYHEHVOXLW
Ter inzage
De stukken die betrekking hebben op deze publicatie liggen ter inzage met ingang van de dag
na de publicatiedatum gedurende 6 weken (van

28 februari t/m 10 april 2014) op de volgende
locaties:
 +HWJHZLM]LJGYDVWJHVWHOGHEHVWHPPLQJVSODQ
en alle verleende vergunningen/beschikking
met de daarbij behorende relevante stukken:
in de informatiehoek van het gemeentehuis,
Wilhelminaplein 6 te Horst. Openingstijden
informatiehoek: ma. van 8.00 tot 20.00 uur en
di. t/m vr. van 8.00 tot 17.00 uur. Wanneer u
de stukken op een ander tijdstip wilt inzien,
kunt u contact opnemen met de gemeente,
tel. (077) 477 97 77. Wanneer u een toelichting wenst bij de ter inzage liggende stukken,
houdt u dan rekening met de kantoortijden.
 'HYHUOHHQGHRQWJURQGLQJVYHUJXQQLQJPHW
alle relevante stukken: in het gouvernement,
Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische
afspraak, (043) 389 78 12.
 'HYHUOHHQGHZDWHUYHUJXQQLQJPHWDOOHUHOH
vante stukken:
 5LMNVZDWHUVWDDW=XLG1HGHUODQG$YHQXH
Ceramique 125, Maastricht, op werkdagen
van 9.00 tot 16.00 uur na telefonische afspraak, tel. (043) 329 44 44.
De stukken kunnen ook geraadpleegd worden
op de gemeentelijke website
www.horstaandemaas.nl (zie bekendmakingen).
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan
kan tevens worden geraadpleegd via
www.ruimtelijkeplannen.nl
De verleende ontgrondingsvergunning wordt
gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd
op www.limburg.nl/vergunningen
Beroep
Binnen 6 weken nadat de besluiten bekend zijn
gemaakt (van 28 februari t/m 10 april 2014),
kan daartegen beroep worden ingesteld bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA,
’s-Gravenhage (tel.: (070) 426 44 26, Internet:
www.raadvanstate.nl), tegen betaling van de
YHUVFKXOGLJGHJULI¿HUHFKWHQ
Deze mogelijkheid staat open voor belanghebbenden:
 GLH]LHQVZLM]HQKHEEHQLQJHEUDFKWWHJHQGH
ontwerpbesluiten;
 GLHKHWQLHWHHQV]LMQPHWZLM]LJLQJHQGLHWHQ
opzichte van de ontwerpbesluiten zijn aangebracht;
 GLHNXQQHQDDQWRQHQGDW]LMUHGHOLMNHUZLMVQLHW
tot het indienen van zienswijzen in staat zijn
geweest.
Het beroepschrift moet worden ondertekend
en ten minste bevatten: naam en adres van de
indiener, de datum, een omschrijving van het
besluit waartegen het beroep is gericht en de
gronden van het beroep (motivering).
Voorlopige voorziening artikel 8.4 Wet ruimtelijke ordening
Het indienen van een beroepschrift betekent
niet dat het vastgestelde bestemmingsplan en
de verleende vergunningen/beschikking niet in
werking kunnen treden. Om de werking van de
besluiten op te schorten moet een voorlopige
voorziening aangevraagd worden. Een verzoek
hiertoe kan (in geval van onverwijlde spoed en
alleen in combinatie met een beroepschrift) worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Email geen rechtsgeldige correspondentie
+RXGWXHUUHNHQLQJPHHGDWRI¿FLsOHUHDFWLHV
op procedures ondertekend moeten worden en
daarom niet per email ingediend kunnen worden.
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Portret nieuwkomer D66

‘In de politiek kun je niet gaan zitten om
aardig gevonden te worden’
Opgegroeid in een ‘rood nest’ werd Andries Brantsma (69) al op jonge leeftijd aangespoord tot meningsvorming. Sinds een jaar is hij actief bij D66 Horst aan de Maas. De komende gemeenteraadsverkiezingen staat hij op
plek drie van de partij en leidt hij de campagne. “Ik vind dat je je moet inzetten om dingen te verbeteren.”

Andries Brantsma werd geboren in
Friesland. Regelmatig verhuisde hij met
zijn familie, en met zijn gezin woonde
hij in alle windstreken van het land. In
de jaren 70 kwam hij naar NoordLimburg. De laatste keer dat hij
verhuisde, was naar Hegelsom. “We
wilden ergens wortel schieten. Ik heb
alle delen van het land gezien, maar
we wilden in deze omgeving oud
worden. Het is hier veel rustiger dan in
het westen, de mensen zijn gemoedelijker. Hegelsom is een ﬁjne en actieve
gemeenschap. Toen we hier vijftien jaar

geleden kwamen, zijn we meteen lid
geworden van de carnavalsvereniging,
ook om contacten te krijgen. Nu zit ik in
de optochtcommissie en helpen mijn
vrouw en ik bij activiteiten.”

Een goede balans
Sinds de oprichting van D66 stemt
Andries op deze partij. “Ik vond het
toen al sterk dat zij niet vast bleven
zitten in de zuilenstructuur. Daarnaast
hebben ze een goede balans: ga van
eigen kracht uit, maar als je je broek
niet kunt ophouden, zorgen wij voor

bretels.” Lokaal was Andries nooit
actief in de politiek. Tot vorig jaar, toen
leden van D66 gevraagd werd mee te
schrijven aan het programma. “Toen
bleek een dat ze iemand zochten voor
een commissie. Daar ben ik ingestapt
omdat ik me ongerust maak over de
aanpak van veranderingen in de zorg.
Ik heb het gevoel dat veel niet goed
loopt en er nauwelijks behoefte is om
naar andere geluiden te luisteren. Die
kwaliteit heeft dit college niet.”
“Een stukje kunnen bijdragen aan
verbetering, dat vind ik belangrijk.

Raadswerk hoeft niet leuk te zijn, het
moet voldoening geven: omdat je
dingen bereikt of omdat mensen beter
over dingen na gaan denken. Sterke
leiders proberen mensen om zich heen
te verzamelen met andere ideeën:
dat scherpt je geest en kun je dingen
verbeteren. Deze wethouders zijn
alleen maar bezig zich te verweren. Dat
drijft mij om extra actief te zijn. Ik vind
dat de politiek dan beter wordt.”
Als campagneleider is Andries
druk met de toekomst van zijn partij:
“Ik reken op zetelwinst. Ik vind dat de
partij dat verdiend, dat Han (van Driel,
red.) en Henk (Kemperman, red.) dat
verdienen.” Hij gaat uit van minimaal
drie zetels voor D66. “Wat goed zou
zijn voor de politiek en het CDA is als
die partij een periode in de oppositie
komt.”
Hoewel hij op plek drie staat, weet
Brantsma niet of hij in de raad komt:
“Ik denk dat er minstens twee mensen
op de lijst staan die meer kans hebben
om op voorkeursstemmen in de raad
te komen. Ik ben niet echt bekend.

Als bestuurslid bij een voetbalclub
in Blerick moest hij ook helder zijn om
de club ﬁnancieel gezond te maken.
“Ik ben nog eens gevraagd een crisis
daar op te lossen. Toen zei ik: ‘Denk
erom, niet iedereen vindt mij aardig.’
Maar soms is dat juist nodig, ook in
politiek. Als ik naar problemen in de
maatschappij kijkt, dan heb ik er alle
vrede mee als mensen me alleen
maar goed vinden. En er zijn genoeg
mensen die mij aardig vinden hoor,
dus ik ga er niet onder gebukt”, voegt
hij lachend toe. “In de politiek zullen
dat er minder zijn, denk ik. Ik zit in de
politiek om dingen voor onze inwoners
goed voor elkaar te krijgen. En daar
mag een partij ook wel eens een
rotgevoel aan overhouden. Dat is dan
maar zo.”

D66 Horst aan de Maas heeft onlangs een aantal wijzigingen in haar
verkiezingsprogramma doorgevoerd. Waar de partij eerder aangaf de
kwaliteit van scholen boven nabijheid te verkiezen, streeft ze nu naar het
openhouden van de school in élke kern. “Leefbaarheid kwam ons als
steeds belangrijker thema onder ogen,” aldus lijsttrekker Henk
Kemperman uit Horst.

Leefbaarheid

Politieke partij Essentie ﬁlmde zaterdag 22 februari de slotscène van haar verkiezingsﬁlmpje in de
Kasteelse Bossen in Horst. “In de ﬁlm laten we de inwoners van Horst aan de Maas aan het woord over wat
voor hen de ’essentie’ is”, vertelt lijsttrekker Bram Hendrix. Volgens de partij zijn de essenties die in het
ﬁlmpje naar voren komen, heel divers: “Van goede speelvoorzieningen tot ruimte voor ondernemerschap en
ﬁjn wonen voor ouderen”, aldus Hendrix. Het eindshot dat bij de Kasteelse Bossen werd opgenomen,
moet volgens de partij in beelden weergeven dat de geluiden en stromingen van vele inwoners van de
gemeente door de kandidaten van de partij worden opgepikt. “En daar willen wij graag de volksvertegenwoordiging van zijn”, stelt Hendrix.

Dingen goed voor
elkaar krijgen

Wijzigingen in
verkiezingsprogramma D66

In de eerste versie van het
verkiezingsprogramma van D66 Horst
aan de Maas stelde de partij: “Mocht
de kwaliteit van het onderwijs [..] niet
meer gegarandeerd worden omdat de
school te klein wordt, dan vindt D66
dat kwaliteit boven nabijheid staat.
De school zou moeten fuseren of
samenwerken met een andere school.
De beslissing om te sluiten en/of
fusie dan wel samenwerken moet
te allen tijden in open overleg met
alle geledingen plaatsvinden.” In het
huidige verkiezingsprogramma wordt
echter gesproken over het openhouden van scholen in élke kern. Ook
voegde de partij stukjes toe over de
vorm van commissies, zorg in kleine
kernen en het openbaar vervoer.

Essentie maakt campagneﬁlm

Dat is niet erg: ik zal me met hart en
ziel inzetten, maar ben geen baantjesjager.”

Kemperman geeft aan dat de wijziging is aangebracht naar aanleiding
van een interne discussie. “Het begon
twee maanden geleden geleidelijk
aan. In de kleine kernen wordt niets
gedaan aan nieuwe woningen. Deze
dorpen moeten we echter vitaal
houden door ook hier woonruimtes
te bouwen. Toen we dit doorliepen,
kwamen we erop uit dat dit ook voor
andere voorzieningen en de zorg
geldt. Zowel in grote als kleine kernen

zie je een leegloop: niet goed voor
de leefbaarheid.” Aanvankelijk ging
D66 voor de kwaliteit van onderwijs.
Uiteindelijk vond de partij dat leefbaarheid in de dorpen toch zwaarder
weegt. “De kwaliteit vergeten we
niet, maar we moeten proberen de
voorzieningen zo lang mogelijk te
behouden. Het kwam als een steeds
belangrijker thema onder ogen, vandaar de kleine verandering. En door
de scholen te laten samenwerken,
houden we de kwaliteit ook op peil,”
aldus de fractievoorzitter.

‘Dit had ik eerder
moeten doen’
Had D66 de wijziging in het
verkiezingsprogramma niet duidelijk
moeten melden aan de kiezers in de
gemeente? Henk: “Dit had ik eerder
moeten doen, maar soms schieten
dingen erbij in. We moeten zoveel
handelingen uitvoeren. Wij zijn
geneigd te roepen dat het verkiezingsprogramma niet wordt gelezen
door burgers. Zij lezen vaak alleen de
trefwoorden. Het wordt voornamelijk
gelezen door collega´s, journalisten en
betrokkenen. Zij zwengelen discussies
aan en die opmerkingen krijgen de
burgers te horen.”
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GEPLUKT

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

Susanne Mooren
Koken met

Samen met haar twee teckeltjes liep ze nietsvermoedend door het
centrum van haar woonplaats. De fotograaf van dit blad zag haar lopen, ging
op de rem staan, zette de auto in zijn achteruit en reed naar haar toe. Heel
even dacht ze dat hij de weg wilde vragen, totdat hij haar vroeg voor deze
rubriek. Deze week wordt Susanne Mooren (28) uit Sevenum geplukt.

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.

Moussaka

nog niet helemaal af. “We moeten de
tuin en de badkamer nog.”
Remmel en Kuub zijn de teckels
van Susanne. “Remmel is een soort
tweedehands teckeltje. Hij was in
Veulen gekocht, maar door de vorige
eigenaren teruggebracht. Hij heette
toen Remco, maar daar hebben wij snel
Remmel van gemaakt.” Na Remmel
volgde Kuub, een naam die je met een
‘Zaerumse’ tongval uitspreekt. Susanne
constateert dat de teckeltjes qua
karakter op haar lijken. “Ze zijn heel
eigenwijs.”
Veel jongeren uit Horst aan de
Maas kennen Susanne als juffrouw
Mooren. “Ik geef lessen natuurkunde
aan de onderbouw op het Dendron
College in Horst. Ik heb altijd interesse
gehad in elektronica en volgde daarom
een mbo-opleiding. Natuurkunde sloot
daar goed op aan en de lerarenopleiding in Tilburg was een volgende stap.”
Volgens Susanne zijn er weinig leraren
natuurkunde en al helemaal geen
vrouwen.
De uitdaging van lesgeven vindt ze
om niet alleen de brave leerling, maar
ook anderen bij de les te betrekken.
“Ik vind het leuk om af en toe gek
te doen of ze iets wijs te maken.”
Ook de dingen die de leerlingen er
zelf weleens uit kunnen ﬂatsen, vindt
ze leuk.
Met carnaval voor de deur gaat
Susanne zeker feest vieren. “Ik ga
gezellig op stap met vrienden. Dat

en zo 17
begint op zaterdag met een dagje naar
Venlo, op zondag de optocht kijken in
Sevenum, op maandag nog een dagje
en dan lig ik op dinsdag knock-out op
de bank.” Tijdens carnaval komt ze
regelmatig leerlingen tegen, maar het
is voor Susanne de kunst om niet herkend te worden. “Sommige leerlingen
kijken langer en je ziet ze denken: ken
ik haar nou wel of niet? Dat vind ik
leuk.”
In haar vrije tijd blijkt Susanne geen
kroegmens. “Geef mij maar de millenium hardcore-muziek van dj’s zoals
Angerﬁst of Promo”, zegt Susanne.
Samen met vrienden gaat ze naar verschillende festivals door het land. Het
is de muziek waar ze vrolijk van wordt
en waar ze haar energie in kwijt kan.
“Ik heb nooit echt van zwijmelmuziek
gehouden.”

Ik eet soms wel
vijf stukken vlaai
Susanne werkt fulltime als juffrouw
en heeft 25 lesuren per week. “Dit lijkt
weinig, maar als je een beetje je best
wil doen, zoals lessen voorbereiden
en nakijken, dan ben je er toch zeker
45 tot 50 uren per week mee kwijt.”
Na een lange en drukke werkdag vindt
Susanne het lekker om te koken. “Daar
word ik lekker rustig van.” Hetzelfde
gevoel krijgt ze van een stuk vlaai.
“Mijn vader heeft dat ook. Ik eet soms
wel vijf stukken op een dag.”
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Eet u smakelijk!

Randy

Susanne is geboren en getogen in
Kronenberg, maar vond samen met
haar vriend Niels (28) het geluk in
Sevenum. Samen hebben ze drie jaar
geleden een huis gekocht en daar
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OP REEDS AFGEPRIJSDE PRIJS!
DE NIEUWE VOORJAARSCOLLECTIE STROOMT BINNEN
Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl

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

1
Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

wonen ze samen met hun twee hondjes. “Het huis hebben we opgeknapt,
want het was niet onze smaak: veel
bruin en jaren 70-stijl. We hebben het
helemaal gemoderniseerd.” Het huis is

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Het adres voor alle
banden en accu’s.
www.bartseuren.nl
Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700
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Banden - Accu’s - Carwash

Worstebruüdjes
4 vur
€ 6,00
Preensekiepse vaan gehakt per ons € 1,11
Zelfgemaakte gekokte schenk per ons € 2,00
Kaoje of paarsvleis vur onderwaeg per kumke € 1,11
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885

Carnavalsprogramma
Na de Horster carnavalsparade barst het feest los
met medewerking van:
de Cornetto’s
Roy@lties ald prinsessen
Aaltied noeit te laat
Presentatie: Geert Craenmehr
Aanvang: 21.30 uur
Zaal open: 20.30 uur

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Spinningmarathon levert
2.500 euro op
Team 8x6=Alpe d’Huzes organiseerde een spinningmarathon van vrijdagmiddag 22 tot zondagmiddag
24 januari. Met de marathon en bijbehorende activiteiten wilde de groep geld inzamelen voor hun strijd tegen
kanker. Zo’n 44 uur wilden ze ﬁetsen, symbolisch voor de 44.000 mensen die in 2011 aan kanker overleden.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

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

Carnavalszondag
na de optocht groot carnavalsbal
met dj Hans Litjens
open 11 uur
Maandag en dinsdag
open om 16.00 uur
Carnavalsmuziek
tot in de late uurtjes
Woensdag gesloten
Donderdagavond
Hiering schelle
Wij wensen iedereen een
geweldige carnaval toe!
Herstraat 37 - Horst
Tel. 077-3983305

Naast de ﬁetsmarathon werden
andere activiteiten georganiseerd zoals
een darttoernooi, een squashtoernooi,
een FIFA14-wedstrijd en een pacmantoernooi. Healthclub el futUro uit
Tilburg spinde de laatste vier uur met
de organisatie mee. “We kijken moe

maar zeer voldaan terug op de spinningmarathon. We hebben 2.500 euro
opgehaald en veel bekendheid voor
onze actie gekregen. In totaal staan
we nu al op bijna 13.000 euro”, vertelt
initiatiefnemer Roy Bouten. Bouten
spreekt over een weekend vol emoties.

“Naast hard gewerkt en veel gelachen,
is ook menig traan gelaten. Dat maakt
het evenement voor ons nog succesvoller. We hebben stilgestaan bij hen die
de strijd tegen kanker hebben verloren
en geld bij elkaar gehaald voor hen die
de strijd nog strijden.”

Twee jeugdteams Merels
kampioen
Apotheek Horst heeft tijdens carnaval
afwijkende openingstijden

Bij de jeugd van korfbalvereniging De Merels uit Melderslo zijn onlangs weer twee jeugdteams kampioen
geworden. De Merels C2 en de Merels D1 wisten de winst binnen te slepen.

Op carnavalsmaandag 3 maart is de apotheek
geopend van 09.00 tot 13.00 uur
Op carnavalsdinsdag 4 maart is de apotheek
geopend van 08.00 tot 17.00 uur.

De Merels C2 kwam in hun laatste
wedstrijd uit in de Dames-C2B-klasse en
won onder leiding van hun coaches en
trainers Moniek Vullings, Peter Backus en
Monique Seuren. Eigenlijk was het team
een week eerder al kampioen, omdat
hun directe concurrent punten had laten

liggen. Omdat dat pas later duidelijk
werd, vierden ze hun overwinning later,
nadat ze hun laatste wedstrijd met 5-1
wonnen. De meeste wedstrijden die het
team deze competitie speelde, waren
pittige wedstrijden, waarbij het
doelpuntenverschil klein was. De C2

heeft dus hard voor de overwinning
moeten werken. De Merels D1 wonnen
met begeleiding van coaches en trainers
Gerda Verlinden en May van den Brandt
in de Dames-D2B klasse. Zij moesten
winnen om kampioen te worden en dat
deden ze dan ook met 2-13.
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Zaalkampioenschap voor
fuserende korfbalclubs

Meterik wint
van BVV ’27

Door: Korfbalclub Vonckel Girls/Er/OD/Wh
De D1 van korfbalfusieclub Vonckel Girls/Er/OD/Wh behaalde vorige week het zaalkampioenschap. Ook de
dames van het senioren 1-team gingen er met het kampioenschap vandoor.

Door: RKSV Meterik
Voor de winter werd het eerste elftal van RKSV Meterik nog afgetroefd door een agressief BVV ’27 uit Blitterswijck, maar zondagmiddag
liet Meterik zich niet de kaas van de boterham eten. De ploeg was het
gevaarlijkst. Na een moeizame start werd uiteindelijk zeer verdiend met
3-0 van BVV gewonnen.
BVV begon de wedstrijd agressief
en zette Meterik stevig onder druk.
Het was dicht bij de openingstreffer,
maar een ingeschoten bal raakte de
lat. Bij de eerste aanval van Meterik
was het meteen raak: Stijn Jacobs
gaf een gouden voorzet die over de
keeper in het doel ging. Vervolgens
gingen de geelzwarten nog fanatieker in de aanval, maar Meterik was
gevaarlijker. Dirk van Rengs miste
maar net een lage voorzet van Tom
Verbong. Met name Gijs van Rengs
was zeer beweeglijk in de voorhoede
en creëerde daardoor de ruimte
voor zijn medespelers. Gijs knokte
voor elke bal en zo ontfutselde hij
zijn tegenstander de bal. Met wat
geluk speelde hij zich vrij en gaf een
uitstekende pass op broer Dirk. Deze
scoorde beheerst en fraai de 0-2.
Vlak voor de rust waren de rollen
omgedraaid en was het Dirk die Gijs
in stelling bracht, maar de keeper kon
de inzet keren.
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Na de thee zette BVV de groenwitten steeds meer onder druk.
Vooral op het middenveld verloor
Meterik de slag en werd er te afwachtend gespeeld. Toch kreeg Meterik
weer de beste kansen. Na ongeveer
een uur speelde Tom Verbong zijn
tegenstander prima uit en gaf een
voorzet op Dirk van Rengs. Helaas
zat er een ‘hobbeltje’ op het veld en
schoot Dirk over.
BVV werd maar één keer echt
gevaarlijk met een kopbal die net
over het doel ging. Zo bleef er toch
nog sprake van spanning. Als BVV zou
scoren, kon dat de wedstrijd doen
kantelen. De deﬁnitieve genadeklap
voor BVV zat er aan te komen. Dirk
van Rengs is na een zware blessure weer helemaal terug en heeft
weer volop ‘honger’ naar de bal. Dat
onderstreepte hij met het scoren van
de 0-3. Op bijna identieke wijze als bij
de 0-2 lepelde hij de bal in het doel.
De BVV-doelman was kansloos.

Hovoc HS1 haalt
slechts één punt
Door: Volleybalvereniging Hovoc
De volleybalmannen van Hovoc ontvingen in de Dendron-sporthal de
formatie van Venlo. Nadat de Horster ploeg in de eerste set verzaakte het af
te maken, greep het eerste team van Civitas haar kans. Hovoc HS1 herpakte
zich wel nog, maar meer dan een enkel punt hielden de Horstenaren niet
over aan het omgeslagen duel.
Hovoc HS1 begon sterk aan de
thuiswedstrijd, verdedigde vol verve
en scoorde met gemak op haar eigen
aanval. Met een 23-20 voorsprong leek
de eerste set in kannen en kruiken.
Maar een spannende reeks en twee
foute services op het cruciale moment,
betekenden dat Civitas HS1 alsnog met
28-30 met de eerste setwinst aan de
haal ging.
Daarop walsten de Venlonaren
door in de tweede set (11-25). In het
derde bedrijf wist Hovoc zich weer te
herpakken en ontspon een spannende
strijd, die tot de laatste punten zou
duren. Nu was het Horst dat met 25-23
aan het langste eind trok en haar inzet
eindelijk beloond zag worden. Maar
ondanks alle verwoede pogingen,
bleek Civitas in de vierde set niet te
breken en togen de Venlose mannen
met vier punten huiswaarts.
Bob Soberjé, coach van Hovoc
HS1, liet weten: “In de eerste set
verzuimden we om vijf setpoints te
verzilveren. Dat had zijn weerslag op
de rest van de wedstrijd. Door goed
als team te blijven spelen, lukte het
om de derde set te winnen. Maar
helaas konden we het harde werken
niet omzetten in winst in de laatste
set. Ik ben echter positief over de
getoonde inzet. Als we dit als team

vol kunnen houden, moet dit in de
resultaten zichtbaar worden.”

De korfbalvereniging ontstond uit
een fusie van clubs Erica uit America,
ODOS uit Hegelsom, Vonckel Girls
uit Meterik en Wittenhorst uit Horst.
Na een bloedstollend spannende

wedstrijd, die zeer gelijk op ging, wist
ODOS/Er/VG/Wh1 zondag het zaalkampioenschap in de eerste klasse te
behalen door met 10-9 te winnen van
Geko 1. Een knappe prestatie. Zeker

Lekke

r weg

g
Ver we

omdat dit team voor het eerste jaar in
deze samenstelling speelt. Trainer Bart
van der Burgt promoveert hierdoor
met zijn dames naar de overgangsklasse.

Alles

weg!

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.
Bij voorbaat dank.

SAMEN STERK TEGEN INBREKERSWERK

www.waakvoorinbraak.nl
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Verlies tegen DESO

Wittenhorst laat
het afweten
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
De voetbalsupporters keken hun ogen uit hoe het eerste elftal van
voetbalvereniging Wittenhorst uit Horst de wedstrijd tegen DESO in ging.
Of was het de strategie van de bezoekers die de thuisclub aan banden
legde? Een ongelukkig moment gaf uiteindelijk de beslissing, die in het
voordeel van de Ossenaren uitviel.
Direct na het eerste ﬂuitsignaal
was te zien dat Wittenhorst veel
moeite had met de speelwijze van
de tegenstander. De aanvallende
aspiraties van de bezoekers gaven
Wittenhorst veel problemen. Niet dat
er gevaarlijke kansen ontstonden,
maar de beweeglijkheid zorgde
ervoor dat Wittenhorst maar
mondjesmaat kon aanvallen.
Het eerste schot aan Oranje-zijde
ontstond pas in de 17e minuut door
Rob Zanders. Bram Rubie was even
later gevaarlijk toen hij zijn naaste
belager kon afschudden. Doelman
Nick Leijten kon met zijn hand de bal
beroeren. Vlak voor de pauze was
DESO erg gevaarlijk toen uit een vrije
trap een scrimmage ontstond. Het
bleef tenslotte bij 0-0 voor de rust.
Na de pauze probeerde

Wittenhorst met wat meer agressie
de tegenstander te lijf te gaan,
maar de bezoekers kwamen via een
schot van Mourad Maamar enigszins
gelukkig op voorsprong. Het schot
werd onderweg van richting
veranderd en doelman Sjors Witt
was kansloos, 0-1.
Deze tegenvaller kwam hard
aan bij Wittenhorst. Het spel liep
van geen kant en een achterstand
ombuigen tegen deze sterke
tegenstander was een helse
opgave. Doordat de stand niet
verder veranderde, bleef het toch
spannend. Het slotoffensief van
Wittenhorst had nog bijna succes,
maar de uiteindelijke 0-1 eindstand
was verdiend. De ploeg was deze
middag niet vooruit te branden en
dan is een succes ver weg.

Het eerste D-elftal van korfbalvereniging Sporting ST is kampioen geworden in de binnencompetitie 20132014. Met de winst van dertien wedstrijden en een gelijkspel heeft het D1-team van Sporting ST op
zaterdag 22 februari ongeslagen de kampioenstitel behaald.

Gelijkspel voor SVEB
Door: Leo Lijnders, SVEB
Voetbalclub SVEB speelde afgelopen zondag uit tegen MVC’19 uit Maasbree. Na het eerste ﬂuitsignaal van
scheidsrechter Deckers uit Heythuysen gingen beide partijen meteen in de aanval.
MVC speelt steeds meer gecontroleerd en opbouwend voetbal vanuit de
eigen verdediging. In de 35e minuut

wisselde Mike Vermazeren met Tim
Geurts. De laatste tien minuten van de
eerste helft ging MVC weer gehaaster

Jongeren op de
verkiezingslijst
Bart Cox (23) en Inez Hesen (22).
Wat ze gemeen hebben? Ze zijn
beiden jong en ze doen mee aan
de gemeenteraadsverkiezingen.
Bart staat op plek 3 en Inez op
plaats 12 op de SP-kandidatenlijst.
Bart Cox studeert voor leraar
geschiedenis. Hij koos deze studie,
omdat hij betrokken wil zijn bij de
maatschappij. Bart wil mensen helpen, begeleiden en bewust maken.
Binnen de SP brengt hij dat mede in
de praktijk.
Inez Hesen werkt bij Trends en
Trade, een groothandel voor
bloemisterij- en interieurartikelen
in Venlo. Eerder liep ze al stage
bij Museum “de Kantfabriek” in
Horst. Daar werkte ze mee aan
alle soorten van werkzaamheden,
onder andere ook het opzetten van
exposities. Ook Inez is al een tijdje
actief lid van de SP.
Bart en Inez staan beiden aan de
wieg van ROOD in Horst aan de
Maas. ROOD is de organisatie voor
jongeren in de SP. ROOD heeft een
aantal succesvolle acties gehouden,
vooral gericht op het realiseren van
(jongeren)huisvesting.

Mooi de Mooiste Mode

2358,0,1*6

Geldig in week

9+10

),1$/(

2e AFGEPRIJSDE
ARTIKEL VOOR
SLECHTS

€1,-

Het hoogst afgeprijsde artikel wordt tegen 100% afgerekend.
Niet geldig op de communiecollectie en artikelen uit de Euroshop.

Carnavalszondag, maandag en dinsdag (2, 3 en
4 maart) zijn alle winkels
van Modecentrum Frans
Theelen gesloten.

HORST
Modecentrum Frans Theelen
te Roggel is elke zondag geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Kijk Voor overige koopzondagen op onze website.

St. Lambertusplein 12
Tel. 077 - 3986464

www.facebook.com/ModecentrumFransTheelen
twitter.com/mctheelen

en slordiger voetballen en volgden een
aantal overtredingen. Resultaat: een
gele kaart voor een MVC-speler na een
overtreding. Hierop volgde een gele
kaart voor Tom Aerts die over deze
tackles zijn beklag deed bij de scheidsrechter. SVEB is in de beginfase van de
tweede helft de betere ploeg. Door
goed verdedigend werk van Thijs de
Mulder en Jasper Janssen bleef de druk
op het doel van MVC groot. In de 75e
minuut werd Tom Aerts gewisseld voor
Robbert van Dijck en brak een fase van
meer en meer vechtvoetbal aan voor
de beide doelen. MVC begon het laatste
kwartier een waar slotoffensief. Hierbij
ging keeper John in de 85e minuut in
de fout. Hij kreeg naast een gele kaart
een strafschop tegen. De strafschop
werd via de linkerbenedenhoek feilloos
hard ingeschoten door Ron van den
Kerkhof, 1-0. In de 88e minuut werd
Steff Hermans gewisseld voor Paul
Verheijen. Als een stormram kopte
Paul nog geen vijf minuten later een
scherpe voorzet van Sjors Schatorjé in
de touwen, 1-1. Maasbree verspeelde
de bal vanaf de hierop volgende aftrap
niet, toen ze direct voor het doel van
SVEB opdoken en keeper John dwongen
om in zijn eentje deze klus te klaren.
Hij vloerde de doorgebroken speler
van MVC binnen het zestienmetergebied, wat een gele kaart en wederom
een strafschop opleverde. De tweede
gele kaart betekende dat veldspeler
broer Rick het keepersshirt over moest
nemen. Ook deze strafschop werd feilloos genomen door MVC-speler Van den
Kerkhof en zo stond Maasbree ruim in
blessuretijd op een 2-1 voorsprong.
SVEB liet het er echter niet bij
zitten. Thijs de Mulder dwong met een
prachtige lobbal de keeper een corner
weg te geven. Scheidsrechter Deckers
besloot dat dit er nog wel bij kon en
zag hoe dezelfde Thijs de Mulder bij
deze hoekschop bij de eerste paal in
een kansrijke positie omvergelopen
werd, wederom strafschop. Robbert van
Dijck zette zich achter de bal en schoot
deze feilloos in de linkerbenedenhoek,
2-2.
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Verrassend gelijkspel tegen ONDO

Degradatie komt dichterbij voor America
Door: Noud Haegens, VV America
Met een onverwachte treffer in blessuretijd sleepte het eerste elftal van VV
America toch een punt uit het vuur. Dit is echter te weinig voor een team dat in
degradatienood zit. Dat de gasten uit Asten-Heusden een voorsprong van 1-3
weggaven, was verrassend maar niet meer dan een pleister op de wond.
America wacht thuis nog steeds
op de eerste overwinning en was in
de eerste helft de betere ploeg. In de
tweede helft kwam ze er echter niet
meer aan te pas. America begon sterk
aan de wedstrijd en dit resulteerde
meteen in een goede kans voor Jens
Kleuskens. De snelle spits speelde
de bal echter iets te hard voor zich
uit, waardoor de doelverdediger van
Ondo net op tijd kon ingrijpen. Enkele
minuten later was Jens Kleuskens
weer gevaarlijk maar ditmaal werd
hij omvergelopen, strafschop. Jens
Kleuskens scoorde zelf: 1-0.
Ondo kreeg wat meer grip op het
spel maar creëerde nauwelijks kansen.
America was voor de rust nog één keer
gevaarlijk met een vrije trap van Jesper
Huijs. Zijn schot werd met de vingertoppen naast getikt.
Na de rust leek America wel verlamd en werd Ondo sterker en sterker.
Een treffer kon niet uitblijven. In de

55e minuut was het raak. Een vrije trap
van Freek Raymakers werd van richting
veranderd en verdween via de paal in
het doel, 1-1.
Meteen daarna weer een grote
kans voor Ondo. Een voorzet van rechts
werd echter van dichtbij overgeschoten.
Het was een voorbode voor meer
onheil. In enkele minuten scoorde Ondo
twee keer en leek het feit beslecht.
Doelpuntmakers waren Geert Verberne
en Roy Lammers, 1-3. De wedstrijd
leek gespeeld, maar Ondo gaf de
overwinning toch nog vrij gemakkelijk
weg. Een kopbal van Jens Kleuskens
na een prachtige voorzet van Bas
Janssen bracht de spanning terug. Een
zondagsschot van Jesper Huijs in blessuretijd betekende zelfs de gelijkmaker,
3-3. Knap teruggekomen door de
mannen van America, maar eigenlijk
telde alleen een overwinning. Het zal
een hels karwei worden om in de vijfde
klasse te blijven.

Zevende overwinning GFC’33
Door: Gerard Schatorjé, GFC ’33
Koploper GFC’33 uit Grubbenvorst hervatte zondag 23 februari de
competitie na de winterstop en pakte de eerste overwinning in 2014. GFC
won de uitwedstrijd tegen SVOC’01, de club uit Oirlo en Castenray, met
maar liefst 5-1.

SV Lottum A1 kampioen
De A1 van korfbalvereniging SV Lottum is zaterdag 15 februari kampioen geworden van de zaalcompetitie
2013-2014. In een spannende wedstrijd in De Wetteling in Venray tegen Peelkorf A2 kwam Lottum verschillende keren op achterstand. Ze wisten uiteindelijk pas in de laatste minuten van de wedstrijd met 8-5 te
winnen. Het hele zaalseizoen stond de A1 bovenaan de ranglijst, maar het werd toch nog een spannende
eindfase van de competitie. De meiden van de A1 en hun leidster Milou werden zo kampioen.

ALA AF!
G E N I ET M E T O N S VA N
E E N O N B E ZO RG D E CAR NAVA L

Al na vijftien seconden had de
0-1 op het scorebord moeten staan,
maar na een vloeiende en snelle
combinatie stond het vizier bij de
voorhoede nog niet op scherp. In het
eerste kwartier ontstond er een open
wedstrijd waarbij de beste kansen
waren voor de thuisclub. GFC-doelman
Etienne Baghuis redde echter tot
twee keer toe bekwaam. Het was
Jop Hermkes die GFC op voorsprong
bracht, 0-1.
Gaandeweg de eerste helft
waren de manschappen van Casper
Tielen de veel sterkere ploeg en met
goed verzorgd combinatievoetbal
van achteruit werd de voorsprong
uitgebreid. Dit resulteerde in een
ruststand van 0-4. Doelpuntenmakers
waren twee keer Etienne Verhofstad
en Juul Heldens. Ook in het begin van
de tweede helft was GFC de bovenliggende partij. Nadat de 0-5, door Juul

Heldens, was gevallen, namen de
Grubbenvorstenaren gas terug.
Door concentratieverlies en
onzorgvuldigheden van GFC-zijde en
werklust in combinatie met opportunistisch voetbal van de thuisclub,
wist SVOC enkele kansen te creëren
waardoor de eer gered werd, 1-5.
Verder dan het ene tegendoelpunt
liet GFC het niet komen. De zevende
overwinning op rij was een feit.
Na carnaval hervat GFC op
zondag 9 maart de competitie met
een (inhaal)thuiswedstrijd tegen
Montagnards. Bij winst weet GFC zich
verzekerd van de tweede periode en
dus nacompetitie. “Met Montagnards
wacht ons een ander kaliber tegenstander en dan zal het team over de
volle negentig minuten geconcentreerd moeten blijven spelen om tot
een goed resultaat te komen”, aldus
trainer Casper Tielen.

O N D E R N E M E R profiteer N U* van € 1.000 , —
korting op uw camera-beveilig ing!
*VK B sc an voor lo p i g t /m 31- 3- 2014
).&/

!3 0 3934% - 3  . , s    

I N B R A A K -, C A M E R A- E N B R AN D B EV E I L I G I N G

!3 0 3934% - 3. , s ' 2 | 6 / 2 34

cultuur

22

27
02

Wisselexposities

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

Wie de carnavalsdrukte wil ontlopen, kan zondag 2 maart terecht in
Museum De Locht in Melderslo, voor verschillende exposities.
Er een expositie genaamd Altbier
en Winterbier, over regionale kleine
bierbrouwers uit de vorige eeuw en hun
speciaalbieren. De expositie Van legende
tot volksgebruik toont de achtergronden
van bekende feesten als Driekoningen,
carnaval en Sint Maarten. Deze expositie

is nog tot en met 21 april te bezichtigen.
De tentoonstelling Bij ons thuis aan de
muur toont nostalgische familieportretten, diploma’s, vrome afbeeldingen,
kruisbeelden en heilwensen. Het
museum is open op woensdag, zaterdag
en zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Geen Hannes Horst
De Kloscommissie van carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst reikt elk
jaar d’n Hannes uit, een trofee voor iemand die buiten zijn schuld ‘duchtig
gekloët’ is. Dit jaar is er echter niemand die de onderscheiding ontvangt.
Tijdens de presentatie van
carnavalskrant de Klos op vrijdag
21 februari maakte de Meisterklosjaar
bekend dat er dit jaar geen Hannes
gevonden kon worden die aan alle
voorwaarden voldeed. Een groot aantal
kandidaten passeerde de revue, maar

bij de een was het zijn eigen schuld,
bij de ander was het niet ‘duchtig’
genoeg, terwijl het bij een derde
weer ‘té duchtig’ was. Vandaar dat het
beeldje van d’n Hannes, gemaakt door
Al Jacobs, tot volgend seizoen in het
bezit van de Kloscommissie blijft.

22 maart
Hazesavond
v.v.k. á € 5,00

Gekke Maondig Lottum
Gekke Maondig werd in Lottum op maandag 24 februari gevierd. Onder een lekker voorjaarszonnetje trok
even na de middag de optocht door de straten van het Maasdorp. De Lottumers werden tijdens de belangrijkste dag van hun carnaval voorgegaan door GMV De Peg en getrakteerd op een aangename lentetemperatuur.

De boerenbruiloft van Sevenum krijgt dit jaar een speciaal tintje: het wordt een big fat Serumse gipsy
wedding. Ramona (Suzan Ummenthun) en Romano (Hans Derks) zullen in het bijzijn van vrienden als Leroy,
Priscilla, Chayenne en Rocky elkaar op zondag 2 maart om 15.11 uur het ja-woord geven in De Wingerd in
Sevenum.

Zaterdag
Tik ‘m aan bâl met Joekskapel Kleffe Zök
Zondag open vanaf 11.00 uur
Na de optocht carnavalsbal met dj Bassie
Maandag open vanaf 11.00 uur
Carnavalsbal, vanaf 20.00 uur
met Horster carnavals artiesten + gratis snacks

Dinsdag open vanaf 11.00 uur
Van 15.00 tot 18.00 uur Chipsbal, kinderen
kunnen gratis geschminkt worden en gratis chips

Vanaf 20.00 uur Booremosbal, met dj Bassie
met voor de eerste 100 bezoekers gratis
boorekool met worst, die van de Merthal afkomen!!

Afsluiting carnaval van 00.00 -01.00 uur
voor alle bezoekers gebakke eitje op casino sneetje

Woensdag
Hiering schelle vanaf 20.30 uur
Donderdag Toe!

Familie Cox en personeel

www.dn-tap.nl

Jeugdcarnaval Horst: musicals
De onechte trouwerij van de jeugdboerenbruiloft van jeugdcarnaval D’n Dreumel uit Horst vindt plaats op
zaterdag 1 maart. Het programma vangt aan om 14.11 uur in café De Leste Geulde in Horst. Geheel in het
thema van jeugdcarnaval D’n Dreumel dit seizoen, musicals, zal zich een schouwspel voltrekken. Tijdens de
jeugdzittingsmiddag van jeugdcarnaval D`n Dreumel zijn de zeven genomineerden bekendgemaakt voor de
beste musicalster. Op zaterdag 1 maart wordt een van hen uitgeroepen tot de beste musicalster ooit.
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Fietsmonument
Toer de Brokeze
Toer de Brokezewinnaar 2013 Ferdina Ben Zina (Ferdi Bovee) zit hoog en
droog in het ﬁetsmonument, dat in 1984 werd opgericht. De nieuwe toer
staat dinsdag 4 maart weer op de planning.

Carnaval vieren zit in de familie
Dit carnavalsseizoen is extra feestelijk voor de familie Heinemans uit Lottum. De Lottumse prins Ed I
(Ed Heinemans) is niet de enige van de familie die het voortouw neemt met carnaval. Dochter Lisa is
jeugdprinses van Lottum. Aan de zijde van Lisa staat jeugdprins Thei, de broer van de boerenbruid in Lottum.
De jongste dochter van Ed I, Elle, is schoolprinses geworden. Samen met schoolprins Joep zijn ze gekozen
door de leerlingen van Basisschool De Bottel in Lottum.

Carnaval voor jeugd Hegelsom
Op basisschool Onder de Linde in Hegelsom vindt vrijdag 28 februari de jeugdzittingsmiddag plaats. Jeugdprins
Jor I, jeugdprinses Evie, adjudanten Remco en Jeroen en het hele jeugdgezelschap zijn hierbij aanwezig.
Op vrijdagavond is het Scharrelbal
in de voetbalkantine. Carnavalszondag
worden vanaf 17.00 uur jeugdboerenbruidspaar Sten en Wieneke in
het onecht verbonden in zaal Debije.
Dinsdag 4 maart is de grote optocht

waarin ook alle Kuukes weer mee
kunnen lopen. Aansluitend vindt in de
zaal een feest plaats, georganiseerd
door stichting Jeugdcarnaval Hegelsom.
Er is dan een optreden van 4 Geve Gaas
uit Margraten. Zij treden op in plaats

van Thijssen&Co. De prijswinnaars van
de optocht worden dan ook bekendgemaakt.
Voor meer informatie over het
carnavalsseizoen, kijk op
www.jchegelsom.nl

De Toerkemissie van CV De Krey (Foto: Lisa Janssen)
Het monument dient als blijvend
aandenken aan de Toer de Brokeze
en als stimulans voor toekomstige
deelnemers aan die kolderieke
wielerwedstrijd, die sinds 1959 op
carnavalsdinsdag wordt verreden.
Deelnemers verschijnen met mooie
ﬁetsen, bijzondere constructies en
origineel verkleed aan de start. Bij de
oprichting van het ﬁetsmonument werd
de mooiste ﬁets uit de Toer de Brokezeeditie van 1984 gemonteerd op een

stevige sokkel. Elke elfde winnaar van
de Toer ziet zijn naam vereeuwigd
op een plaquette op de voet van het
monument.
De vernieuwde roestvrij
stalen plaquette werd onlangs
als voorbereiding op het nieuwe
carnavalswielerseizoen in Broekhuizen
door de Toerkemissie van CV De Krey
bevestigd aan de sokkel, nadat de
naam van de jubileumwinnaar van
afgelopen seizoen was toegevoegd.

Carnavalsclip
vriendengroep ACB

Carnaval in OJC Cartouche
Zoals ieder jaar heeft OJC Cartouche uit America met carnaval op zaterdag en maandag een band op het podium
staan. Dit jaar zijn dat Patatje Metal en The Hoegies.
Zaterdag 1 maart wordt afgetrapt
met smartlappenband Patatje Metal,
die bekende Nederpopteksten mixt

met heavy rockhits. Maandag 3 maart
zijn de Hoegies aan de beurt. Deze
carnavalsband heeft al jaren bewe-

zen de carnavalshuisband te zijn van
OJC Cartouche. Op beide dagen is de
toegang gratis.

Hôrster carnavalsparade
Na twee geslaagde edities slaan café ‘t Centrum, grand café Liesbeth en De Lange Horst hun handen weer ineen
voor de Hôrster carnavalsparade op zaterdag 1 maart op het Wilhelminaplein in Horst.
De Hôrster parade groeit volgens
de horecaondernemers, getuige het
stijgende aantal carnavalsvierders
op het plein. Ook de programmering

groeit: deze keer staan onder andere
Beppy Kraft, W-Dreej en De Toddezèk
op het podium. Zij worden bijgestaan
door Horster artiesten en door vele

carnavalsartiesten van de kerkdorpen
van Horst aan de Maas. Het programma
begint om 15.11 uur en is rond
20.11 uur afgelopen.

Vriendengroep Atletico Coolbox (ACB) uit Sevenum heeft voor haar lid
prins Harr I een carnavalslied geschreven. Het lied Ut supertrio van Serum en
de bijbehorende videoclip werden op de receptie van prins Harr I onthuld.

Ook voor uw
woonkamervloer
bent u bij ons op
het juiste adres

In De Wingerd werd de videoclip
vertoond door de vriendengroep die
al bijna 30 jaar bij elkaar is. Het lied is
speciaal voor het prinsentrio geschre-

ven. Binnen een dag had de clip al
ruim 2.500 hits op YouTube. De clip is
te bekijken via www.youtube.com/
watch?v=sp722mqc1p0

cultuur

24

27
02

BNN in Swolgen

Prins Bart II op zoek naar prinses
Prins Bart II (22) van carnavalsvereniging D’n Bok uit Swolgen kreeg op zondag 23 februari bezoek van het
BNN-programma De Social Club. Zij wilden prins Bart aan een prinses helpen, want hij is nog single. Op een oproep
op Facebook kwamen drie potentiele prinsessen af, die onderworpen werden aan een vragenvuur. Uiteindelijk was
het aan Bart om zijn prinses te kiezen.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

“In dagblad Trouw stonden onlangs
foto’s van het carnavalsgebeuren hier
in Swolgen. Op een van die foto’s was
het bord voor mijn huis te zien. Op
dat bord staat ‘Prinses gezocht’. BNN
heeft dat gezien en zo is het eigenlijk
gaan rollen”, vertelt prins Bart II. Hij is
samen met zijn ouders, baas, adjudant
Freek en zijn vriendin en adjudant Niels
aan het wachten op de BNN-ploeg.
De tractor van zijn baas bij loonbedrijf
Hoeijmakers & Kellenaers staat al voor

de deur klaar. Bart: “Ik heb geen idee
wat ik moet verwachten.”
Plots staan presentatrice Gwen van
Poorten en cameraman Sjoerd van De
Social Club te ﬁlmen voor het huis. Ze
worden warm onthaald. “Je krijgt eerst
een zender om en dan gaan we een
klein proﬁel van jou maken”, vertelt
Gwen aan Bart. Er werden wat beelden
geschoten op de slaapkamer van de
prins, waarna hij geïnterviewd werd
in de tractor. “Het was wel leuk. Ze

Elke 400e klant

GRATIS
boodschappen!
Actie loopt van woe 26 febr t/m zat 1 mrt 2014.

vroeg me wat carnaval precies inhoudt,
waarom ik nog geen prinses heb en
wat ze hier dan moet komen doen”,
geeft Bart na het interview aan.
Dan komen drie dames aangelopen. Eén van hen zou Barts
toekomstige prinses kunnen zijn.
De dames, Liz, Karlijn en Anne uit
Leunen hebben zich verkleed om
helemaal in het carnavalsplaatje te
passen. “Wij zagen de oproep op
Facebook en toen werd ik getipt om

hier naar toe te komen”, zegt Anne.
“Maar ik wilde niet alleen gaan en
dus gingen Liz en Karlijn mee. We
vinden het erg leuk om een keer mee
te maken”, zegt Anne, die verkleed is
als touwtrekster. Liz: “Met z’n drieën
doe je zo’n dingen toch sneller dan
alleen. En het is leuk om later over
te vertellen.” Het verhaal gaat verder
in de wei, waar de prins en zijn
adjudanten langs de tractor aan een
staantafel bier drinken en de dames
op een rij worden onderwerpen aan
allerlei vragen. Presentatrice Gwen
vraagt de meiden onder andere om
bier in één keer achterover te slaan,
de polonaise te lopen, hun favoriete
carnavalskraker te zingen en hoe ze
Bart zouden versieren.
“Ik kan goed de polonaise lopen en
zou dat graag met Bart willen doen”,
zegt de als tijger verklede Karlijn.
Konijntje Liz antwoordt op de vraag
waarom zij prinses van Swolgen moet
worden, dat ze heel gezellig is en
dat ze graag prinses wil zijn. Na al de
vragen gaan de prins en zijn adjudanten in beraad en kwam Bart met een
naam. De prins: “Tijgertje Karlijn is
het geworden, omdat ze een leuke en
spontane meid is.” Na deze bekendmaking werd een ritje gemaakt in de
tractor. “Want elke prins heeft een
koets”, lacht Gwen.
Volgens de presentatrice paste dit
item goed binnen het BNN-programma.
“Het is actueel en is via sociale media
gegaan.” Carnaval in Swolgen beviel
Gwen wel. “Het ging erg goed. Carnaval
is erg leuk hier in het zuiden, waar
ze toch iets gezelliger zijn dan in het
noorden van het land.”

Radioprogrammering
maandag t/m vrijdag
00.00 uur
02.00 uur
06.00 uur
07.00 uur
08.00 uur
09.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
21.00 uur
22.00 uur
23.00 uur

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

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

Superdeal
Heineken

Krat 24 ﬂessen à 30cl
Maximaal 4 kratten per klant

van 13,59 nu

9,99

Actie loopt van woe 26 febr t/m di 4 mrt 2014.

Zondag 2 maart 2014 gesloten i.v.m. carnaval

Phicoop
Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Woningstoffeerderij
R. van den broek
TRAPPENAKTIE
TRAPBEKLEDING va €150,00!
incl. tapijt, gestoffeerd&garantie!
Advies & verkoop bij u thuis is al
9 jaar als erkend stoffeerbedrijf
onze service! GRATIS offerte bel:
tel. 077-3871782 of 06-16374514

woningstoffeerderijvandenbroek.nl

horstaandemaas.d66.nl

Iedere week een nieuw verrassingsmenu!

Tienrayseweg 10a, Horst
T (077) 398 22 33

www.restauranthetmaasdal.nl

Tienrayse carnavalskrant
bestaat 4x11 jaar
De Tienrayse carnavalskrant De Geitenstal viert dit jaar haar 44e jubileumeditie. Op 22 februari nam prins
Jos I, prins in 1993, het eerste gesigneerde exemplaar in ontvangst uit handen van prins Tim I. “Ik ben dit
jaar zeer benieuwd naar de receptie”, vertelde prins Tim I eerder aan HALLO Horst aan de Maas. Op de
receptie werd 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”, aldus Tim. Na de signeersessie door prins Tim I trok de raad van elf langs de deuren om
de carnavalskrant huis-aan-huis te verkopen. De krant wordt al 44 jaar trouw gesteund door adverteerders
installatiebedrijf Hans Smits, Bos Service en modehuis Cruysberg uit Tienray.
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Boorebroelûf Kroeënekranen en Pieëlhazen
De trouwerij van de boerenbruiloft van Kronenberg en Evertsoord zal zich op carnavalszondag 2 maart
voltrekken op het kerkplein van Kronenberg. Om 15.11 uur worden Roel Timmermans en Loes Driessen in het
onecht met elkaar worden verbonden.

cultuur 25

Blaagebal voor kleine
Dreumels
Jeugdcarnaval D’n Dreumel houdt op carnavalszondag 2 maart voor de
allerjongsten carnavalsvierders: het Blaagebal. Dit vindt plaats in De Lange
van 10.30 tot 13.30 uur.
Voor jeugdcarnaval D’n Dreumel
is het van belang om er ook te zijn
voor de allerjongste carnavalsvierders. De morgen zit vol met carnava-

leske activiteiten voor de allerjongsten. Zo is er onder meer een dj. Ook
jeugdprins Willem I is met zijn gevolg
aanwezig.

Tik um aan-bâl
Joekskapel de Kleffe Zök organiseert op carnavalszaterdag 1 maart het
Tik um aan-bâl bij café D’n Tap in Horst. Op het programma staan diverse
Horster artiesten. Het bal begint om 21.11 uur.
Er zijn deze avond optredens van
joekskapel Kleffe Zök, Altied Noeit te
Laat, Heite Soep, De Boschjes, Chris &
Huub, Krangs um, De Roy@lties, Marion
& Roel, Joske & Maikel en dj’s Mart

Hierna start de optocht waarna
de receptie van de boorebroelûf in De

Torrekoel is. De organisatie is dit jaar in
handen van de KJEM en voor het eerst

sinds jaren vindt de trouwerij weer
buiten op het kerkplein plaats.

Te koop: Lottum Hombergerweg 30
W!!

NIEU

Miniboorebroelûf Kroeënekranen en Pieëlhazen
Tijdens het chipsbal in De Torrekoel op carnavalsdinsdag 4 maart vindt de trouwerij van de miniboorebroelûf plaats in Kronenberg. De miniboorebroelûf wordt al jarenlang georganiseerd door de KJEM en
Jong Nederland Evertsoord. Om 11.11 uur start de trouwerij starten en zullen Jop van Enckevort en Janne
Schuurmans in het onecht met elkaar worden verbonden. Aansluitend vindt een receptie plaats.

Hippie-outﬁts en vrolijke
kleuren populair
Bij een geslaagde carnaval hoort natuurlijk een prachtige outﬁt of grappig kostuum. Ook in Horst aan de Maas
wordt volop geshopt voor carnaval. Winkeliers leggen uit welke carnavalstrends zij dit jaar zien.
Al zo’n drie weken hebben winkeliers in Horst aan de Maas hun handen
vol aan klanten die op zoek zijn naar
een outﬁt. Om perfect voor de dag te
komen tijdens carnaval heeft al menig
inwoner van Horst aan de Maas een
kostuum, pruik of ander feestelijk
accessoire aangeschaft. Zoals ieder jaar
zijn er ook nu weer bepaalde trends te
zien. “Eigenlijk kan alles met carnaval,
daar staat het feest natuurlijk bekend
om. Maar dit jaar zien we dat de
hippie-outﬁts ontzettend populair zijn.
Ook felle neonkleuren, disco-outﬁts en
mooi versierde hoedjes vliegen over de
toonbank. Mensen willen daarbij graag
combineren. Dan kopen ze een mooi

jasje en leuken dat op met accessoires,”
vertelt Marianne Janson van shopping
center Inter Chalet. Ook Mariëtte van Og
van Marriëtte Mode en Petra Geerarts
van ’t Winkeltje in Horst merken dat
hippie-outﬁts dit jaar ontzettend
populair zijn. “Maar mensen vallen ook
vaak terug op traditionele outﬁts en
gaan verkleed als soldaat, cowboy of
verpleegster. Dit jaar valt op dat veel
mensen langskomen voor een boerenbruiloftkostuum”, zegt Petra. Bij Jola
Mode in Horst wordt sinds dit jaar voor
het eerst carnavalskleding verkocht. “De
stoere jongenspakken, zoals politie- en
ninjapakken doen het ook erg goed.
Voor meisjes zijn dat de lieveheers-

beestjes- en bijenoutﬁts,” aldus Loes
Engels. De zogenaamde Maaskantjeoutﬁts en piratenpakken zijn populair bij
Mariëtte Mode, net zoals alles wat met
glitter en glamour te maken heeft.
Bij de carnavalsafdeling van Inter
Chalet is van de economische crisis
weinig te merken dit jaar. Marianne:
“Ik denk dat juist met carnaval mensen
zich niets aantrekken van de crisis en de
gelegenheid aangrijpen om even aan
iets anders te denken en lekker te knallen. Het valt mij ook op dat juist in deze
sombere tijden veel vrolijke en kleurige
carnavalsspullen worden verkocht en
dat er extra veel moeite wordt gedaan
voor een unieke en opvallende outﬁt.”

en Wiel. Verder zijn de traditionele Tik
um Aan-jingle en andere de jingles
uit voorgaande jaren te horen. Meer
informatie is te vinden op de Facebookpagina van de Kleffe Zök.

€ 269.000 k.k.

Aan de rand van het centrum staat deze ruime
halfvrijstaande woning met garage en zonnige
tuin met terras op het zuiden, welke tevens veel
privacy biedt. De woning is op de begane grond
voorzien van een geheel gerenoveerde woonkamer, keuken, bijkeuken, hal, toilet
en kelder. Op de 1e verdieping bevinden zich een overloop, 3 slaapkamers en een
ruime badkamer met 2e toilet. Via een vaste trap is de toegang naar de zolder.

Voor meer informatie: 06 - 21 51 07 12
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America
Carnaval met dj E-Nock
vr 28 februari 19.00-22.00 uur
Org: Jong Nederland America
Locatie: Blokhut Ôs Thoês

Carnavalsdienst
za 1 maart 18.30 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: H. Jozefkerk

Optreden Petatje Metal
za 1 maart 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche
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Griendtsveen
Snotneuzenbal

Themabal:
enne smaakvolle oavend

za 1 maart 14.00 uur
Organisatie: CS De Klotbultjes
Locatie: De Zaal

za 1 maart 20.30 uur
Organisatie: CV D’n Tuutekop
Locatie: Zaal Debije

Lamballenbal

Jeugdboerenbruiloft

zo 2 maart 19.30 uur
Organisatie: CS De Klotbultjes
Locatie: De Zaal

zo 2 maart 17.00 uur
Organisatie: JC Hegelsom
Locatie: zaal Debije

Knapzakmaandag

Kuukesbal

ma 3 maart 12.00 uur
Organisatie: CS De Klotbultjes
Locatie: De Morgenstond

ma 3 maart 10.00 uur
Organisatie: JC Hegelsom
Locatie: zaal Debije

Optocht

Boerenbruiloft en receptie

di 4 maart 13.30 uur
Organisatie: CS De Klotbultjes

ma 3 maart 15.11 uur
Organisatie: Buurtvereniging
Achter d’n Bond
Locatie: zaal Debije

Carnavalsbal
Carnavalsbal: Hollywood
za 1 maart 21.00 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: café Boëms Jeu

di 4 maart aansluitend
Organisatie: CS De Klotbultjes
Locatie: De Zaal

zo 2 maart 15.00 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: Bondszaal

di 4 maart 17.00 uur
Organisatie: CS De Klotbultjes
Locatie: De Zaal

Optocht-’balletje’
Optocht
ma 3 maart 14.00 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs

Prijsuitreiking en carnavalsbal
ma 3 maart aansluitend
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: Bondszaal

di 4 maart 11.00-16.00 uur
Locatie: De Morgenstond

Grubbenvorst

ma 3 maart 16.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Carnavalsbal
di 4 maart 14.30-22.00 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: Bondszaal

Broekhuizen
Carnavalsmis

za 1 maart 19.30 uur
Org: CV’s De Blauwpoët en De Krey
Locatie: H. Nicolaaskerk
Maondigmorge:

Grubbenvorst draait door
Buurtenbal
za 1 maart 20.30 uur
Organisatie: CV De Krey
Locatie: Maaspaviljoen

Receptie jeugdprins en
kienderboorebrullef
ma 3 maart 14.11 uur
Organisatie: JCV de Kreyepoëtjes
Locatie: Maaspaviljoen

ma 3 maart 10.49 uur
Org: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: café De Vonkel

Verkeskopbal
met Spik & Span
ma 3 maart 20.11 uur
Org: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: café De Vonkel

Receptie aldere prins
Toer de Brokèze
di 4 maart 13.30 uur
Organisatie: CV De Krey

di 4 maart 14.11 uur
Org: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: café De Vonkel

Broekhuizenvorst Hegelsom

di 4 maart
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: De Markt

Hieringschelle
Carnavalsbal met Horster
artiesten
ma 3 maart 20.00 uur
Locatie: café D’n Tap

wo 5 maart 20.30 uur
Locatie: café-zaal Harmonie

Meerlo

Boerenbruiloft

Carnavalsmis

di 4 maart 14.11 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: De Mèrthal

za 1 maart 19.11 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie:
Johannes de Doperkerk

Chipsbal
Antappe

di 4 maart 20.00 uur
Locatie: café D’n Tap

Party met The Blitz

Borduurcafé

Hieringschelle

za 1 maart 21.30 uur
Locatie: OJC Merlin

vr 28 februari 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

wo 5 maart 20.11 uur
Locatie: café Het Centrum

Optocht met prijsuitreiking

Preparty Mission
Impossible 25

Heering schelle

Horst

vr 28 februari 17.00 uur
Locatie: café De Beurs

Jeugdboerenbruiloft
za 1 maart 14.11 uur
Org: Handbalclub Wittenhorst
Locatie: café De Leste Geulde

Horster carnavalsparade

zo 2 maart 19.00 uur
Org: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: café ‘t Stammineke

ma 3 maart 14.30 uur
Organisatie: JC D’n Dreumel
Locatie: centrum

Booremosbal met dj Bassie

vr 28 februari 19.00 uur
Organisatie: Mission Impossible
Locatie: Mèrthal

Kinder- en
jeugdplaggenbal

Mertspektakel

za 1 maart
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: café Oud Meerlo

vr 28 februari 13.00 uur
Org: GMV De Plaggenhouwers

zo 2 maart 15.11 uur
Organisatie: GMV De
Plaggenhouwers
Locatie: café ‘t Stammineke

Jeugdoptocht met thema:
musicals

di 4 maart 14.11 uur
Organisatie: CV D’n Tuutekop

Liedjesavond

Receptie kiengerprins
en -prinses

ma 3 maart
Organisatie: GMV De Peg

di 4 maart 15.00-18.00 uur
Locatie: café D’n Tap

Schoële karneval

Optreden De Hoegies

Kienderoptocht

zo 2 maart aansluitend aan optocht
Locatie: café D’n Tap

Optocht

Prijsuitreiking
Boerenbruiloft en receptie

Carnavalsbal met dj Bassie

za 1 maart 15.11-20.11 uur
Org: café ’t Centrum, grandcafé
Liesbeth en De Lange Horst
Locatie: Wilhelminaplein

Carnavalsmis
za 1 maart 19.00 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: St. Lambertuskerk

Tik um aan-bâl
za 1 maart 21.11 uur
Organisatie: joekskapel Kleffe Zök
Locatie: café D’n Tap

Blaagebal
zo 2 maart 10.30-13.30 uur
Organisatie: Jeugdcarnaval D’n
Dreumel
Locatie: café De Lange

Sleuteloverdracht
zo 2 maart 11.11 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: De Mèrthal

wo 5 maart 20.30 uur
Locatie: café D’n Tap

zo 2 maart 15.11 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: Speelterrein

Carnavalsbal voor jeugd

Kronenberg
Schoolcarnaval
vr 28 februari 13.00 uur
Organisatie: CV Kroeënekraan
en Pieëlhaas
Locatie: basisschool

zo 2 maart 20.00-00.00 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: zaal ‘t Brugeind

Drubelkesbal
ma 3 maart 10.30 -12.30 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: zaal ‘t Brugeind

Carnavalsmis
vr 28 februari 18.30 uur
Locatie: Theresia van het kind
Jezuskerk

Hierenzitting
ma 3 maart 13.11 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: café Oud Meerlo

Receptie prins
vr 28 februari 20.11 uur
Organisatie: CV Kroeënekraan
en Pieëlhaas
Locatie: De Torrekoel

The Voice of Mieëldere Kids

Optocht

Verloving

zo 2 maart 15.11 uur
Organisatie: CV Kroeënekraan
en Pieëlhaas

ma 3 maart 20.30 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: café Oud Meerlo

Boerenbruiloft

Boerenbruiloft en
boerenmoesbal

zo 2 maart 15.11 uur
Organisatie: KJEM
Locatie: De Torrekoel

Chipsbal en
miniboerenbruiloft
di 4 maart 11.11 uur
Organisatie: KJEM en Jong
Nederland Evertsoord
Locatie: De Torrekoel

ma 3 maart 14.30 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: zaal ‘t Brugeind

di 4 maart 15.30 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: zaal ‘t Brugeind

Askruisje halen
wo 5 maart 19.30 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: kerk

Haeringschelle

Lottum

wo 5 maart 21.00 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: OJC Merlin

Schoolcarnaval

Scharrelbal

vr 28 februari 13.30 uur
Organisatie: JCV de Kreyepoëtjes
Locatie: basisschool De Schakel

vr 28 februari 19.00 uur
Organisatie: JC Hegelsom
Locatie: voetbalkantine

Optocht

Smartlappenbal en karaoke

zo 2 maart 13.49 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel

za 1 maart
Locatie: café D’n Hook

Optocht

Phoenixbal

Kwekersbal met dj Erwin

Kinderoptocht

zo 2 maart 15.11 uur
Organisatie: CV De Blauwpoët

vr 28 februari 20.30 uur
Locatie: OJC Phoenix

Back 2 Da Good Ol’Days:
Carnatrance

za 1 maart
Locatie: café-zaal Harmonie

vr 28 februari
13.30-14.15 uur
Organisatie: BS De Brink

Blauwpoëtebal

Carnavalsdienst

zo 2 maart aansluitend
Organisatie: CV De Blauwpoët
Locatie: BMV De Schakel

za 1 maart 19.00 uur
Organisatie: CV D’n Tuutekop
Locatie: St. Hubertuskerk

zo 2 maart
Locatie: café Babouche

Melderslo

Chipsbal
Optreden De Hoegies
zo 2 maart
Locatie: Blok10

zo 2 maart
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: café D’n Hook

Bouwersbal
vr 28 februari 20.30 uur
Locatie: café ‘t Paradijs
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Woorddienst carnaval
za 1 maart 17.30 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: St. Odakerk

Proclamatiebezegeling
za 1 maart 15.11 uur
Organisatie: CV Dun Ezelskop
Locatie: café De Gaper

Optreden La Bamba
za 1 maart
Locatie: café ‘t Tunneke

Carnavalsmuziek van
eigen bodem
za 1 maart 17.00 uur
Locatie: café ‘t Paradijs

Chipsbal
zo 2 maart 12.00 uur
Locatie: café ‘t Paradijs

Carnavalsbal
zo 2 maart
Locatie: café ‘t Tunneke

Optochtbal
ma 3 maart 15.30 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina

Jeugdbal
Heilige mis
za 1 maart 18.00 uur
Organisatie: CV Dun Ezelskop
Locatie: Fabianus en
Sebastianuskerk

Veurpreuve
za 1 maart 21.00 uur
Organisatie: CV Dun Ezelskop
Locatie: De Wingerd

Boerenbruiloft:
My big fat Sèrumse
Gypsywedding

Optocht

zo 2 maart 15.11 uur
Organisatie: CV Dun Ezelskop
Locatie: De Wingerd

ma 3 maart 14.11 uur
Organisatie: CV De Vlaskop

Chipsbal

di 4 maart 10.00 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina

Boerenbruiloft
di 4 maart 14.11 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina

Receptie boerenbruidspaar
di 4 maart 18.00 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina

Herring schelle
wo 5 maart 20.00 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina

zo 2 maart 15.11 uur
Locatie: De Sevewaeg

Tienray

di 4 maart 15.11 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel

Optocht

Jeugdinstuif:
carnavalsdisco

ma 3 maart 14.30
Organisatie: CV Dun Ezelskop

vr 28 februari 19.00-21.30 uur
Locatie: OJC Gaellus

Boerenmoosbal

Maandagbal

di 4 maart 12.00 uur
Locatie: café ‘t Paradijs

ma 3 maart aansluitend
Organisatie: CV Dun Ezelskop
Locatie: De Wingerd

Carnavalsmis en heisen
Geitenvlag

Megaboerenbruiloft
en receptie

Afsluiting carnaval
di 4 maart 20.00 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: café ‘t Tunneke

Optochtbal

za 1 maart 18.00 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: O.L. Vrouw Troosteres der
Bedruktenkerk

ma 3 maart aansluitend
Locatie: café De Gaper

Openingsbal

Herring schellen

Prijsuitreiking optocht

wo 5 maart 20.00 uur
Locatie: café ‘t Paradijs
Hiering schelle
wo 5 maart 20.00 uur
Locatie: café ‘t Tunneke

di 4 maart 11.11 uur
Organisatie: CV Dun Ezelskop
Locatie: De Sevewaeg

Meterik

Kindermiddag
di 4 maart 14.30 uur
Organisatie: CV Dun Ezelskop
Locatie: De Sevewaeg

Kindermiddag
za 1 maart 14.00 uur
Organisatie: CV De Meulewiekers
Locatie: MFC De Meulewiek

Aparty

Carnavalsavond

Oëtblaoze

za 1 maart 20.30 uur
Organisatie: CV De Meulewiekers
en St. Joris
Locatie:

di 4 maart 00.00 uur
Organisatie: CV Dun Ezelskop
Locatie: onder de kerktoren

di 4 maart
Locatie: De Wingerd

za 1 maart 20.30 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: Parochiehuis

Chipsbal
zo 2 maart 11.00 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: café ‘t Pleintje

Receptie jeugdprinsenpaar
zo 2 maart 16.00 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: Parochiehuis

Optocht

Optocht
ma 3 maart 13.49 uur
Organisatie: CV De Meulewiekers

Asgönzig –
assekruuske hale
wo 5 maart 18.00 uur
Organisatie: CV Dun Ezelskop
Locatie: kerk

Prijsuitreiking
ma 3 maart aansluitend
Organisatie: CV De Meulewiekers
Locatie: MFC De Meulewiek

Sevenum

Optochtbal
ma 3 maart aansluitend
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: Parochiehuis

wo 5 maart na de mis
Locatie: café De Gaper

Swolgen
Jeugdbal
zo 2 maart 16.00 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina

Scholenoptocht

ma 3 maart 19.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

Optochtbal
ma 3 maart 20.30 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: café ’t Pleintje

Liemkesbal: miniboerenbal
di 4 maart 11.30 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: Parochiehuis

America
zaterdag
woensdag

Huisarts en apotheek
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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

vr 28 februari 13.00 uur
Organisatie: Basisscholen
De Dobbelsteen, Horizon en
Krullevaar

Kruumelkesbal

Generalebal

Optocht

Metalmatinee en optreden
S.T.O.E.R.

vr 28 februari 16.11 uur
Locatie: café De Gaper

ma 3 maart 14.30 uur
Organisatie: CV D’n Bok

di 4 maart
Locatie: OJC Gaellus

di 4 maart 14.30 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: Parochiehuis

Woorddienst
As-kruisje

18.30
19.00

Broekhuizen
zondag

Horst

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
zaterdag
woensdag

Heilige mis
As-kruisje

19.15
19.30

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zaterdag
woensdag

Woorddienst
As-kruisje

19.00
18.00

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Gezinsmis
Hoogmis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
As-kruisje
Heilige mis
Heilige mis

19.00
10.30
09.00
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Hoogmis
As-kruisje

09.30
09.00

Gezinsmis
Heilige mis
Heilige mis

17.30
10.30
09.00

Lottum
zondag
woensdag

Meerlo
zaterdag
zondag
donderdag

Melderslo
zaterdag
woensdag

Heilige mis
As-kruisje

17.30
17.30

Heilige mis
As-kruisje

19.00
19.30

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Meterik
zaterdag
woensdag

Swolgen

Tandarts
Spoedgevallendienst
28 februari t/m 6 maart 2014
Deckers M.F.M.
Sondertseveld 2, Sevenum
T 077 467 33 14

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

zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

De Schuilplaats
Alarmnummer

Boerenbruiloft
ma 3 maart 10.00 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina

Medische Religie
zorg

Jeugdcarnavalsdisco

Hiëringschellen

Boerenbruiloft
di 4 maart 14.00-20.00 uur
Organisatie: CV De Meulewiekers
Locatie: MFC De Meulewiek

ma 3 maart 14.30 uur
Organisatie: CV De Geiten

service 27

112

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

zondag

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

28

cultuur

27
02

ook voor
bedrijfsfilms

Hans Sijbers
interaction designer

werkt direct!
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