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Opening Alzheimer Café
Horst aan de Maas
Vera Versteegen, die onlangs een jeugdlintje kreeg voor haar inzet voor Alzheimer
Nederland, en burgemeester Kees van Rooij hebben op maandagavond 3 februari het Alzheimer
Café Horst aan de Maas in het Mikadogebouw aan de Deken Creemersstraat in Horst ofﬁcieel
geopend. Zij deden dit door samen een lint door te knippen.

Stap dichter bij gezondheidscentrum America
De realisatie van het gezondheidscentrum in America komt steeds meer in zicht nu bekend is geworden dat
provincie Limburg een subsidie van ruim 550.000 euro in het zorgcentrum steekt. Voorzitter van Stichting
Gezondheidscentrum America, Ben van Essen, geeft aan dat dit een belangrijke stap voor het project is.
Van Essen: “Fysiek betekent de
bijdrage van de provincie voor ons
dat er meters gebouwd kunnen
worden, dat de ontwikkeling verder gaat. Tevens kunnen we nu een
kwartiermaker aanstellen. Er moeten
verschillende contracten uitgewerkt
worden. Nu doen bestuursleden dit,
maar daar gaat veel tijd in zetten. Er
moet bijvoorbeeld overlegd worden
met de ziekenhuizen. We willen dat
thuiszorg, fysiotherapie, podotherapie,
een apotheek en een huisarts onder

een dak komen te zitten in America.”
De ﬁnanciering van het gezondheidscentrum wordt steeds completer door de
subsidies die door de gemeente en de
provincie toegekend zijn. Dit is weer een
stap in de goede richting nadat Wonen
Limburg en Woonwenz zich terugtrokken
uit het project. Van Essen: “We hebben het plaatje nu bijna compleet. We
moeten nog een hypotheek afsluiten
bij een bank, maar het is van belang
dat we deze subsidie hebben gekregen
van de provincie. Een voorwaarde voor

de subsidie van de provincie was de
subsidie van de gemeente die we
vorig jaar oktober hebben gekregen.”
Het is nog niet duidelijk waar het
gezondheidscentrum in America komt.
“Het kan zijn dat het gebouwd wordt
bij de school, maar de voorkeur wordt
nu gegeven aan de verbouwing van
de pastorie waar de huisartsenpraktijk
van Jan van Dongen nu zit. Dit is de
beste optie omdat het midden in het
dorp ligt. Maar het belangrijkste is dat
er een gezondheidscentrum komt.”

Petra Leijssen, Rianne Scheres, Petra
Lucassen en Mariëlle Cuppen zijn de vier
kartrekkers van het café. “De opening
was in één woord geweldig. We hadden veel enthousiaste reacties vooraf
en waren blij verrast door de grote
opkomst tijdens de opening. Alzheimer
leeft heel erg in Horst aan de Maas. Er is
veel behoefte aan informatie en steun.”
Het Alzheimer Café Horst aan de Maas
is voor mensen met dementie, hun
partners, familie en vrienden. Het is een
laagdrempelig ontmoetingspunt in een
huiselijke sfeer, waar maandelijks een
thema rondom dementie bespreekbaar
wordt gemaakt. Het Alzheimer Café is

elke eerste maandag van de maand
geopend. “Tijdens de opening was
een aantal patiënten aanwezig, maar
vooral hun familieleden en mensen uit
het werkveld, zoals mantelzorgers. We
zagen opvallend veel ondernemers”,
aldus Rianne. De medewerkers van het
café proberen zoveel mogelijk sponsoren en vrienden aan zich te binden.
“We willen zelfvoorzienend blijven
en niet afhankelijk van de steun van
Alzheimer Nederland. In Nederland zijn
namelijk tweehonderd van dergelijke
cafés, dat kost veel geld. Dat kan beter
besteed worden aan onderzoek naar de
ziekte”, aldus Rianne.
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Scholen en hun sociale mediabeleid

Facebooken in de klas
Kinderen die niet in de Whatsapp-groep van de klas mogen, leraren die
zichzelf in bewerkte ﬁlmpjes op YouTube terugvinden: sociale media hebben
vele valkuilen. Daarnaast kan het ook een middel zijn om lessen te verrijken
of snel informatie door te geven. Scholen en sociale media, ze hebben een
bijzondere relatie.
Een groep jongeren die een klasgenootje in elkaar slaat en dat ﬁlmpje
via sociale media verspreidt; blootfoto’s van een dertienjarig meisje of
gekopieerde toetsen: het zijn inmiddels

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
ProﬁTemp Klaassen
ﬂyer

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
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
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

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

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

haast vertrouwde verhalen waarmee
gewaarschuwd wordt voor de gevaren
van sociale media.
Volgens de schoolleiding van het
Dendron College in Horst bieden sociale
media ook kansen voor het onderwijs.
De school onderzoekt nu hoe ver ze
hierin wil gaan. Jos Bierman, directeur
van de school: “Er zijn excessen en
mogelijkheden voor wat betreft sociale
media. Er is een duidelijke kloof tussen
jongeren en docenten en ouders op dit
gebied. We willen er energie in steken
om deze kloof te dichten en onderzoeken wat we ermee kunnen, in plaats
van alleen uit te gaan van de gevaren.
Wat is nuttig aan het aanbod?”

Optimaal benutten
en vervelende
situaties voorkomen

Op dit moment worden sociale
media niet ingezet of in de gaten
gehouden door medewerkers van het
Dendron. Het Citaverde zet Facebook en
Het Citaverde College in Horst
Twitter juist intensief in om informatie
heeft voor haar werknemers een
protocol opgesteld, legt Marie-José van over of verslagen van evenementen en
bijzondere gebeurtenissen te verspreiHegelsom uit. Die richtlijnen moeten
den.
medewerkers helpen sociale media
Het Citaverde College staat open
optimaal te benutten en vervelende
voor hulpmiddelen via telefoons en
situaties te voorkomen. “Uitgangspunt
sociale media, geeft Van Hegelsom
voor leerlingen is dat sociale media en
telefoons in het algemeen in de les niet aan. “Als een kind met dyslexie via
een app makkelijker woordjes kan
mogen. Ook foto’s nemen of dingen
leren, dan is dat prima. Als iemand een
opnemen mag niet. Op het schoolnetwerk mag men niet op Facebook. Maar foto wil maken van een collage die hij
gemaakt heeft om thuis te laten zien,
wat ze in de aula doen, waar we een
dan kan dat ook met een telefoon.”
WiFi-netwerk hebben, dat is hun tijd,
Duidelijk blijft voor de school de scheidat mogen ze zelf weten.”

ding tussen werk en privé. Een docent
mag niet op persoonlijke titel (en dus
zijn eigen account) met leerlingen in
contact komen. “We raden hen dan aan
een proﬁel aan te maken als docent”,
aldus Van Hegelsom.
Beide scholen hebben een soortgelijke instelling: sociale media zijn nu
eenmaal aanwezig, dus we moeten er
rekening mee houden. Het Dendron
College biedt haar leerlingen inmiddels
ook een WiFi-netwerk. “Wat willen we
hier in de klassen mee doen? Je mag
geen mobiel aan in de les, maar sommige leraren zeggen ‘zoek ’t maar op’
als een leerling een vraag stelt”, stelt
Jan Hesen, veiligheidscoördinator van
de school. “Groeps-Apps kunnen heel

sympathiek zijn. Een klassendocent kan
hiermee met hen communiceren. Maar
het kan ook uitsluiting in de hand werken als iemand niet toegelaten wordt
tot de groep.” Bierman: “Jongeren
weten hierover veel meer dan wij.
De school is hier lerend en zoekend in.
En met zo’n dynamisch onderwerp zal
dat ook zo blijven”, stelt de directeur.
Het Dendron College gaat op
woensdag 19 februari met ouders van
de jongste leerlingen over dit onderwerp in gesprek. Tijdens een ‘Dendroncollege’ wordt de vraag besproken
of ouders nieuwe media juist positief
aan de orde moeten stellen, interesse
moeten tonen en hoe ze hun kinderen
kunnen begeleiden.

Tegenvallende bezoekersaantallen

Geen nieuwe editie Alcatrazz
Dancefestival Alcatrazz gaat komend jaar niet door. De organisatie achter het festival, L!nQ Event Group, heeft dit onder andere besloten omdat
bezoekersaantallen en dus de resultaten van het festival de afgelopen jaren tegenvielen.
rekening nemen, dat wil zeggen dat wij publieksevenementen deﬁnitief niet
meer als organiserende partij op
bijvoorbeeld de op- en afbouw en het
personeel verzorgen.” Vanaf november zich nemen. “We blijven wel dienstwaren de partijen in gesprek. “Helaas
heeft de partij waar we uiteindelijk
mee in zee wilden gaan, het afgelopen
week af laten weten”, stelt Van Rengs.
Als oorzaak voor de tegenvallende
resultaten noemt de organisatie
onder andere tegenvallende
bezoekersaantallen en het groeiende
aanbod van dance-evenementen. Maar
het blijft lastig een vinger te leggen op
Alcatrazz werd tot nu toe zeven
de precieze oorzaak, stelt Van Rengs.
keer georganiseerd. In 2010 was
“Dat is moeilijk te zeggen. We hebben
het festival uitverkocht, waarna de
altijd een regiofunctie vervuld. De
capaciteit in 2011 iets vergroot werd.
laatste jaren kwamen er ook mensen
“De opkomst is al die jaren relatief
van buiten de regio. Het is echter
gelijk gebleven, met een kleine daling
een feit dat het publiek haar centen
in 2013.” De resultaten bleven echter
maar één keer kan uitgeven en als er
achter. De organisatie sloot meerdere
meerdere partijen in dezelfde vijver
edities met negatief resultaat af.
vissen, betekent dat per deﬁnitie dat de
De organisatie heeft alternatieve
bezoekers keuzes zullen maken.”
vormen van het evenement
Een editie van Alcatrazz in de
onderzocht, maar ook dat bood volgens
hen geen oplossing. “We zijn in gesprek toekomst, sluit Van Rengs nog niet
Kijk voor deze
helemaal uit. “Als de alternatieve
geweest met serieus geïnteresseerden
insteek een optie is voor een derde
die het evenement zouden willen
partij, dan sluit ik dat niet uit.” L!nQ
gaan organiseren. Wij zouden dan als
productiebedrijf de realisatie voor onze Event Group zelf gaat in de toekomst

verlening als toeleverancier van
evenementen verzorgen”, sluit Van
Rengs af.

Paul van Rengs, LinQ Event Group:
“Er is niet gezegd dat 2014 geen
succes zou kunnen worden, maar zeker
weten doen we dat niet. Het risico dat
we nemen met een evenement als
Alcatrazz staat niet in verhouding tot
de resultaten die we er mee zouden
kunnen behalen.”

Geen alternatieve
oplossing

Unieke huidverjongende en
liftende gelaatsbehandeling

Een Vluggertje
(voor twee personen)

€ 85,00

€40,00
€22,00

€11,00

aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Terug in gemeente

Nieuwe ambulancepost
in Horst
Sinds midden jaren 90 had Horst geen ambulancepost meer. Ambulances deden sindsdien dienst vanuit Venray
en Venlo. Op 1 februari opende AmbulanceZorg Limburg-Noord echter toch weer een 24-uurspost in het dorp.

Heerlijk

Carnavals
Strikke

AmbulanceZorg Limburg-Noord
opent een uitrukpost bij de A73. Hier
staat non-stop een ambulance klaar om
uit te rukken in geval van nood.

Beste vertrekpunt
binnen de norm
De post wordt geplaatst bij de
rotonde op de Venloseweg in Horst.
Deze locatie komt niet zomaar uit de
lucht vallen, legt AmbulanceZorg uit.
Een computerprogramma met daarin

een database aan ritgegevens berekende precies vanaf welke locatie een
ambulance het beste kan vertrekken
om steeds de norm van maximaal 15
minuten te kunnen halen.
Met de post in Horst kan de ambulancedienst een uitgestrekt verzorgingsgebied dekken. Dit komt vooral door de
ligging met dichtbijzijnde uitvalswegen
als de Stationsweg, de Westsingel, de
Meldersloseweg en de oprit A73. “Door
deze post 24 uur per dag te bemannen,
krijgen we in dit gebied een ﬂinke tijd-

winst. Daar waar eerst de ambulance
uit Venray of Venlo moest komen, kan
dit nu vanuit deze nieuwe post en kan
de aanrijtijd verkort worden met zo’n
zeven minuten”, aldus de organisatie.
De locatie in Horst gaat als hoofdlocatie fungeren. Een team van dertig
mensen gaat daarnaast ook posten
Venray, Well en Gennep bemensen. Het
gebouw aan de Venloseweg herbergt
naast verblijfsruimtes voor de bemanning ook vergader- en kantoorruimtes
en trainingsfaciliteiten.

Raad van State beslist

Geen vergunning varkensbedrijf Hazenhorstweg
Het varkensbedrijf aan de Hazenhorstweg in Sevenum mag voorlopig nog niet uitbreiden. De Raad van State
heeft voor de tweede keer een gemeentelijk besluit in de zaak teruggedraaid. In 2008 al werd een milieuvergunning die door gemeente Sevenum was uitgegeven, ongeldig verklaard. Nu draait de Raad het bestemmingsplan van gemeente Horst aan de Maas terug.
Het varkensbedrijf wil een nieuwe
zeugenstal bouwen en uitbreiden met
1.800 varkens. Het bedrijf ligt in een
zogenaamd extensiveringsgebied.
Hierover heeft de gemeente besloten
dat intensieve veehouderijen in
deze gebieden afgebouwd moeten
worden, bijvoorbeeld vanwege de
natuurwaarden van het gebied.
Gemeente Horst aan de Maas
ging ervan uit dat wanneer een vormverandering van het plan plaatsvond,
het nieuwe deel van het bedrijf in
een zogenaamd verwevingsgebied

kwam te liggen, waar wel gebouwd
mag worden.

Raad van State
vernietigt besluit
De Raad van State wijst er echter
op dat in het bestemmingsplan
Buitengebied 2009 staat dat een
intensieve veehouderij die zowel in een
verwevings- als een extensiveringsgebied ligt, behandeld moet worden als
een veehouderij die helemaal in het
extensiveringsgebied ligt. Dat betekent

dat er sprake zou zijn van uitbreiding
in het extensiveringsgebied. Dat is in
strijd met het bestemmingsplan. De
Raad van State vernietigt daarom het
besluit van het College van B&W van
19 maart 2013 tot vaststelling van het
wijzigingsplan.
Inmiddels had de eigenaar van
het bedrijf een procedure voor een
omgevingsvergunning gestart. Of
die aanvraag in behandeling wordt
genomen door de gemeente, wordt
volgens een woordvoerder op korte
termijn bepaald.

advertorial

‘Wondermiddel tegen eczeem en psoriasis’
Een Australische bouwvakker kon
niet langer aanzien dat zijn zoontje
zoveel last had van eczeem en begon
aan de keukentafel zelf een middel
uit te vinden voor de klachten van zijn
ǌŽŽŶ͘ EƵ͕ ǀĞĞƌƟĞŶ ũĂĂƌ ůĂƚĞƌ͕ ŝƐ ǌŝũŶ
huidverzorgingsproduct op natuurlijke
basis in Australië het meest gebruikte
natuurlijke middel tegen eczeem en
psoriasis en is het bij veel mensen niet
meer uit het leven weg te denken.
Jeroen Dorresteijn haalde de crème
naar Europa en introduceerde het om
te beginnen in Nederland. Dorresteijn
vertelt: ‘Vrienden van mij hebben
kinderen met eczeem die zich tot bloedens
toe krabben. Op zoek naar een oplossing
ŬǁĂŵ ŝŬ ŽƉ ďƵŝƚĞŶůĂŶĚƐĞ ŝŶƚĞƌŶĞƞŽƌƵŵƐ
steeds goede ervaringen van het
Australische “Grahams” tegen. Ik besloot
ĞĞŶĂĂŶƚĂůƉƌŽĚƵĐƚĞŶƵŝƚŚĞƚĂƐƐŽƌƟŵĞŶƚ
hierheen te halen en deelde die bij wijze
van test uit aan mensen met eczeem,
psoriasis, een jeukende hoofdhuid etc.
dŽĞŶ ŝŬ ĚĞ ƌĞĂĐƟĞƐ ƚĞƌƵŐŐĞŬŽƉƉĞůĚ
kreeg was duidelijk dat heel veel mensen
hierin hadden gevonden wat zij al zo lang
zochten; zij waren af van de ellendige jeuk
ĞŶŚƵŶŚƵŝĚǁĞƌĚŚĞĞůƌƵƐƟŐ͛͘

Sinds 2 jaar ligt “Grahams” in Nederland
in de winkels. Het zijn stuk voor stuk
probleemoplossende producten zoals
de eerder genoemde Eczeem Crème
en Calendulis Plus Crème (bij psoriasis),
maar ook bijvoorbeeld shampoo voor
een droge hoofdhuid (jeuk, schilfertjes,
roos). Doordat winkels enthousiaste
ƌĞĂĐƟĞƐ ǀĂŶ ŬůĂŶƚĞŶ ŬƌŝũŐĞŶ ĞŶ ǀĞĞů
herhalingsverkopen zien, worden er
weer meer mensen op het bestaan van
Grahams gewezen. En de gebruikers zelf
vertellen het natuurlijk ook door; vaak is
het iets waarmee zij erfelijk belast zijn dus
de familie is als eerste op de hoogte als
een product goed aanslaat. ‘We krijgen
ĚĂŐĞůŝũŬƐ ŚĞĞů ĞŵŽƟŽŶĞůĞ ƌĞĂĐƟĞƐ͕͛
vertelt Dorresteijn tot slot. ‘Je kunt je niet
voorstellen wat het met iemand doet als
ĚŝĞŐĞŶĞĂůƟũĚǀĞƌƐĐŚƌŝŬŬĞůŝũŬůĂƐƚǀĂŶǌŝũŶͬ
ŚĂĂƌŚƵŝĚŚĞĞŌĞŶŶƵŝŶĞĞŶƐĂĂŶĚĞŶůŝũǀĞ
ondervindt dat er ook een leven zonder
ŬƌĂďďĞŶĞŶƐĐŚŝůĨĞƌƐŵŽŐĞůŝũŬŝƐ͛͘
De producten van Grahams zijn te koop bij:
DIO Drogisterij Vera
Kloosterstraat 60
Grubbenvorst
T: 077-3743098

Drogisterij Brenda
Asselsestraat 132
Apeldoorn

Grahams SKINCARE

Autoruitschade?

Stationsstraat82
82 Horst
Horst Tel.
Tel.(077)
(077) 398
Stationsstraat
39820
201919 www.asnoordlimburg.nl
www.asnoordlimburg.nl
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Alcoholcontroles
Horst aan de
Maas
De politie heeft afgelopen
weekend alcoholcontroles uitgevoerd
in de gemeente Horst aan de Maas.
De controles resulteerden in acht
aanhoudingen.
De alcoholcontroles werden in
de nacht van zaterdag 1 februari op
zondag 2 februari tussen 21.30 uur en
04.00 uur gehouden. In totaal zijn acht
overtreders aangehouden. Volgens
een politiewoordvoerder werd hierbij
drie keer het rijbewijs ingevorderd.
De waardes die voortkwamen uit de
ademtesten varieerden tussen de
255 ug/l en 700 ug/l. Het wettelijke
toegestane maximum ligt op 220 ugl/l.
Ook werd een persoon aangehouden
die nog een veroordeling had openstaan voor het afnemen van DNA.
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Verhalen van de straat
11/16

Sef van Megen Broekhuizen

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 Sef van Megenlaan
in Broekhuizen.

Gevaar voor kerk
en volk

Rijbewijs
54-jarige
ingenomen
Een 54-jarige man uit Horst aan
de Maas heeft zijn rijbewijs in
moeten leveren bij de politie omdat
hij te hard gereden heeft.
De man reed bij een controle van
het verkeershandhavingsteam (VHT)
van politie-eenheid Limburg op woensdag 29 januari 59 kilometer per uur
te hard. Op de Rozendaal in Maasbree
werden vijftien bestuurders bekeurd
voor overtredingen van de maximumsnelheid van 60 kilometer per uur.
De politie hield verkeerscontroles op
verschillende plekken in gemeente
Peel en Maas. Er werden 28 boetes uitgeschreven voor diverse overtredingen.

Dieseldief
opgepakt

Joseph Hubertus van Megen,
zoon van Henricus van Megen en
Aldegonda Maria Janssen, werd op 9
december 1916 geboren in Leunen.
Hij verhuisde in 1927 met zijn ouders
naar Broekhuizen, waar zij op de Stokt
gingen wonen.
Sef van Megen was niet getrouwd.
Van beroep was hij onderwijzer aan de
lagere school in Broekhuizenvorst. Hij
was duikhoofd (leider van een lokale
afdeling) van de L.O., een verzetsgroep
in Broekhuizenvorst. Hij bood speciaal
hulp aan krijgsgevangenen, piloten en
Joodse onderduikers. Daarnaast werkte
hij voor het Nationaal Steunfonds,
ook wel de ﬁnancier van het verzet
genoemd, en was medewerker van een
illegaal blad.

Sefs illegale loopbaan begon direct
na de inval van de Duitsers in 1940. Hij
kende de Nationaalsocialistische leer
en wist hoe groot het gevaar was voor
kerk en volk. Door het verspreiden van
pamﬂetten wakkerde hij het verzet
onder de bevolking aan.
Op 19 augustus 1943 werd Sef op
de Stokt in Broekhuizen bij zijn ouderlijke woning opgepakt door de Duitsers.
Na in diverse kampen te zijn ondervraagd, kwamen de Duitsers erachter
welke verzetsdaden hij had verricht.
Hiervoor werd hij veroordeeld tot
‘Nacht und Nebel’ een term die duidde
op het spoorloos laten verdwijnen van
verzetsmensen. Hij verbleef in diverse

gevangenissen en durchgangslagers.
Toen het kamp Hameln, waar Sef
tot 5 april 1945 verbleef, bevrijd zou
worden, dreef de SS de gevangenen
oostwaarts naar gevangenislager Holzen, bij Eschershausen. Op
weg tijdens de mars konden drie
Nederlandse gevangenen, onder wie
Sef van Megen, van totale uitputting
niet meer verder. Zij werden door
de Duitsers bij het dorpje Dohnsen
doodgeschoten. Enkele dagen later
werden zij op het plaatselijke kerkhof begraven. “Met de bevrijding in
zicht moest hij nog sterven, getroffen
door een laffe moordenaarshand”,
stelt Jeu Derikx van de Historische
Kring Broekhuizen-Broekhuizenvorst.
Het stoffelijk overschot van Sef van
Megen is uiteindelijk door vrienden
uit het verzet terug naar Broekhuizen
gehaald. Hij werd daar op 14 maart
1946 herbegraven in eigen dorp.
Bij de basisschool in
Broekhuizenvorst werd een plaquette aangebracht ter herinnering
aan de verzetsheld Sef van Megen.
In Leunen, zijn geboorteplaats, en
in Broekhuizen, zijn woonplaats,
zijn straten naar hem vernoemd.
In Broekhuizen was dat de Sef van
Megenlaan, die begin jaren 70 van
de vorige eeuw werd aangelegd ter
herinnering aan de verzetsstrijder. In
vroegere tijden behoorde dit gebied
bij het Helmessen en was hoofdzakelijk weiland. In de loop der jaren zijn
hier diverse woningen gebouwd.
Bron: Jeu Derikx, historische kring
Broekhuizen-Broekhuizenvorst

Rechtszaak tegen echtpaar Evertsoord

144 honden nog niet terug
De 144 honden die in december in Evertsoord in beslag werden genomen, gaan voorlopig nog niet terug naar hun baasjes. Dat heeft de rechtbank
vorige week besloten. Zij moeten eerst gemaakte kosten vergoeden en goede huisvesting regelen.

De politie van Venray heeft in de
nacht van zondag 2 op maandag
3 februari een man uit Meerlo
aangehouden. De man wordt
verdacht van diefstal van diesel.
Een bewoner en werknemers van
een bedrijf in Wanssum grepen snel
in toen zij merkten dat de 41-jarige
inwoner van Meerlo diesel aan het stelen was. De politie kon de Meerlonaar
hierop snel inrekenen.

De dierenpolitie en de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
namen de honden in beslag, omdat
ze volgens hen onder erbarmelijke
omstandigheden opgesloten zaten in
een woning en loods in Evertsoord.
Een Duits echtpaar (beide 52) hield
pups en volwassen dieren door de hele
woning, die vol lag met uitwerpselen.

Schennispleger aangehouden

Rechtszaak om vergoeding
spreeuwenplaag

Een 29-jarige man uit Wanssum
is op dinsdag 28 januari aangehouden op de Lorbaan in America op
verdenking van schennispleging.
Een vrouw zag de naakte man
onzedelijke handelingen verrichten bij
zichzelf en zag hem later in zijn auto
stappen. Ze belde de politie, gaf het
kenteken door en reed achter de man
aan zodat ze de politiepatrouille naar
hem toe kon leiden. De man werd vervolgens aangehouden door de politie.

De Raad van State behandelde woensdag 5 februari een zaak over de weigering van Faunafonds om schadevergoeding toe te kennen aan twee
blauwebessentelers uit Melderslo. Die liepen in de zomer van 2012 grote schade op aan hun oogst door een spreeuwenplaag.
Grote groepen van duizenden
spreeuwen zorgden voor grote overlast
in de regio in de zomer van 2012. Een
Melderslose teler schatte toen dat er
zo’n 20 tot 30 procent van de oogst
verloren was gegaan. Een ander schatte
de schade voor zijn bedrijf op 150.000
tot 200.000 euro.
Omdat de spreeuwen beschermde

Tijdens de rechtszaak werd de
huisvestigingssituatie beschreven
als “te klein (…) en vervuild met
ontlasting en urine. Er hing een sterke
ammoniakgeur.” Ook hadden de
dieren niet genoeg drinkwater.
De honden werden door de
instanties overgebracht naar een
opvangadres, waar ze onderzocht

diersoorten zijn, mogen ze alleen met
vergunde methodes bestreden worden,
zoals een zogenaamde afvangmethode.
Dat bleek echter niet voldoende om de
plaag het hoofd te bieden. De telers
vroegen daarop een schadevergoeding
aan Faunafonds omdat veel bessen
op hun percelen aan de Herenbosweg
en de Vlasvenstraat in Melderslo

werden op mogelijke ziektes. Een
dierenarts constateerde dat het
merendeel van de honden in een
redelijke conditie was. Veel van de
honden, bijna allemaal chihuahua’s,
kwamen vermoedelijk uit Duitsland
en waren zonder verplichte papieren
Nederland in gebracht. Volgens de
rechtbank was er hierdoor “een reële

beschadigd waren door de vogels. Het
Faunafonds beslist over het al dan niet
toekennen van tegemoetkomingen
in door beschermde diersoorten
aangerichte schade.
Het fonds weigerde in dit geval
compensatie, waarop de telers naar
de rechtbank gingen. De Rechtbank
Limburg gaf hen in februari 2013

kans op besmetting en een risico voor
de volksgezondheid.”
De rechtbank stelt dat het
echtpaar zijn honden niet terugkrijgt
tot zij de gemaakte kosten heeft
vergoed en betere huisvesting is
geregeld. Indien de man en vrouw
hier niet aan voldoen, worden de
honden verkocht.

echter ongelijk. De rechter stelde
dat de telers zelf de schade hadden
kunnen beperken, bijvoorbeeld door
netten over hun blauwe bessen te
spannen. De telers waren het niet met
de uitspraak eens en gingen in hoger
beroep.
De Raad van State doet binnen
enkele weken uitspraak over de zaak.
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Vrouw rijdt tegen boom
Een vrouw (40) uit Posterholt is op maandag 3 februari met haar auto tot stilstand gekomen tegen een boom op
de Stationsstraat in Horst. De vrouw reed rond 18.00 uur richting Melderslo toen ze onwel werd.

Samen in Beweging

Coaches om ouderen
te laten sporten
Samen In Beweging wil buurtsportcoaches inzetten om ouderen en
andere kwetsbaren aan het sporten te krijgen. De buurtcoach wordt
betaald uit een potje van de overheid. Samen In Beweging krijgt hiervoor
een subsidie van maximaal 15.000 euro.
Volgens de gemeente is een
deel van de ouderen inactief en
moeilijk te bereiken via bestaande
sport- en beweegactiviteiten. De
buurtsportcoach gaat deze ouderen
individueel benaderen en met
hen op zoek naar een passend
beweegaanbod. De ouderen worden
via een verwijzing van bijvoorbeeld
huisarts of fysiotherapeut
bekendgemaakt aan de coaches. Met

PLUS ontbijt
De vrouw werd onwel en miste
hierdoor een bocht. Daarbij raakte
de vrouw enkele meters na het
stoplicht de betonnen rand van de
weg, waardoor haar auto gelanceerd
werd. Vervolgens kwam de auto tot

stilstand tegen een boom.
Volgens een woordvoerder
van de politie was de vrouw op
dat moment niet aanspreekbaar
en werd ze per traumahelikopter
overgebracht naar het ziekenhuis

het meer laten bewegen van ouderen
en kwetsbaren wil de overheid
gezondheidsrisico’s verminderen en
dus het beroep op gezondheidszorg
beperken. Daarnaast bevordert een
sportieve leefstijl volgens het rijk de
participatie en een zo lang mogelijke
zelfstandigheid. De subsidie voor de
buurtsportcoach is in eerste instantie
voor een jaar. Daarna wordt het
programma geëvalueerd.

altijd 1 euro
s +OFlE VAN VERS GEMALEN BONEN
VAN HET MERK 0URO
s 6ERSE ROOMBOTERCROISSANT MET JAM
s 6ERS AFGEBAKKEN PETIT PAIN MET KAAS

in Nijmegen. Haar echtgenoot
meldde op dinsdag 4 februari op het
politiebureau dat de vrouw blauwe
plekken en schrammen over heeft
gehouden aan het ongeluk, maar
verder in orde is.

Altijd

Ad vertorial

Carnaval en alcohol

“

Het is zover! Kinderen onder de 18 jaar mogen geen alcohol meer
kopen én niet bij zich hebben in de openbare ruimtes. Als ze toch alcohol
bij zich hebben, riskeren ze een boete. Ze kunnen deze boete ook krijgen
als een blikje of een ﬂes nog dicht is. Met de Carnaval voor de deur is het
goed hier even extra bij stil te staan en u tips mee te geven.

Deel uw zorgen
Met name voor de ouders van kinderen tussen 14 en 18 jaar is de nieuwe
wet mogelijk lastig toe te passen.
Vaak drinken de jongeren namelijk
al. Gebruik deze wet dan om het
drinkgedrag van uw kind binnen
de perken te houden. Jongeren die
thuis mogen drinken, hebben meer
kans om later meer en vaker te gaan
drinken dan jongeren die thuis niet
mogen drinken.
Als uw kind impulsief, sensatiegevoe-

lig, sensitief, angstig of onzeker (lage
eigenwaarde) is, kan uw kind kwetsbaarder voor alcohol zijn en heeft uw
kind over het algemeen meer moeite
om genotmiddelen te weerstaan. U
kunt daar het beste eerlijk en open
met uw kind over praten en uw zorg
uitspreken.
Wanneer u vertelt dat u bang bent
dat uw kind moeite zal hebben om
gezond en veilig met alcohol om te
gaan, begrijpt uw kind uw bemoeienis beter en kunt u samen afspraken
maken.
Geef het goede voorbeeld
De kans dat jongeren onder de 18
jaar tijdens feesten als de Carnaval
in de verleiding komen om alcohol
te drinken is nog groter dan tijdens
andere gelegenheden. En het toezicht van de ouders is vaak ook iets
minder als zij zelf Carnaval vieren
en een glaasje drinken. Kinderen en
jongeren leren door gedrag te kopieren. Laat zelf zien dat u ook zonder
alcohol of andere middelen een leuk

Omdat elk kind, ziek of

“

Iedereen wil zijn kind zo gezond
mogelijk laten opgroeien. De wet
helpt ouders daarbij. Alcohol is schadelijk voor de ontwikkeling van de
hersenen van jongeren en kan leiden
tot slechtere schoolprestaties. Veel
jongeren drinken te vroeg, te veel
en te vaak alcohol. Dit kan leiden tot
ongelukken, overlast, overschrijden
van (seksuele) grenzen en alcoholvergiftiging. Daarom is het beter
dat jongeren zeker tot 18 jaar geen
alcohol drinken.

www.plushorst.nl
gezond, recht heeft op
onbezorgd spelen

"ESCHIKBAAR TOT  UUR

1.00

AUTO ACCU’S
VANAF € 39,WWW.STERACCU.NL

www.peelkabouters.nl

2 JA AR
TIE
GARAN

bank: NL58 RABO 1025.09.484
t.n.v. Stichting Peelkabouters

DE GOEDKOOPSTE UIT DE REGIO
DAGELIJKS IN HORST AF TE HALEN

OP AFSPRAAK 06 19 20 81 96
sociaal leven kunt hebben en in een
positieve stemming kunt komen.
Ga bij uzelf eens kritisch na of u een
afkeurende of juist toegeeﬂijke houding ten opzichte van alcohol hebt.
U hebt als ouder de belangrijkste
taak om mee te werken aan de mentaliteitsverandering rondom alcohol.
Voor meer informatie:
www.nix18.nl
www.uwkindenalcohol.nl
www.hoepakjijdataan.nl

Kelly Sonnenschein,
Preventiewerker Vincent van Gogh
voor geestelijke gezondheidszorg

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is
hét centrale punt voor vragen over opvoeden en
opgroeien. Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders
kunnen er terecht voor informatie en advies.
Aarzel niet! Kijk op www.mijncjg.nl of
bel 088 330 06 00
(lokaal tarief – maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.00 uur)
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zie www.stoffelhoeve.nl
Stationsweg 86 Oostrum-Venray Tel. 0478-585956

Crist Coppens
Alleen dinsdag 11 februari:

Braadworst
hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

familie
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Dankbetuiging

Dankbetuiging

Bij deze willen wij iedereen hartelijk danken voor het medeleven
bij het overlijden van mijn man, onze pap en opa

Op 10 januari jl. vierden wij ons Gouden huwelijksfeest.

Yenthel

Hartelijk dank voor de vele bloemen en felicitaties die wij
van u mochten ontvangen.

1 februari 2014
Dochter en zusje van
Thymen, Miranda en
Thygo Berkhout
Zilverschoon 15
5975 TE Sevenum

Jan Hendrix
Uit de vele kaarten, bloemen en de belangstelling bij de uitvaart
blijkt, dat zovelen een ﬁjne herinnering aan hem hadden.
Dit is voor ons een grote steun.
Thea Hendrix-Clabbers,
kinderen en kleinkinderen.
De zeswekendienst is op 8 februari om 19.15 uur in de kerk van Broekhuizenvorst.

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.
Verloren 06-01-2014 grijs laarsje,
bonte binnenvoering, met rood labeltje
A@pie, t.h.v. Gebr. van Doornelaan
Horst. lottevoeten@hotmail.com
Cursus Mindfulness op aanvraag.
Helemaal tot rust komen in het hier en
nu. Door de week of in de weekenden.
Info www.marietweijs.nl of
www.via-rosa.nl
Bokstraining voor mannen
van Energetic bokstraining in Horst
in het Gasthoes, iedere dinsdag van
20.15 uur tot 21.30 uur. Interesse mail
w.verdellen@gmail.com of bel
06 38 31 77 81.
Jeeptour? Reserveer tijdig voor het
nieuwe seizoen april - oktober 2014
en voorkom teleurstelling!
Cadeaubon altijd raak! Voor informatie:
www.jeeptour.nl of 06 34 76 87 49.
Te huur opslag/bedrijfsruimte.
Locatie bedrijventerrein Berghem
te Sevenum. Info 06 33 83 74 87.
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
Kom je ook bij ons naar de
peutergym? Samen met je begeleider
gymmen in een grote gymzaal. Op
maandag en woensdagmorgen. Voor
meer informatie zie www.hosema.nl
of bel 077 398 27 97.
Ambulant Pedicure Dorothé.
De pedicure bij u thuis. Het nieuwe
jaar is weer aangebroken, tijd om uw
voeten vakkundig te laten verzorgen.
Complete voetbehandeling (max 45
min) voor maar € 23,50. Bel voor een
afspraak 06 11 88 61 38.

Training en begeleiding.
Start training weerbaarheid dinsdag
18 februari leeftijd 9-12 jaar.
Individuele en ouder-kindbegeleiding
en therapie. Vergoedingen zorgverzekeraars. www.praktijkdansendhart.nl
06 18 11 24 42.
Yoga proeﬂessen. Nu 5 lessen
Ha-Tha of power yoga voor € 32,50.
Info/aanmelding Yogacentrum L’Espoir
tel. 077 398 51 36 Almeweg 11 Horst.
Overwin je faalangst! Een unieke
training om je faalangst te overwinnen. We werken volgens een bewezen
methode en vullen dit aan met sessies
met Victor het paard. Voor alle leeftijden. Meer info: tel. 06 50 27 19 73
info@reachup.nl
Fiets- en bromﬁetsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Computerproblemen? Ervaren
specialistnlost ze snel en betaalbaar
op! Reparatie, opschonen, (draadloos)
internet, virusverwijdering,
beveiliging, laptopreparatie!
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Gevonden 1-2-14 sleutelbos op
Witveldweg, omgeving Inter Chalet.
Tel. 077 398 45 74.

Bloemenkwekerij

Reintjes

Dagelijks
verse
rozen!

Ook voor
rouwbloemwerk

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

Grafmonumenten
en restauratie

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

Hay en Nel Houben-Friesen
kinderen en kleinkinderen
Crommentuynstraat 58, 5964 NN Meterik
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.
Kookvrijwilliger gezocht! Vind je het
leuk om te koken, en heb je nog wat
vrije tijd? Dit is je kans! Wij zijn op
zoek naar een lieve vrijwilliger die
eens in de week voor ons wil koken bij
Dichterbij in Horst. Bel: 06 13 84 78 25.
Te huur hoevewoning
Past. Kerboschlaan 2c te Lottum. Beg.
grond: hal woonk. keuken toilet slaapk.
badk. 1e verd. overloop, cv. ruimteberging, ruime slaapk. garage, terras,
tuin. J. Seuren 06 51 29 91 50.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Te huur kamer, 14 m2 met gezamenlijk
gebruik (max. 3 pers) van badk, toilet,
keuken en kamer. Prijs all in 300,00
info: 06 40 43 39 94.
Zoekt u kinderopvang. Liefdevolle
betrouwbare kinderopvang van 0-4
jaar. Gastouder Esther Sijbers in
Sevenum. In een landelijke omgeving
waar uw kinderen lekker kunnen
spelen, leren en ontdekken.
Voor meer info: 077 467 36 79.

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

Werken vanuit huis!
Wij zijn op zoek naar gemotiveerde
mensen met ambitie en goede sociale
vaardigheden. Diverse mogelijkheden
voor part- en fulltimers.
Voor info bel: 06 27 02 17 83 of kijk
op www.welzijnspraktijkvitanova.nl.
Nieuwe overalls etc.
vele blauwe katoenen overalls maat 58
en 62 nieuw € 5,00 per stuk en witte
post duiven € 7,50 per stuk. Badslippers
maat 35 tot 45 € 2,50 per stuk.
077 467 20 06 marietcox@home.nl
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk.Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Foto’s direct klaar bij Ster!
Nu kwaliteitsfoto’s afdrukken in onze
direct klaar Fotoservice. Of bestel via
www.fotoquelle.nl: fotofun artikelen,
canvas, posters, fotoboeken ect.
Foto Geurts/Ster Videotheek,
Venloseweg 2, Horst.
Wie heeft zaterdagavond na de
prinsenreceptie per abuis een
verkeerde jas meegenomen bij cafe
De Beurs? Het betreft een bruine licht
glanzende PME jack. Tel. 06 20 01 09 31
of terug hangen bij De Beurs.

www.schuifwandkastenopmaat.nl
Gratis advies/offerte aan huis! Tel.
06 53 88 61 01 (Pascal van Kempen).
Zorg en Fiscus voor Zorgvragers en
mantelzorgers 13 februari 9.00 uur
‘t Kruuspunt Meterik. Spreker belastingconsulent FNV. Informatie: Zorgadvies
en regelhulp tel. 077 463 23 84
info@zorgadviesenregelhulp.nl
Innerlijke rust. Massage en meditatie.
www.hetstiltehuis.123website.nl of
bel 077 398 61 14.

Te huur in Horst 3 kamers á € 299 of
heel woonhuis á € 800 excl. gas/w/l,
06 40 25 70 84.

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

www.theoarts.com

NIEUW
BLOK 10 HAP-MENU
5 GANGEN
DIV. BROOD TAPENADE
COMBINATIE VAN 3 KOUDE
VOORGERECHTJES
COMBINATIE VAN 2 WARME
TUSSENGERECHTJES
KEUZE UIT 4
HOOFDGERECHTEN
KEUZE UIT 3 DESSERTS

€ 27.50 P.P.
wilhelminaplein 10 Horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

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

Handgemaakt. Diverse breigarens
voor de helft! Leuk voor een gebreide
sjaal of muts. Breimode en handwerken
‘t Schippertje Schoolstraat 6
5961 EH Horst.
Hulp aangeboden voor zzp-ers
Hulp voor zzp-ers/kleine mkb-ers die
in de problemen dreigen te komen of
al problemen hebben op zakelijk of
privégebied. Kijk op mijn website
www.zzpcoachaanhuis.nl of bel
06 16 26 77 08 voor afspraak.

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

* UITERAARD WISSELT DE
SAMENSTELLING VAN DIT MENU
REGELMATIG

Wekelijks de nieuwste ﬁlms en nu
te huur voor slechts € 2,50 p.s.! Of je
huurt 10 weekﬁlms voor 2 weken voor
€ 10. Géén abonnementskosten en
keuze uit 10.000 ﬁlms! Ster Videotheek
Venloseweg 2 Horst.

Dag en nacht bereikbaar

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

Geboren

Rolluikband vervangen

vanaf € 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600
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jongeren 07

Cultuuromslag nodig om wetswijziging in te burgeren

‘Volwassenen zijn goed in uitstralen
dat alcohol en een feestje bij elkaar horen’
Tijdens het debat ‘Op je gezondheid’ dat dinsdag 4 februari bij café De Lange in Horst werd georganiseerd,
praatten jongeren, welzijnswerkers, ouders en horecaondernemers over de verhoging van de leeftijdsgrens. Hoe
gaat de samenleving hiermee om nu die verhoging er een maandje is?

geen kassa staat, hoe weet je dan of er
betaald is?”
De gemeente roept daarom ook
ouders op een oogje in het zeil te
houden. Veel ouders zien een keet
als een plekje voor hun pubers om
alleen te zitten. Maar, stelt een vader,
“wij stellen de regels. Het blijft ons
huis en onze achtertuin.” Maar een
keet waarvan wordt gezegd dat er
duidelijke regels gelden, blijkt toch al
snel minder populair. “Daar zitten we
bijna nooit, omdat we daar niet mogen
drinken”, geeft een 16-jarige jongen
toe.

Nu hebben ze er
aan geroken
Voor ouders is een discussie over
alcohol altijd al lastig, stelt een van de
aanwezigen. “Maar nu hebben ze eraan
geroken en mag het ineens niet meer”,
wijst een vader op zijn dochters in de
leeftijd tussen 16 en 18 jaar. “Dat is
erg lastig bespreekbaar te maken.” Een
moeder geeft aan geen zicht te hebben
op haar dochters alcoholgebruik als
ze naar een keet in Melderslo gaat.
De leeftijdsgrens voor het drinken
van alcohol is per 1 januari verhoogd
naar 18 jaar. Hiermee wil de overheid
jongeren beschermen tegen de
schadelijke gevolgen van alcohol.
Lekker Friz!, een samenwerkingsverband tussen gemeenten om alcoholgebruik onder jongeren in te perken,
organiseerde een avond om hierover te
praten.
Wat al snel bleek tijdens het debat
dat door Johan Hauser van L1 geleid
werd, was dat iedereen worstelt met
de vraag hoe zij binnen de nieuwe
wet om moeten gaan met de alcoholbehoefte van jongeren onder de 18
jaar. Want dat die behoefte er is, bleek
overduidelijk.
Wethouder Loes Wijnhoven stelde:
“We leven hier in een cultuur waarin
het normaal is om op jonge leeftijd je
eerste biertje te proeven. Dat zal over
tien jaar misschien wel anders zijn.

“Ik weet niet hoe het daar geregeld is.”
Uit onderzoek blijkt dat veertig procent
van de jongeren niet met zijn ouders
spreekt over alcohol en twee derde
van de jongeren heeft geen afspraken
hierover met zijn ouders. “Als ze het
niet weten, dan is het goed toch?”,
stelt een 15-jarige. De ouders op de
debatavond zeggen wel afspraken te
maken met hun kinderen en hen dan
hierop te vertrouwen. “Maar er gebeurt
vast meer dan wij weten”, stelt een
moeder.

Niet willen
Veel jongeren zien ’t helemaal niet
zitten, een feest zonder alcohol, een
bewijs dat de behoefte in ieder geval
nu nog in de cultuur zit. “We komen
er toch wel aan.” Die uitspraak van
een 15-jarige geeft duidelijk aan dat
jongeren helemaal niet zonder wíllen.
Kelly Sonnenschein, een medewerkster
van het Vincent van Gogh Instituut,
geeft aan dat dat het probleem
is: de associatie tussen alcohol en
gezelligheid. “Wij volwassenen zijn
heel goed in uitstralen dat alcohol en
een feestje bij elkaar horen.”

Dan zijn kinderen opgegroeid met het
gegeven dat het 18 jaar is. Na vandaag
moeten we dit gesprek voortzetten en
kijken hoe we een cultuuromslag voor
elkaar krijgen.”

Alleen ingrijpen bij
’illegale kroeg’
De verwachting is dat
alcoholgebruik verschuift van sozen
en horeca naar keten en dat daar de
problemen met drankmisbruik pas
echt uit de hand gaan lopen. Martin
Vries van gemeente Horst aan de Maas
geeft aan dat de gemeente nog niet
echt zicht heeft op het aantal keten.
Zij kan daar ook alleen ingrijpen als er
sprake is van een ‘illegale kroeg’, als
er alcohol verkocht wordt. Dat daar
een groot grijs gebied is, blijkt uit
vragen als “hoe zit het dan als we geld
inleggen voor een kratje?” of “Als er
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Handboogschutter

‘Een carbonpijl kun je door drie koeien
schieten’
Daan Smits (16) uit Meterik kwam twee jaar geleden in aanraking met het handboogschieten. Een tijd lang trainde hij mee met de rayontraining van
Noord-Brabant en Limburg, waar getalenteerde schutters training krijgen via de Handboogbond. Zijn uiteindelijke doel is te spelen voor Jong Oranje.

De passie van Daan Smits ontwikkelde zich twee jaar geleden. “Ik kwam
toen voor het eerst in aanraking met
de handboogsport en dat leek me heel
interessant. Ik begon met trainen bij
de Schutroe in Horst.” Daar trainde
Daan een jaar, toen hij erachter kwam
dat hij talent had. “Ik train nu bij HBS
Ons Genoegen in Ysselsteyn, omdat ze
daar coaches hebben die op een hoger
niveau training geven. Ik werd daar
gescout voor de rayontraining. Dat wil

zeggen dat ik met acht getalenteerde
schutters van het rayon Noord-Brabant
en Limburg wekelijks een intensievere
en langere training kreeg. Je wordt
daar getraind om later bij Jong Oranje
te gaan schieten. In Nederland zijn er
ongeveer 32 schutters, die zo’n training
krijgen.”
Nu is Daan met de training gestopt
en traint hij op woensdag- en vrijdagavond in Ysselsteyn. “De rayontraining
was op vrijdagavond en duurde erg

lang. Daardoor zag ik mijn vrienden
minder. Ik wilde uiteindelijk weer iets
meer gaan doen op sociaal gebied.”
Op zondag zijn er vaak competities
in verschillende categorieën en
afstanden. “Bij handboogschieten
heb je het indoor- en outdoorseizoen.
Bij indoor schiet je op een baan
van 18 meter in zeven wedstrijden
in de regio. Bij outdoor heb je
veldwedstrijden en de FITA-wedstrijden.
Bij veldwedstrijden leg je een parcours

af door bijvoorbeeld de bossen
en schiet je op doelen, blazoenen
genaamd. De FITA-wedstrijden schiet je
op een baan en bestaan de afstanden
uit 30, 40, 50, 60 en 70 meter voor
de kadetten en voor de junioren komt
daar de 90 meter bij.” Daan vindt
het outdoorseizoen leuker. “Buiten
moet je bijvoorbeeld ook rekening
houden met wind en regen. Dat is dus
lastiger schieten, maar dat is wel een
uitdaging.”

Daan heeft een recurveboog. “Die
heb ik zelf betaald. Handbogen verschillen in prijs van 700 tot 2.000 euro.”
De recurveboog bestaat onder andere
uit een middenstuk met latten, vizier
en stabilisatoren. “Met een compoundboog kun je iets meer kracht zetten,
doordat er katrollen op de latten zijn
bevestigd.” Ook de pijlen komen in
verschillende soorten, die verschillen in
prijs tussen de 10 en 50 euro per pijl.
“Aluminiumpijlen worden gebruikt voor
indoorwedstrijden en carbonpijlen voor
outdoorwedstrijden. Met een carbonpijl
kun je door drie koeien heen schieten.
Ze zijn erg sterk.”
Het lijkt Daan een leuk idee om
later bij Jong Oranje te schieten. “Je
hoort dan bij de beste van de besten.
Het lijkt me leuk om topsport te beoefenen.” Maar om je geld te verdienen
met handboogschieten, moet je echt bij
de allerbesten horen.
“Zoals het er nu uitziet, ga ik toch
liever naar het Korps Mariniers. Maar
als er zich later een kans voordoet
om voor Jong Oranje of zelfs op de
Olympische Spelen te schieten, dan ga
ik dat zeker doen. Ik kan nog steeds
spelen voor Jong Oranje, ook al volg
ik geen rayontrainingen meer. Zolang
ik maar gescout word en dat kan via
belangrijke wedstrijden.”

‘Veer joar Heite Soep, daat zujje mier
minse motte doan’
Carnavalsband Heite Soep uit Horst viert op zaterdag 8 februari in café De Lange haar vierjarig jubileum.
“Normaal viert iedereen een vijfjarig jubileum. Dat wij dat al bij vier jaar doen, is eigenlijk meer een excuus voor
het organiseren van een feestje,” aldus de jongens van Heite Soep.

Carnaval betekent heel veel voor
de mannen en gelukkig houden
ze ondanks hun optredens nog tijd
genoeg over om zelf carnaval te vieren.
“Eigenlijk vieren we meer carnaval dan
de meeste andere mensen”, legt Joris
uit. “Vooral in de periodes die vooraf
gaan aan carnaval hebben wij het druk.
Tijdens carnaval zelf staan we niet
zoveel op het podium. Maar als we een
optreden hebben, dan is dat voor ons
eigenlijk ook carnaval vieren. We blijven meestal nog de hele avond hangen
om mee te feesten.”
Voor de toekomst heeft Heite Soep
geen concrete plannen. “We kijken
wel waar het schip strandt”, aldus
Bart. “Maar we blijven ons gewoon op
Horst richten. Het hoeft allemaal niet

zo serieus te worden. Lol hebben is
toch het belangrijkste.” Meedoen aan
het LVK zit er dus niet in voor Heite
Soep. “Daarvoor zouden we ook eerst
allemaal op zangles moeten”, bekent
Sven lachend.
Tijdens de jubileumavond treden
artiesten als Thijssen en Co, Aaltied
Noëit Te Laat en Pim Minkenberg op.
Het motto van de avond: ‘Vier jaor
Heite Soep, daat zujje mier minse
motte doan’. In plaats van een receptie is er een ‘resoeptie’ van 21.00
tot 22.00 uur met ‘heite soep’ voor
iedereen. De rest van de avond treden
de carnavalsbands op met als afsluiter
Heite Soep zelf. “Dat optreden gaan we
waarschijnlijk zoals altijd improviseren,”
aldus de Horstenaren.

KOMT U OP DE KOFFIE?
Wij willen u van harte uitnodigen
om op D.V. dinsdagmiddag 11 februari,
om 15.00 uur, bij ons op de kofﬁe te komen.
Het oprichten van een carnavalsband begon in 2010 voor de vijf Horster
mannen als een grap, maar Sven, Bart,
Kees, Frank en Joris zijn vier jaar later
nog steeds bij elkaar. Frank vertelt: “We
zijn al jaren vrienden. Eigenlijk wilden
we voor de lol meedoen aan de Horster
Liedjesavond, meer voor het gratis bier
dan om serieus een carnavalsband op

te richten. Maar het was ontzettend
leuk en dat eerste optreden smaakte
naar meer.”
Het eerste optreden van Heite Soep
was ook meteen hun succesvolste:
ze werden vijfde bij de Horster
Liedjesavond. “Maar bij ons gaat het
uiteindelijk meer om het hebben
van een gezellige avond dan om

in de prijzen te vallen”, zegt Joris.
De hoogtepunten uit het vierjarig
bestaan van Heite Soep hebben dan
ook niet te maken met prestaties,
maar met een goede sfeer. Kees:
“We vinden geweldig als mensen
onze teksten kennen en meezingen.
Dat laat echt zien dat de fans ons
waarderen.”

Dominee D.J. Budding uit Elspeet zal, onder het genot
van een kopje kofﬁe, dan met u spreken over de Bijbel.
Er is volop gelegenheid om vragen te stellen.
U bent welkom in:
“De Schuilplaats” (voorheen de Vlies)
Gastendonkstraat 2, 5961 JX Horst
Als u opgehaald wilt worden, kan dat, u belt 06 - 57 73 18 47.
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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

Lola Derks
12 jaar
Horst
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Ik zou later graag een visagiste willen
worden. Het lijkt me leuk om mensen
mooi te maken. Ik wil denk ik een
opleiding in die richting gaan doen,
want als ik het doe wil ik het wel goed
doen. Ook zou ik later een man, dieren
en misschien wel kinderen willen.
Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
Ik zou nog een keertje groep 8 over
willen doen. Het was een gezellige tijd
met alle kinderen die bij mij in de klas
zaten. We hebben hele leuke uitstapjes gedaan, kamp, musical en gala.
Dat zijn dingen die ik nooit had willen
missen.
Je ideale verjaardagscadeau,
wat zou dat zijn?
Dit jaar krijg ik een kaartje voor het

concert van One Direction. Dat hebben
we met vier vriendinnen samen geregeld. Dat vind ik op dit moment het
leukste cadeau dat ik heb gekregen.
In wiens huid zou je een dagje
willen kruipen? Wat zou je dan
doen?
Ik zou graag in de huid van een
beroemdheid willen kruipen, bijvoorbeeld in de huid van Katy Perry. Ik vind
Katy Perry wel een goede artiest en
volgens mij heeft ze ook wel veel
fans. Dat lijkt me leuk om eens mee te
maken.
Je laatst ontvangen appje/smsje?
Van wie kreeg je die?
Dat was van twee vriendinnen die
vannacht bij mij gelogeerd hebben. Ze
zeiden dat ze het heel leuk vonden om
bij mij te komen logeren. Ik heb teruggestuurd dat ik het ook heel gezellig
vond en dat ik nog wel vaker met ze
zou willen logeren.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?

Walkro BV is producent van grondstoffen voor de champignonteelt en zoekt voor haar vestiging te Horst/Meterik een:

Vakantiewerker

m/v

(leeftijd vanaf 16 jaar)

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het bedienen
van machines en het schoonmaken van productiehallen.
Te werken dagen en uren in overleg.
Wilt u meer weten?
Neem dan telefonisch contact op met
dhr. Richard Witt, tel. 077 - 398 71 31 of 06 - 55 85 19 18.

Walkro BV Donkstraat 24, 5964 AJ Horst
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Lola Derks

Het lijkt me wel leuk om een limousine
te hebben. Die is heel lang dus je kunt
er met veel vriendinnen in zitten en er
zitten heel veel discoballen en zo in. Ik
heb het wel eens op tv gezien, het zag
er wel vet uit. Dat zou ik zelf ook wel
een keer willen doen.
Wat is uniek aan jou?
Ik vind zelf mijn haarkleur best wel
mooi, ik heb blond haar. Als ik voor
de spiegel sta en ik heb de lamp aan,
dan geeft dat een glans op mijn haar.
Dat vind ik wel apart. Ook vind ik het
ﬁjn dat ik altijd mezelf ben en best wel
behulpzaam ben. Ik vind het ﬁjn om
mensen te helpen als er iets is.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Ik zou graag nog een keer terug willen
naar Amerika. Afgelopen zomer ben ik
daar geweest, samen met mijn gezin.
Een ander deel zou ik op mijn rekening
zetten en een deel zou ik doneren aan
een goed doel. Misschien zou ik het
aan het WNF of KiKa schenken.

Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaarmaken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Mijn moeder kan hele lekkere, zelfgemaakte pizza maken. Ik weet niet of ze
hiervoor een geheim recept gebruikt.
Het heeft een lekkere smaak en ze
weet precies wat ik erop wil: kaas en
salami.
Leukste feestje ooit?
Tot nu toe is dat een feestje van drie
meisjes. Zij hadden dat samen geregeld
en veel mensen uitgenodigd die we
allemaal kennen. Ze draaiden hele
leuke muziek en het was heel gezellig.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Dat was voor mij oud op nieuw. Ik
vierde het samen met onze vriendengroep en dat vond ik heel leuk. Het
was leuk om lang op te blijven en om
vuurwerk te kijken.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Dat was een 8,4 voor Duits. Dat ging
over de woorden van het hele hoofdstuk. Ik vind Duits niet zo moeilijk.
Sowieso vind ik talen niet zo moeilijk.
Ik leer er ook gewoon altijd goed voor.
Zon of sneeuw?
Dan kies ik voor zon. Dan kan ik lekker
buiten in de tuin gaan liggen, kan ik
zonder jas naar school gaan en kan
ik lekker gaan zwemmen. Ik vind de
sneeuw ook best wel leuk, maar ik vind
het niet ﬁjn dat het dan zo koud is.
Avondmens of ochtendmens?
Ik ben een avondmens. Ik ga ’s avonds
vaak met vriendinnen naar programma’s kijken. ’s Ochtends vind ik
het niet leuk om vroeg op te staan om
naar school te gaan. Ik heb niet echt
een ochtendhumeur, maar ik vind het
gewoon heel moeilijk om mijn bed uit
te komen.
Stad of dorp?
Ik zou kiezen voor een stad. Daar kun
je lekker gaan winkelen en het is
heel groot. Ik weet nog niet waar ik
zou gaan wonen. Misschien wil ik in
Eindhoven gaan wonen. Misschien ga
ik ook wel naar een ander land, ga ik in
New York wonen of zo.

Mies
Column
Karma
Karma: de wet van oorzaak
en gevolg. Iedereen heeft dit
enigszins enge fenomeen wel
eens meegemaakt. Alsof alles
wat we doen ergens in de
lucht geregistreerd staat en
als meest belangrijke maatstaf voor het succes van een
volgende activiteit gebruikt
wordt. Iets als ’God straft
meteen’, of ’je krijgt wat je
verdient’, je snapt het wel.
Maar het werkt ook
andersom: ben je goed bezig
voor de wereld, dan is de wereld
ook goed voor jou. Zo ook vorige
week. Wat was ik blij dat iets als
karma bestond. Een ﬁkse
tegenslag in de vroege ochtend
dankzij een enorme vertraging
van mijn gele, grote monstertaxi
van de NS werd ’s avonds door
dezelfde NS onverwachts dubbel
en dwars goed gemaakt.
Voor het eerst in mijn leven
nam ik de vertraging van meer
dan een uur voor lief en nestelde ik me mét een kop thee
en zónder te vloeken en te
tieren rustig op een bankje. Ik
weet het zeker: dat heeft goed
gedaan, dat was karma. Was ik
’s ochtends goed voor de NS,
was de NS ’s avonds goed voor
mij. Zonder grapjes: ’s avonds
vertrouwde een allerliefste
conducteur me schreeuwend
vanuit de trein toe dat ik rustig
aan mocht doen en dat hij echt
wel op me wilde wachten.
Natuurlijk kwam ik een minuut
eerder veel en veel te laat het
station op racen. De trein was
klaar voor vertrek en toch had
deze aardige meneer nog wat
geduld voor mij. Gestrest als ik
was, struikelde ik natuurlijk over
mijn eigen benen toen ik de
auto uit wilde stappen, bleef de
sleutel in het slot steken toen ik
die eruit wilde trekken en lukte
het me maar niet de rest van de
bagage soepel de auto uit te
tillen. Geloof het of niet, de
conducteur stond er nog steeds:
“Niet zo haasten, we wachten
wel joh.”
Was het voor het eerst in
mijn leven dat ik de NS niet
aanvloog voor een vertraging,
was het ook voor het eerst in
mijn leven dat een conducteur
gezegend was met een portie
geduld. Nou, dat is duidelijk
toch? Karma.
Mies
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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.

Michiel Henderikx
Koken met

Randy

Natuurliefhebber Michiel is vaak in de buitenlucht te vinden. Hij vist
geregeld en maakt ﬁetstochten met zijn vrouw Laura (40) en kinderen
Femke en Sarah (7). Ook wandelt hij graag in de bossen. De familieman
bepaalt wat er thuis op tafel staat: koken en barbecueën vormen een
andere grote passie van hem. Deze week wordt Michiel Henderikx (36) uit
Tienray geplukt.

vonk sloeg meteen over”, vertelt de
Tienraynaar. “Voordat we kinderen kregen, hebben we samen een rondreis
gemaakt in Nieuw-Zeeland. We hebben
zes weken rondgetrokken met een
huurauto. We hebben het noordelijke
en het zuidelijke eiland gezien. De
natuur daar was zo mooi, daar hou ik
van.” De natuur is één van de redenen
waarom Michiel zo van vissen houdt.
“Je vertrekt vroeg van huis en ziet
de natuur ontwaken. Ik heb ook een
vismaatje, Sjuul (13). Tijdens het vissen
hebben wij elkaar ontmoet.” Met Sjuul
gaat Michiel vaak op pad. “Zo gaan
we ook een weekend naar België om
te nachtvissen. Dat is een hele andere
belevenis, de natuur komt dan pas echt
tot leven.”

Verzameldrift heb ik
van mijn moeder

Preipasta

met zongedroogde
tomaatjes

“Als ik ga vissen, neem ik ook af
en toe een boek mee. Ik lees graag
fantasyboeken. Zo heb ik de hele serie
Dwergen van Markus Heitz gelezen.
Als je eenmaal begint met lezen, is
het heel verslavend. Het is te vergelijken met boeken als Lord of the Rings.
Eigenlijk ben ik wel een verzamelaar.
Ik heb dus boeken van Heitz, maar ook
veel visserstijdschriften. Het leuke is
dat je ze meerdere keren kunt lezen.
Die verzameldrift heb ik van mijn moeder”, lacht Michiel.
Henderikx kwam in aanraking
met vissen door zijn vader. “Hij heeft

Benodigdheden:
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wUVWMURTGK
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wITCOIGTCURVG
2CTOG\CCPUGMCCU
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Bereiding:
6fYb[YYbdUbkUhYfaYhYYb
beetje zout aan de kook en kook
hierin de pasta gaar;
\U`jYYfXYdfY]Yb]bXY`Yb[hY 
was ze en snijd ze in gelijke halve
ringen;
_cc_XYdfY]Yb]bW]fWU(a]bihYb
beetgaar en giet ze dan af;
dY`Ybgb]ddYfXYi]Yb/
dY`Ybgb]^XXY_bcÃcc_Â^b/
jYfkUfaXYVchYf]bYYbVfYXY
pan en fruit de ui en knoﬂook
circa 2 minuten;
jcY[XYV`cYahcYYb[UUfXY
bloem in circa 2 minuten;
gW\Yb_XYk]hhYk]^bYfV]^Yb
kook circa 1 minuut;
gW\Yb_XYaY`_YfV]^YbVfYb[cd
smaak met een beetje zout en
versgemalen peper;
VfYb[\Yh[Y\YY`UUbXY_cc_Yb
kook in circa 5 minuten tot een
dikke saus;
gb]^XXYncb[YXfcc[XYhcaUhYb
ﬁjn;
gb]^XXYc`]^jYb]bf]b[Yh^YgYb
voeg ze met de zongedroogde
tomaten toe aan de saus;
aYb[XYdfY]YbXYDUfaYnUUbgY
kaas erdoor;
gb]^XXYdYhYfgY`]YÂ^b/
aYb[XYdUghUYbXYdYhYfgY`]Y
door de saus.
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Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertiﬁceerd

een arbeidsongeluk gehad waardoor
hij een tijd werkloos is geweest. Hij
is mijn echte vismaat. We vissen elke
zondag samen. We houden ook elk jaar
een visvakantie. Dan gaan we ergens
vissen in Nederland. Naar het buitenland gaan we niet, want dan willen de
vrouwen mee. Vorig jaar zijn we naar
Culemborg geweest. Mijn vader en ik
hebben een goede band samen. We
bellen vaak met elkaar, want hij woont
in Meyel.”
Michiel is erg betrokken bij zijn
sport. Hij is secretaris van visclub HSV
De Vriendenkring Tienray. “Ik doe daar
onder andere de ledenadministratie.
Als ze me nodig hebben, dan weten
ze me te vinden. Ik moet zorgen dat
alles draait. Ik vind het ook belangrijk
dat we jonge kinderen laten kennismaken met vissen. De vismeester
gaat vislessen geven op school in de
groepen 7 en 8 in Tienray. Vissen is niet
alleen vissen: de kinderen krijgen ook
zoekkaarten waarop dieren, planten en
vissen staan zodat hun kennis wordt
vergroot. We proberen meer jeugd aan
de waterkant te krijgen.”
Michiel vindt het ook belangrijk
voor zijn eigen kinderen dat ze veel
van de natuur zien. “Ik wil ze zo veel
mogelijk leren, maar ik ga ze niet
dwingen. Alles wat ik weet, vertel ik
ze. Ze leren snel. Laatst zei mijn vader
dat hij een eend zag, mijn kinderen
zeiden toen dat het geen eend was
maar een meerkoet. Dat is leuk om te
zien.”

OUDE
VIDEOTAPES
OP DVD 4,95
€1

Vraag naar de voorwaarden
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Blitterswijck

geleerd voor varkens- en koeienhouder.
In 1999 ben ik begonnen bij dit bedrijf.
Laura, mijn vrouw, werkt op dezelfde
afdeling. Ik heb haar daar ontmoet. De

“In 2003 ben ik naar Tienray verhuisd vanwege mijn werk als leidinggevende bij een dierenhouderij. Ik
ben er ingerold, want ik heb eigenlijk

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

„DANSFONTEIN”
IN HORST
zondag 9 februari bij Cafe De Lange

PUZZEL

Sudoku

programma:
 Het
A: 09.30-10.15 uur; Familydance:
dansen met je mama,
Het programma:
papa, ouder/verzorger; voor peuters
van 2,5 tot 4 jaar

Cafe "De Lange", Wilhelminaplein 9, 5961 ES Horst

A:B:
09.30-10.15
uur:
10.45-11.45

Familydance:
dansenvoor
met je
mama, papa,
uur;
Kleuterdans
kinderen
van ouder/verzorger
voor peuters van 2,5 tot 4 jaar
groep 1 en 2

C: 12.15-13.15
uur;
voor kinderen
van
B: 10.45-11.45
uur:”Creatieve
Kleuterdansdans”
voor kinderen
van groep 1
en 2

groep 3-4-5
C: 12.15-13.15 uur: „Creatieve dans" voor kinderen van groep 3-4-5.

Bijdrage: elk kind betaalt € 5,00 per les.
Bijdrage:
Elk kind
betaaltvia
 5,00
les.
Vooraf inschrijven
en vooraf
betalen
hetper
aanmeldformulier
Vooraf inschrijven en vooraf betalen via het aanmeldformulier op
op www.dansfontein.nl
zondag
9 februari
de zaal.
www.dansfontein.nlof
of op
op zondag
9 februari
in dein
zaal.
Met
dank aan Wendy Norbisrath
Met dank aan Wendy
Norbisrath.

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

DINGEN

ONZE AANBIE

EEK

VOOR DEZE W

Oplossing vorige week:
5

9

4

7

2

6

1

3

8

1

8

3

9

5

4

2

7

6

7

6

2

1

3

8

4

9

5

6

7

9

3

1

5

8

2

4

3

1

8

4

9

2

6

5

7

2

4

5

8

6

7

9

1

3

9

5

1

6

4

3

7

8

2

4

2

7

5

8

9

3

6

1

8

3

6

2

7

1

5

4

9

Magere rund poulet

Gratis peperkoek 100 gram

€ 1,40

Braadribjes v/h scharrelvarken

100 gram € 0,75

Kip krokant

4 stuks

€ 5,00

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Starters in de Regio
Hifb]b[Dc]bh@]W\h @YX;Y`i]X
Bedrijf

Turning Point Licht,
Led & Geluid
Eigenaar Matty Hermans
Adres
Helmesstraat 10a
Plaats
Horst
Telefoon 06 13 47 60 12
E-Mail
info@turningp.nl
Website www.turningp.nl
Start
juni 2012
Activiteiten
Turning Point is opgericht
door Matty Hermans. Geboren en
getogen in Horst heeft Hermans
van zijn grootste hobby, licht en
geluid, zijn beroep kunnen
maken. Turning Point Licht, Led
en Geluid verhuurt, adviseert en
verkoopt alles op het gebied van
licht, LED en geluid en daarnaast
kunnen zij licht- of
geluidsinstallaties installeren en
onderhouden. Voor orkesten en
bands verzorgen zij de PA en
kunnen zij alle LED-verlichting op
maat voor feesten of
evenementen leveren, tot
complete professionele
lasershows of presentaties.
Turning Point werkt met mensen
met ruime ervaring en
opleidingen in elektronica.

Doelgroep
Turning Point richt zich op
een grote doelgroep. Voor zowel
particulieren, bedrijven, horeca
en verenigingen, eventueel in
samenwerking met andere
PA- en videoregistratiebedrijven,
kunnen zij een oplossing
aanbieden op het gebied van
feesten met een band of dj of
bedrijfspresentaties. Daarnaast
adviseren zij en verzorgen zij
aanleg van LED-verlichting.
Onderscheidend vermogen
Turning Point Licht, Led en
Geluid onderscheidt zich door
voor eenieder een maatwerkoplossing te zoeken. Verder werken
zij met hoogwaardige producten
en staat kwaliteit en tevredenheid hoog in het vaandel. Zij zijn
laagdrempelig, betaalbaar en
bieden genoeg ruimte voor
persoonlijke aandacht en
individuele wensen. De wensen
van de klant, hun apparatuur
aangevuld met hun professionele
medewerkers vormen de basis
van de dienst, of het nu gaat om
tijdelijke verhuur of het leveren
van een vaste installatie.

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

Curator heeft goede hoop

Mogelijk kandidaten
overname Lozon

winkel&bedrijf 11

Kunst voor KiKa
In de showroom van Verhaag parketvloeren, schuifwandkasten en afbouwprojecten in Sevenum is sinds
zaterdag 14 december een kunstexpositie te zien. Het initiatief ontstond uit de samenwerking met galerie
De Bovenkamer in Helden.

De kunstveiling van diverse pronkstukken
Na de ofﬁciële opening door
gouverneur Bovens vond een
kunstveiling plaats onder leiding
van veilingmeester Joep Verbugt,
waarvan de opbrengst bestemd was
voor KiKa. Vanuit Kika Nederland
heeft Bart van de Ven deze avond
verteld hoe belangrijk het werk van

Stichting KiKa is. Afgelopen week
werd de cheque ter waarde van
900 euro overhandigd aan Bart.
De kunstwerken sieren het hele jaar
door de showroom van Verhaag.
Deze zijn gemaakt door kunstenaars
met een verstandelijke of
psychiatrische beperking. Galerie De

Bovenkamer in Helden en Verhaag
in Sevenum bieden hen een podium
om deze kunst ook buiten de gangen
van de diverse zorginstellingen
in Limburg en Oost-Brabant te
exposeren. Elke drie maanden
wisselt de expositie, die vrijblijvend
te bezoeken is.

Twee prijzen in IJs-VakWedstrijden
De jaarlijkse IJs-Vak-Wedstrijden vonden plaats op maandag 3 februari. IJssalon Clevers uit Grubbenvorst en Lo
Solé uit Sevenum vielen tijdens de vakwedstrijden in de prijzen.

Nadat de Rechtbank Limburg woensdag 22 januari het faillissement van
Lozon Lozon2P en Wiell Food & Flower Logistics heeft uitgesproken, ging de
curator in gesprek met mogelijke overnamekandidaten. De curator is
hoopvol, geeft hij desgevraagd aan.
“Voor de payrollactiviteiten zijn
inmiddels oplossingen gerealiseerd,
die ervoor zorgen dat klanten en
externe werknemers vanaf 1 februari
via andere partijen worden bediend”,
laat de curator weten. AB Werkt ZuidNederland mag klanten en werknemers
van Lozon2P aan zich binden. Nunhems
Zaden brengt werknemers van Lozon
Nunzon bij een andere, door haar te
selecteren, organisatie onder.
Op dit moment wordt de dienstverlening aan klanten en opdrachtgevers
van Wiell Food & Flower Logistics voort-

gezet. De curator geeft aan te werken
aan een deﬁnitieve oplossing.
Inmiddels heeft zich een aantal
serieuze overnamekandidaten gemeld,
stelt de curator. De geïnteresseerde
partijen moesten uiterlijk maandag
een voorstel bij de curator neerleggen,
waarop deze zo snel mogelijk concrete
afspraken wil maken.
De curator en directie laten weten
te vertrouwen “op een positief verloop
van dit proces, waarbij de activiteiten
van Wiell Food & Flower Logistics voor
de regio kunnen worden behouden.”

Wienerhof weer open

Nieuwe uitbater cafetaria Griendtsveen
Cafetaria Wienerhof in Griendtsveen is na een maand weer open. Nadat
de deuren begin dit jaar dicht gingen omdat er geen huurder meer voor het
pand was, openen John en Anja Swinkels nu het cafetaria weer.
De nieuwe uitbaters willen
met de cafetaria de behoefte van
Griendtsveners én toeristen vervullen.
“In het zomerseizoen (willen
we) ook een rustpunt zijn voor
dagrecreatie zoals dat in Griendtsveen

aanwezig is”, stellen zij in het
Mededelingenblad van het Peeldorp.
De openingstijden zijn ﬂexibel,
maar in principe is de cafetaria
van woensdag tot en met zondag
geopend.

Deelnemers uit heel Nederland
kunnen in verschillende categorieën
meedoen aan de ijsvakwedstrijden.
Zo zijn er de onderdelen Gouden
IJsspatel, Gouden IJscreatie en IJssalon
van het jaar.
IJssalon Clevers uit Grubbenvorst
behaalde de tweede plaats in de
categorie Gouden IJscreatie met de
creatie Smúlle, gemaakt door Kay
Lommen. Theo Clevers: “De creatie is
gebaseerd op een Deens appeltaartje.
Iedereen was te spreken over onze

creatie. Ik zei van tevoren nog dat
we er ook vanuit moeten gaan dat
we niet altijd kunnen winnen en
toen werden we tweede. We waren
verschrikkelijk blij. Tevens zijn we
genomineerd voor IJssalon van het
jaar. Ik was met stomheid geslagen.
We hebben een goed team. De
mensen en de handjes moeten het
uiteindelijk doen.”
Lo Solé uit Sevenum werd vijfde
in de categorie Gouden IJscreatie.
Inge Groenewegen, eigenaar van

ijssalon Lo Solé: “We hebben net geen
podiumplaats behaald, maar we zijn
er zeker trots op. Het is een goede
prestatie. Twee ijssalons uit Horst aan
de Maas staan in de top vijf. Samen
met mijn partner, mede-eigenaar
Joep Minten, heb ik een mooie creatie
gemaakt genaamd Pure Passie.
We hebben gebruikgemaakt van
passievruchtijs. Dit was een verplicht
onderdeel. Ook hebben we pure
chocolade gebruikt en onze passie erin
gestopt.”

opinie
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Winkeliers mogen zondagopenstelling zelf bepalen

‘Het is óf allemaal wel,
óf allemaal niet’

De discussie rondom de koopzondagen in Horst aan de Maas blijft voortduren. Bijna drie kwart
van de inwoners van Horst aan de Maas vindt dat winkeliers zelf mogen bepalen of ze op zondag
de deuren openen. Slechts een kwart ziet dit niet zitten. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
in de supermarkt. Fijn om dat dan lekDe meest gehoorde reden om op
ker rustig op zondag te kunnen doen.
zondag boodschappen te doen, is dat
Zondag is vaak
het handig is.
“Handig voor een vergeten
zo’n ‘lege’ dag”,
Onverwacht
boodschap”
zegt een inwobezoek? Even
ner. Als er nu op
naar de super“Gun personeel ook
zondag wordt
markt om snel
zondagsrust”
gewinkeld, dan
wat lekkers voor
wordt door de
bij de kofﬁe te
“Dit gaat ten koste van de
meerderheid in
halen. Daarnaast
kleine ondernemer”
onze gemeente
wordt winkelen
op zondag ook als een uitstapje gezien. gedaan. Daarnaast zijn buurgemeenten
als Venray, Venlo en Roermond populair
“Op zaterdag is het meestal heel druk

waarvan inwoners en
bezoekers weten dat
dan 80 procent
van de ondernemers open is.
Door het los te
laten komt er
versnippering
en daarmee
halﬂege winkelcentra waar
het niet gezellig is.”
“De winkeliers moeten
er samen uitkomen en
met één gezicht naar buiten treden”, vindt een ander.
Inmiddels heeft het College van
B&W van Horst aan de Maas een besluit

Weet
niet
Oneens '
&(

onder de shoppers.
De stemmers vinden
echter wel dat
er één beleid
moet zijn. “Voor
de zondag geldt
allemaal open of niet.”
Een van de stemmers formuleert
zijn bezwaren tegen de openstelling als
volgt: “Hou er wel rekening mee dat
er nu acht goede koopzondagen zijn

Eens
+'

genomen over de huidige situatie.
Supermarkten in Horst aan de Maas
mogen nu tot eind maart elke zondag
geopend zijn. Zij maken gebruik van
de oude verordening, waarbij het
gemeentebestuur de koopzondagen
aan het begin van het jaar toewijst.
Op 11 maart komt wethouder Paul
Driessen met een nieuwe verordening,
die dan in de gemeenteraad wordt
besproken.
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

Macht en onmacht van de politicus
De gemeenteraadsverkiezingen naderen. Jarenlange ervaring leert dat
prestaties van plaatselijke politici helaas niet altijd beloond worden.
Daarbij is hun ‘macht’ alsmaar kleiner geworden, door toenemende
gemeentegrootte en het dualisme: de scheiding tussen gemeenteraad en
wethouders (met ambtenaren) en gemeenteraadsleden (zonder).
Raadsleden worden geacht alle wethouders (ook die van de eigen partij)
publiekelijk te controleren. Gebeurt dat?
Als binnen een partij of in de
eigen gemeente geen geschikte
wethouders te vinden zijn, zoekt
men daarbuiten of in een andere

partij. In Horst aan de Maas is dat twee
keer gebeurd. Bij het terugtreden van
wethouder Freek Selen (Essentie) bleek
de fractie niet te beschikken over een

geschikte opvolger. Een diskwaliﬁcatie!
Een geschikte kwam uit het CDA.
Die moest wel even een andere pet
opzetten. Iets anders zagen we bij
het CDA. Na het terugtreden van Leon
Litjens was geen geschikte kandidaat
uit de fractie beschikbaar. Het werd
een ’tussenpaus’: Huub Dinghs, oudwethouder van Sevenum. Opnieuw
een diskwaliﬁcatie! Daarna volgde
een nieuwe zoektocht. Nu naar een
lijsttrekker. De eerste kandidaat werd

na ruzie ’afgeschoten’. Ook de huidige
kwam ‘van verre’.
Er is nog een derde probleem.
Veel taken zijn op basis van de Wet
gemeenschappelijke regeling, gedelegeerd onder verantwoordelijkheid
van wethouders en burgemeesters,
zoals die van handhaving en veiligheid.
Binnenkort komt daar nog een heel
belangrijke bij: de naar onze gemeente
gedelegeerde zorg. De eerste verantwoordelijkheid ligt in beide gevallen bij

wethouders uit meerdere gemeenten.
Zelfs de (benoemde) burgemeesters
komen in beeld (handhaving en veiligheid). Hoe denken de partijen over
hoorzittingen waarin portefeuillehouders met de billen bloot moeten?
Ik daag alle politieke partijen uit tot
een standpunt. En om ook iets te
zeggen over hun politieke onmacht.
Programma’s lezen kan elke alfabeet.
André de Bruin,
Sevenum

Ingezonden brief

Vrijwilligers, laat je niet ontmoedigen door ‘vernielzuchters’
Door de Stichting Landschap Horst aan de Maas is in het voorbije jaar
aan de Heemkundevereniging Meerlo-Wanssum medewerking gevraagd
inzake het uitzetten en meehelpen aanleggen van wandel- en ﬁetsroutes
in de gemeente Horst aan de Maas.
Grote delen van deze routes lopen
door de drie kernen Meerlo, Swolgen,
Tienray en een klein gedeelte door
Blitterswijck. Vrijwilligers van onze
vereniging maar ook van buiten onze
vereniging zijn uren, ja zelfs dagen
bezig geweest om de wandel- en
ﬁetsroutebordjes te plaatsen. Nu
2014 nog maar enkele weken oud is,

zien we dat er een bordje van de 32
kilometer lange Oude Maasarmroute
tijdens de jaarwisseling vernield is.
Wie zijn dat toch en wat bezielt hen
om gemeenschapseigendommen, die
we met zijn allen betaald hebben, te
vernielen?
Het bordje is door een vuurwerkbommetje zwaar beschadigd. Hoera

voor het jaarlijks terugkerend vuurwerk, maar teleurstellend voor de
vrijwilligers die de bordjes geplaatst
hebben. De route zal worden geïnspecteerd of er nog meer bordjes zijn
vernield. Daarna zullen de vernielde
bordjes worden vervangen door
nieuwe. Wie draait er nu op voor de te
maken kosten? Ja juist, wij, samen met
hen die de bordjes vernield hebben.
Hopelijk komt aan die vernielzucht ooit
eens een einde.
Arnold Jacobs, Heemkundevereniging
Meerlo-Wanssum

$ '9 , (67$ ; $7 , (%( 0 , ' ' ( /, 1*
Coen Absil onroerende zaken
legt zich toe op de markt van
het onroerend goed, letterlijk
HQ¿JXXUOLMNJH]LHQLQGH

Vrijdag 14 februari

Love injection
disco night
DJ Marc Verlinden
18+only
aanvang 21.00 uur

Herstraat 37 - Horst
Tel. 077 - 398 33 05

UXLPVWH]LQYDQKHWZRRUG
+HWZHUNJHELHGEHWUHIW
YRRUDOZRQLQJHQ
evenals (voormalige)
bedrijven in de
DJUDULVFKHVHFWRU

/RWWXPVHZHJ%URHNKXL]HQ
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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

‘Meister Rongenplein’ mag niet in America?
Onlangs las ik in weekblad HALLO Horst aan de Maas een artikel dat het
Meister Rongenplein niet mag in America. Ik ben zeer betrokken geweest
bij het wel en wee van America, in gelukkige tijden en verdrietige tijden.
In elk tijdperk en elke generatie zijn er mensen binnen de gemeenschap
die vrijwillig hun nek uitsteken. Die iets goeds brengen en dit blijft
bestaan. Gelukkig.
Het kerkplein is al jaren geen
kerkplein meer. De gemeente heeft
hier ook stukken ingenomen. Het is
een parkeerplein. Wat betreft het
navigatiesysteem: er is geen huis
dat aan het kerkplein ligt. Zelfs de
kerk ligt aan de Pastoor Jeukenstraat.
De Pastoor Jeukenstraat blijft, de

Nusseleinstraat blijft, en het zou een
kleine moeite zijn om bij de kiosk
bijvoorbeeld een bord te plaatsen
met ‘Meister Rongenplein’. Hierdoor
verandert er voor de hulpverleners
van welke orde dan ook niets. En het
pastorale gedeelte blijft intact, wat
ook zeer waardevol is geweest en kan

zijn. Hoe komt het dat de gemeente
en de kerk zo welwillend zijn in een
aantal zaken, maar dat de kers op
de taart nu gaat ontbreken? Hoe
komt het dat de gemeente niet het
voorbeeld van het verhaal van het
toneelstuk volgt? Vlucht niet in het
onbekende, maar zie de werkelijkheid
onder ogen. Vluchten kan niet meer,
toch…
Is dit ook de reden waarom
men met een zeer gemotiveerde
vereniging als de De Vrije Spelers een
jaar lang in gesprek gaat? Waarom
men alle mensen die betrokken zijn

goede moed geeft om er prachtige
weken van te maken? En dan: ‘Nee
lieve mensen, de naam van het
plein kan niet doorgaan”, terwijl alle
doelstellingen samen één geheel
vormen. Vluchten kan niet meer…
Dit schrijf ik om de mensen van
De Vrije Spelers een hart onder de
riem te steken en een lans voor ze te
breken. Ik hoop voor ze dat ze met
nieuwe motivatie verder kunnen. Zij
hebben zich een eeuw bewezen.
Bep Brugmans-Jenniskens,
Venray (voorheen America)

Ingezonden brief

Geen Meester Rongenplein America?
Met ongeloof en verbazing las ik in HALLO van donderdag 30 januari dit
bericht. Ik kan niet begrijpen dat het College van B&W van Horst aan de
Maas het verzoek van toneelvereniging De Vrije Spelers heeft afgewezen.
Ik ben 85 jaar geleden in
America geboren en heb er jarenlang
gewoond. Ik ken Meester Rongen
als een zeer charismatische man,
die op vele fronten de gemeenschap
diende. Hij was een inspirerende
onderwijzer, die er alles aan deed
om leerlingen naar een hoger niveau
te brengen. Generaties Americanen
hebben hiervan proﬁjt gehad. Hij
was 40 jaar regisseur en ruim 60 jaar

lid van de toneelvereniging. Hij heeft
het toneel tot een hoog niveau getild.
Hij regisseerde, was supervisor en
jurylid van de Culturele Raad Limburg,
medeoprichter en secretaris van het
Werkverband Limburg Amateurtoneel
en columnist en recensent bij landelijke
toneelbladen.
Hij was medeoprichter van de fanfare en ruim 55 jaar voorzitter. Onder
zijn voorzitterschap werd de fanfare

wereldkampioen. Hij was medeoprichter van de Limburgse Muziekbond en
secretaris. Voor zijn verdiensten kreeg
Rongen een Koninklijke Onderscheiding
en onderscheidingen uit de toneel- en
muziekwereld.
Is het geheugen van de huidige
generatie Americanen en de gemeente
zo kort dat zij geen tastbaar eerbetoon
voor hem willen, nu ‘zijn’ Vrije Spelers
honderd jaar bestaan? De argumenten
van het college overtuigen niet: zij
hecht kennelijk veel waarde aan het
bezwaar van het kerkbestuur. Er bestaat
ofﬁcieel geen kerkplein, maar een ver-

harde ruimte waar geen gebouwen,
geen postcodes zijn. Verwarring is
niet mogelijk als daar een paal komt
met een bord ‘Meister Rongenplein’.
Is zo’n klein eerbetoon echt niet
mogelijk?
Ik begrijp het werkelijk niet.
De suggestie van de gemeente om
de naam te geven aan een nieuwe
straat, is een loos gebaar. Iedereen
weet dat er in America binnen
afzienbare tijd geen nieuwe straat
komt.
P.H.J. Geurts,
Horst

Bespreking Poll week 4

Veilige Honken zijn te snel afgeschreven
Omdat er maar weinig van de Veilige Honken gebruikt wordt gemaakt,
heeft gemeente Horst aan de Maas besloten te stoppen met dit project.
Dit werd in 2008 gestart om schoolgaande jeugd een veilige haven op hun
route van en naar school te bieden. De resultaten van een enquête onder de
deelnemers van het project maakten echter duidelijk dat de jeugd te weinig
gebruik maakt van de aangeboden diensten.
Logisch dus dat de gemeente ermee stopt, vindt 51 procent van de

stemmers. Bijna iedereen heeft tegenwoordig een mobiele telefoon om
hulp in te roepen. Daarnaast was het project ook niet echt bekend onder de
scholieren.
49 procent vindt daarentegen dat de gemeente de Veilige Honken te
snel heeft afgeschreven. Het project kost amper iets en in noodgevallen
kan het altijd van pas komen. Daarnaast is hulp die via een telefoon wordt
ingeschakeld niet altijd in staat direct met een oplossing te komen.

Mensen die toch niet in de raad willen,
mogen zich ook niet verkiesbaar stellen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan: over iets meer dan
een maand mogen we bepalen wie ons de komende vier jaren in de
gemeenteraad van Horst aan de Maas gaan vertegenwoordigen. De
kandidatenlijsten zijn onlangs bekendgemaakt en daar staan naast bekende
namen ook nieuwkomers en oudgedienden op.
Niet iedereen stelt zich echter even beschikbaar. Sommige mensen
hebben bekendgemaakt als lijstduwers te willen functioneren: wel stemmen
te ronselen voor hun partij – misschien door hun bekende naam, misschien
door hun opgebouwde staat van dienst – maar niet in de raad plaats te
willen nemen. Voorgaande periode ontstond wat commotie toen mensen

hun raadszetel die ze – soms door voorkeursstemmen – hadden gewonnen,
afgaven aan een ander partijlid. Mag dat zo maar? Je staat op een lijst en
trekt stemmen omdat je je kandidaat stemt, maar je geeft van tevoren al
aan hoe dan ook niet in de gemeenteraad plaats te willen nemen? Is dat
kiezersbedrog? Aan de andere kant: als mensen hun steun aan de partij
willen geven door mee campagne te voeren en stemmen te winnen, dan
biedt het de kiezer een duidelijk beeld van die partij. Als mensen die je kent
en waardeert voor een bepaalde partij zijn, kan dat jou helpen in je keuze.
Mensen die niet in de raad willen, mogen zich ook niet verkiesbaar
stellen. Wat vindt u?

Ontkenning
Een bijzonder systeem in
onze hersenen is de mogelijkheid van ontkenning. Van die
oprechte dit-is-zeker-niet-zoontkenning. Ik weet niet
precies hoe het biologisch en
ofﬁcieel allemaal schakelt,
daar in die grijze massa, maar
bijzonder is het zeker.
De afgelopen weken zijn
regelmatig vaten met chemisch
afval gevonden in de regio.
Deze stoffen zijn hoogstwaarschijnlijk afkomstig van de
productie van xtc in illegale
laboratoria. Die – dat neem ik
dan aan omdat alle dumpingen
ook hier in de regio plaatsvinden – in onze eigen omgeving,
misschien zelfs onder onze
neus, gebruikt worden. Ik denk
dan: dat wordt niet hier
gemaakt, als ze het hier ook
niet verkocht krijgen. Kwestie
van vraag en aanbod, lijkt me.
Toch blijkt uit onderzoek van
ons panel dat de meeste
mensen in Horst aan de Maas
denken dat het wel meevalt
met het gebruik van harddrugs.
Ontkenning? Wat niet weet, wat
niet deert?
Het is een soort verdedigingsmechanisme, heeft
iemand me ooit uitgelegd. Als
iets te heftig of ongrijpbaar
wordt – als je er toch niets aan
kunt doen, zeg maar – dan kun
je je er heel druk over maken,
maar je kunt ook doen alsof het
niet bestaat. Dat is beter voor je
hoofd, voor je hart en in veel
situaties ook logisch. Als je het
toch niet kunt veranderen, dan
moet je ’t maar laten komen.
Maar niet in alle gevallen is de
kop-in-het-zand-strategie de
beste, lijkt me.
Meer ontkenning zag ik
dinsdagavond tijdens het
U`Wc\c`XYVUhjUb@Y__Yf:f]nYb
in gesprekken met ouders over
het alcoholgebruik van hun
kinderen. Grappig, als ik in een
zaal vol brugklassers sta en
vraag wie er al eens gedronken
heeft, steekt bijna iedereen zijn
of haar handje op. Als ik het
aan de ouders vraag, kom je
toch nog regelmatig een
gevalletje ‘nee, mijn kind doet
dat niet’ tegen. Of dat verstandig is? Als ik iets begrepen heb
uit het debat, dan is dat
bespreekbaar maken toch echt
wel een oplossing is. Al is de
ontkenning nog zo snel…
What Else?
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 5) > Ik ga met mijn kind in gesprek over alcohol > eens 71% oneens 29%
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Zorg wordt persoonlijk en minder ingewikkeld
In Horst aan de Maas wachten we niet af tot Den Haag er uit is. Wij zien
de kansen van zorgtaken en welzijn dicht bij de burgers en zijn gewoon
begonnen. Al bijna twee jaar worden de vraagverhelderingsgesprekken bij
mensen thuis gevoerd, tot grote tevredenheid van burgers.
Mensen hoeven niet van
loket naar loket en worden echt
gehoord. Daar willen we mee
verder. De gemeente heeft een
verantwoordelijkheid voor de
mensen van Horst aan de Maas. In
samenwerking met grote en kleine
zorgaanbieders moeten we ervoor
zorgen dat de juiste zorg er is, met

de vakmensen die het uit kunnen
voeren. De Partij van de Arbeid laat
niemand in de kou staan. We hechten
veel waarde aan de adviezen van
het participatieplatform Horst aan de
Maas, waarin ervaringsdeskundigen
en belangenbehartigers zijn
vertegenwoordigd.
Naast professionele zorg is er

behoefte aan vrijwillige zorg en
burenhulp in allerlei varianten. In onze
dorpen zijn steeds meer voorbeelden
van mooie initiatieven door denkers
en doeners. Eetpunten in diverse
dorpen, waar mensen gezellig samen
aan tafel schuiven voor een gezonde,
betaalbare maaltijd gekookt door
dorpsgenoten. Dorpsdagvoorzieningen
als Komerbij in Grubbenvorst en
De Kompeneej in Kronenberg. De
boodschappenplusbus en de wensbus
die binnenkort gaat rijden. De
gemeente moet waar nodig deze

initiatieven steunen zodat ze stevig
onderdeel kunnen zijn van de zorg
waar burgers op kunnen rekenen.
Onze kandidaten maken ook
werk van zorg en welzijn in hun
eigen dorp. Ruud Baltussen is in
America met dorpsgenoten en met
zorgverleners actief in de opzet van
een uniek gezondheidscentrum.
Truus Knoops is in Tienray actief
en een warm pleitbezorger voor
leefbaarheidsinitiatieven voor jong
en oud. Bij haar vindt iedereen
een luisterend oor en troost bij

versgebakken koekjes. Jan van
Dijk is mede-initiatiefnemer van
het Noaberzorgpunt in Meerlo met
ruim honderd vrijwillige aanbieders
van hulp. Voorbeelden van onze
kandidaten die volop meedoen in al
onze kernen.
De Partij van de Arbeid staat
hiervoor: zorg wordt persoonlijk
en minder ingewikkeld. We laten
niemand in de kou staan.
Birgit op de Laak,
lijsttrekker PvdA
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Op 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De kandidaten van
Essentie zijn inmiddels bekend. Hierbij stellen we één van onze nieuwkomers voor: Luc van den Beuken uit Kronenberg.
Mijn naam is Luc (33) en ik ben al
mijn hele leven woonachtig in
Kronenberg. In dit knusse dorp woon
ik met mijn vrouw Mieke, zoon Gijs en
dochter Eef. Kronenberg is een klein,
maar gezellig en hecht dorp. De
mensen zijn sterk verbonden door
een actief verenigingsleven met veel
actieve vrijwilligers.

Ik werk als teamleider van een
ontwikkelteam bij Nelipak BV in Venray.
Werken in teamverband bevalt me erg
goed. Op zondagmorgen voetbal ik in
een vriendenteam bij SV Kronenberg.
Ook ben ik actief als voorzitter van
carnavalsvereniging Kroeënekraan en
Pieëlhaas. Dit jaar ben ik vervangend
vorst binnen de vereniging.

Ik vind het belangrijk een actieve
bijdrage te leveren aan onze samenleving. Dit doe ik al door actief te zijn
bij een aantal verenigingen, maar dit
wil ik ook graag in de lokale politiek. Een tijdje geleden werd me de
vraag gesteld ‘of ik een bijdrage wilde
leveren aan Essentie’. Het spreekt
me bijzonder aan dat Essentie een
transparante en reële partij is. Essentie
is een jonge, ambitieuze partij met hart
voor lokale mensen. Een leefbaar dorp,
groot of klein, opkomen voor ieders

belangen: dat is mijn essentie.
Als inwoner van een klein maar
mooi dorp hoop ik ook de belangen van
inwoners uit andere kleine dorpen te
kunnen behartigen. Want deze kleine
dorpen maken de gemeente Horst aan
de Maas uniek. Om deze belangen te
kunnen behartigen, heb ik uw stem
hard nodig. Stemmen is essentieel,
stem Essentie.
Luc van den Beuken,
kandidaat Essentie

Verenigingsleven en vrijwilligers
Ik ben Hay Emonts (58) uit Horst. Ben getrouwd met Germaine. Wij
hebben twee zonen, Daan en Job. Van oorsprong ben ik leraar. Ik heb
twaalf jaar lesgegeven aan de LHNO school Tienray. Die school werd in
1987 opgeheven. Sinds 1988 werk ik als opleidingsadviseur bij
Kenniscentrum Handel. Mijn motto voor de verkiezingen is ‘Denken in
kansen, samen aan de slag.”
Het CDA is een partij waar mijn
ideeën over onze samenleving het
beste tot z’n recht komen. Het is
een partij die kort bij de mensen
staat en het verenigingsleven en
vrijwilligerswerk voornaam vindt.
Voor het CDA is het verenigingsleven
een belangrijke pijler van onze

samenleving. Sport is goed voor de
fysieke ontwikkeling en gezondheid.
Sporters leren functioneren in
teamverband en schenken veel
aandacht aan respect en fairplay.
Vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar.
Daarom wil het CDA het subsidiebudget
voor het verenigingsleven minimaal op

het huidige niveau houden.
Daarnaast stimuleert het CDA
samenwerking tussen (sport-)
verenigingen als dat continuïteit
bevordert. Vier jaar geleden werd voor
het eerst gesproken over de aanleg
van kunstgrasvelden bij Wittenhorst
en Sparta’18. Door samenwerking
met gemeente Horst aan de Maas zijn
die in 2011 gerealiseerd. Het tweede
voorbeeld is de fusie tussen vier
korfbalverenigingen. Erica America,
Vonckel Girls Meterik, Odos Hegelsom
en Wittenhorst besloten verder te
gaan als één korfbalvereniging. Mooie

voorbeelden dat proactief denken en
samenwerken loont.
CDA ondersteunt initiatieven
van het verenigingsleven op het
gebied van maatschappelijke
participatie. Het CDA wil zich
inzetten voor het multifunctioneel
gebruik van sportaccommodaties:
sportparken ook overdag openstellen
voor bredere maatschappelijke
activiteiten zoals kinderopvang,
bewegen voor ouderen, re-integratie
van werknemers, Wajong’ers en
uitkeringsgerechtigden. In de kansen
die daar liggen gelooft het CDA, samen

met andere partijen ‘aan de slag’.
Alleen kan je niks, samen kan je
alles. Naast het verenigingsleven en
het vrijwilligersbeleid wil het CDA
zich sterk inzetten voor lokale en
regionale werkgelegenheidsprojecten.
Re-integratie van werklozen,
zodat het totaal aantal uitkeringsgerechtigden niet toeneemt en
sociale akkoorden sluiten met lokale
ondernemers zijn speerpunten van
onze inzet. Dat is het CDA, de partij
voor verenigingen en vrijwilligers.
Hay Emonts,
CDA Horst aan de Maas

Verbindingswegen worden verbreed
en worden jakkerwegen (onveilig) en
ﬁetspaden zijn te laat klaar en sluiten
met onvoldoende veiligheidsmaatregelen aan op de weg.
Veel beloftes, ook nu weer, maar
vaak tegengestelde acties.
Wat wil D66? Wij willen een
samenhangende aanpak, bouwen naar
behoefte (onderzoek waar D66 al jaren
om vraagt), verbindingswegen tussen
dorpen die goed onderhouden en echt
veilig zijn. Naast lichte, ook zware zorg
in de kernen, voorzieningen op peil
houden en daarnaast onderzoeken wat

terug kan (bankenoverleg over pinautomaten, kleine supers terug?) en
geregeld (semi-)openbaar vervoer. Dit
door taken te combineren waardoor
werkgelegenheid en binding van
mensen met de kern wordt gerealiseerd. Bouw in of bij kernen, niet
op afstand. Een beleid dat de kernen
centraal stelt.
Ideeën uitwisselen? Elke eerste
zaterdag van de maand zijn we in de
bibliotheek van 11.00 tot 12.00 uur.
U bent welkom en bel ons anders.
Andries Brantsma, commissie
samenleving D66 Horst aan de Maas

Opletten geblazen
Het is opletten geblazen bij het lezen van alle coalitiebeloftes. Wat
beloven de partijen, wat hebben ze gedaan? Wat was in het nadeel van de
kernen en waarom moet er nu nog zoveel? Er was vier jaar de tijd om hier
aan te werken.
Een greep uit het coalitieakkoord:
“Leefbaarheid in wijk en dorp door
een goed voorzieningenniveau, eigen
identiteit van kernen, gemeenschapshuis. Ontoereikende en moeilijk
bereikbare voorzieningen zijn voor
de coalitiepartijen onaanvaardbaar.”
Mooie woorden, net als “multifunctioneel gebruik van accommodaties,
stimuleren van eigen initiatief, een

veilige verbindende wegenstructuur en
andere veiligheidsmaatregelen.”
Maar wat deed de coalitie voor het
behoud van de kernen ten opzichte
van wat beschreven stond en nu weer
geroepen wordt?
Bibliotheken verdwenen en
verdwijnen uit Lottum, Broekhuizen,
Grubbenvorst en Sevenum.
Prestatieafspraken met woningbouw-

verenigingen hadden geen inhoud. De
Afhang werd een dependance voor
Hegelsom (eigen identiteit?), consultatiebureaus verdwenen uit dorpen.
Geen ondersteuning voor het breed
gebruikte jeugdhuis in Kronenberg
(kan de raad ingrijpen?). Het gemeenschapshuis in Evertsoord werd niet
gesteund. Pinautomaten verdwijnen en
het college laat het gebeuren zonder
actie. Grubbenvorst wordt ondergeschikt gemaakt aan de belangen van
Greenpark. Een willens en wetens
te lage sporthal in Broekhuizenvorst
is nu geen volwaardige sporthal.
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Portret lijsttrekker SP

‘Raadswerk is middel om de wereld
te veranderen’
Lijsttrekker Thijs Coppus (32) uit Horst begon op zijn zeventiende in de politiek voor de SP. Al snel daarna werd
hij in de Horster gemeenteraad actief en later bij Provinciale Staten. Sinds vorig jaar is hij weer terug in Horst. “Ik zit
in de politiek om dingen te veranderen.”

van mensen: wat speelt er? We zijn
een politieke partij die niet alleen in
de raad of het college zit, maar ook op
straat hoort te zijn. En onze wethouder
zal mee actie moeten gaan voeren.”

Niet opgericht voor
de oppositie
De partij heeft de afgelopen jaren
oppositie gevoerd. Een rol die Coppus
het liefst niet verlengd ziet worden.
“We zijn nooit opgericht om alleen in
de oppositie te zitten en alleen maar te
zeggen hoe het anders moet. Het leukste is als je uiteindelijk dingen binnen
kunt halen. Als het even kan, willen
we meebesturen.” In de onderhandel-

voorwaarden is hij echter heel stellig:
“We willen keihard knokken voor een
socialer Horst aan de Maas. We gaan
niet in een coalitie zitten die het zwembad sluit, die bibliotheken verder afsluit
of die ervoor zorgt dat mensen minder
zorg in Horst aan de Maas krijgen. Dat
is de harde belofte.”
Of hij als de SP in de coalitie komt
wethouder zou worden, wil Coppus
nog niet kwijt. “We hebben goede
kandidaten en het hangt ook van de
portefeuille af.” Waar hij wel vanuit
gaat, is dat de partij de komende
gemeenteraadsverkiezingen weer
groeit. “Ik ga er vanuit dat we weer
sterker worden. Ik gok dat we zes of
zeven zetels halen.”

Op de Laak
genomineerd
voor Beste Lokale
Bestuurder
Wethouder Birgit op de Laak (PvdA) is genomineerd voor de titel
Beste Lokale Bestuurder van Nederland. De verkiezing wordt georganiseerd door vakblad Binnenlands Bestuur.

Zijn betrokkenheid bij de samenleving zat er al vroeg in, stelt Thijs. “Op
de basisschool gingen we al handtekeningen ophalen tegen dierenmishandeling en in het schoolkrantje schreven
we over zeehondjes in Pieterburen. Ik
was al langer politiek geïnteresseerd.
Ik heb wel eens een brief naar de
Volkskrant geschreven, toen ik vijftien
of zestien was.”

De enige echt actieve
partij voor mij
Al snel kwam hij bij de SP uit. Hij
werd in 1998 lid van de partij. Drie jaar
later resulteerde dat een raadslidmaatschap. “De SP is de enige echt actieve
partij voor mij. Ik vind het belangrijk
om op straat te staan. We moeten niet
alleen in het gemeentehuis zitten. Het
raadswerk is mooi, maar het is geen
doel. Het is een middel om de wereld

te veranderen.”
Zowel in de raad als in de Staten
werd Coppus snel fractievoorzitter. Toch
zegt hij niet veel waarde te hechten
aan titels. “Ik zit niet in de politiek voor
een baan of functie. Dingen gebeuren
zo. Als het nodig is, ben ik niet iemand
die zegt: dat durf ik niet. Dan denk ik:
dat probeer ik. Ik ben nooit te oud om
te leren. Het is soms moeilijk, maar als
je merkt dat het ook lukt, dat geeft ook
wel energie.”
Inmiddels heeft hij al vele jaren
politieke ervaring, maar dat wil niet
zeggen dat sommige dingen minder
spannend zijn. “Voor mijn eerste lijsttrekkersdebat in 2006 was ik ontzettend zenuwachtig. Dat heb ik nu nog
wel. Als er een groot debat is, moet
je ook een gezonde vorm van spanning voelen, maar ik laat me niet meer
helemaal gek maken door mezelf.”
Als fractievoorzitter van SP kent hij

veel van de belangrijke onderwerpen
in de gemeente. “Als ik een debat voer,
dan heb ik wel papier, maar dan vind
ik wel dat het verhaal in je hoofd moet
zitten.” Een belangrijkere taak van een
fractievoorzitter vindt hij het motiveren
van zijn medepartijleden. “Bijvoorbeeld
door de verantwoordelijkheid te nemen
als we actie moeten ondernemen, als
we de straat op moeten gaan.”

Echte gesprekken bij
mensen thuis
En met name dat laatste vindt hij
erg leuk aan het raadswerk: “De echte
gesprekken vinden bij mensen thuis
of aan de voordeur plaats. Als raadslid
vind ik het belangrijk om net zo vaak
op straat te zijn als in het gemeentehuis. Want daar worden de besluiten
genomen, maar uiteindelijk moet je
ook op ideeën komen, moet je horen

Een maand lang konden lezers
van het blad laten weten we ze de
beste lokale bestuurder van 2013
vinden. De redactie stelde uit ruim
tweehonderd aanmeldingen een lijst
van tien kandidaten samen.

Beste afvalscheiders
Met vijf andere wethouders,
twee burgemeesters, een
gedeputeerde en een dijkgraaf van
het Waterschap is wethouder Birgit
op de Laak van Horst aan de Maas
nu in de race om de titel. Zij krijgt
volgens het blad de nominatie
omdat ze veel waardering oogst
voor de wijze waarop ze vorm
geeft aan de decentralisaties in
het sociale domein. “Daarnaast
scoorde ze als milieuwethouder
door de Horstenaren tot de beste
afvalscheiders van Nederland te
maken”, aldus Binnenlands Bestuur.

Birgit op de Laak reageert
vereerd: “Ik ben verguld met
de nominatie voor Beste Lokale
Bestuurder 2013. Ik hoor bij die
laatste tien en ben daar eigenlijk
al heel trots op. Vooral ook omdat
de voordracht gedaan is op twee
onderwerpen die mij na aan het
hart liggen, de veranderingen op het
gebied van zorg en welzijn en het
afvalsysteem.” Of ze gaat winnen,
dat vindt Op de Laak lastig inschatten.
“Maar volgens mij is de prijs nog niet
eerder toegekend aan een vrouwelijke bestuurder en ik zou ik het dan
wel weer erg stoer vinden als dat dit
jaar mocht gebeuren.”
Binnenlands Bestuur schrijft de
wedstrijd sinds 2009 uit. De winnaar van de verkiezing, die aan
de hand van publieksstemmen
gekozen wordt, wordt op donderdag
27 februari bekendgemaakt.

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.
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De afgelopen jaren heeft de gemeente op vele fronten een stap terug
gedaan. Zorg is geen recht meer, dus mogen familieleden bijspringen en er
wordt steeds vaker gesproken over privatisering van voorzieningen zoals
sportvelden. Te vaak doen politieke partijen alsof de overheid een lastpost
is, waar je maar zo min mogelijk mee te maken kunt hebben.
De SP vindt dit onzin. Wanneer
de overheid mensen tot last is,
dan ligt dit aan de partijen die het
voor het zeggen hebben. En het
is natuurlijk veelzeggend dat de

mensen die het de afgelopen jaren
voor het zeggen hebben gehad,
vinden dat het het beste voor de
burgers is als ze zo min mogelijk met
hen te maken hebben.

De SP vindt dat een sterke
gemeente belangrijk is. Een sterke
gemeente betekent dat we met zijn
allen zeggenschap blijven behouden
over voorzieningen zoals sportvelden,
gemeenschapshuizen en de zorg voor
ouderen, gehandicapten en kwetsbare
kinderen. Een sterke gemeente
kan er voor zorgen dat waardevolle
landschappen worden beschermd,
boerengezinnen een eerlijke boterham

kunnen verdienen en het buitengebied
aantrekkelijk blijft voor toeristen.
Als het aan de SP ligt dan wordt
de gemeente een bondgenoot en
niet de lastpak die politici van de
coalitiepartijen er naar eigen zeggen
van hebben gemaakt.
De SP wil de koek eerlijk verdelen
door de rekening te leggen waar hij
thuishoort. Dit betekent geen Floriadenahefﬁng van dik één miljoen euro,

minder geld voor ingewikkelde
samenwerkingsverbanden in de
regio Venlo, minder geld voor de
raadsleden en minder wethouders.
Hiermee wordt alleen al de
komende vijf jaar bijna drie miljoen
euro bespaard. Dit geld wil de SP
investeren in zorg, bibliotheken en
voorzieningen in de dorpen.
Thijs Coppus,
SP Horst aan de Maas
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Rabobank Horst Venray
voor al uw vragen
Particulieren | 077 389 84 00
Bedrijven | 077 389 85 00
www.rabobank.nl/horstvenray

Wilt u uw aanslag gemeentelijke belastingen
Horst aan de Maas voortaan digitaal ontvangen?
Eind februari 2014 verstuurt de Gemeente Horst aan de Maas de gemeentelijke belastingaanslag. Als inwoner van de gemeente
Horst aan de Maas kunt u er voor kiezen om de aanslag gratis digitaal te ontvangen via uw eigen bank. Dat gaat via FiNBOX.

W

at is FiNBOX?
Met FiNBOX kunt u acceptgiro’s, facturen, aanslagen, premie-overzichten,
uitkeringsspeciﬁcaties, salarisstroken, aankondiging van uw automatische
machtiging en andere ﬁnanciële documenten digitaal ontvangen en betalen.
Ook de gemeente Horst aan de Maas werkt met de FiNBOX.

Op vrijdag 28 februari
ontvangen onze leden de
voorjaarseditie van “Dichterbij Horst Venray”, het ledenmagazine van onze bank.
In 2014 informeren wij onze
leden via “Dichterbij” over activiteiten en ontwikkelingen in de
regio Horst Venray.

Wat zijn de voordelen?
FiNBOX biedt gemak, kost u niets en is bovendien beter voor het milieu. De voordelen op
een rijtje:
- Gemakkelijk. FiNBOX is snel en eenvoudig. Via de website van uw bank meldt u zich aan.
Vervolgens kunt u met één muisklik uw ﬁnanciële administratie bekijken, betalen en bewaren.
- Veilig & vertrouwd. FiNBOX maakt deel uit van het internetbankieren van uw eigen bank.
U hoeft niets nieuws te leren. Op de site van uw bank kiest u de organisaties waarvan u
voortaan de post digitaal wilt ontvangen.
- Gratis. Aanmelden en het gebruik van FiNBOX is helemaal gratis. U kunt u zich altijd weer
afmelden middels één muisklik.
- Overzichtelijk. U raakt vanaf nu geen rekening meer kwijt. Ook ziet u in één oogopslag of
u een rekening al betaald heeft. Als er nieuwe post is, krijgt u na het inloggen een melding
op uw scherm. Uw post wordt gratis 7 jaar veilig bewaard.
- Milieuvriendelijk. FiNBOX zorgt voor minder papierwerk en is dus gunstig voor het milieu.

LEDEN
ONTVANGEN
‘DICHTERBIJ
HORST
VENRAY’

Aanmelden voor uw digitale gemeentelijke
belastingaanslag?
Ga dan naar www.horstaandemaas.aanmeldenvoorﬁnbox.nl. Dan komt u rechtstreeks op het
FiNBOX-aanmeldformulier. Aanmelding dient te gebeuren door degenen op wiens naam de aanslag
gemeentelijke belastingen is gesteld.

UW FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2013
Begin februari ontvangt u uw Financieel Jaaroverzicht van 2013. U ontvangt het overzicht digitaal via uw Berichten Inbox in Rabo Internetbankieren.
U kunt het overzicht eenvoudig zelf opslaan of printen, zodat u het altijd bij de hand heeft.
- Heeft u vorig jaar aangegeven het overzicht op papier te willen ontvangen?
- Of maakt u geen actief gebruik van Rabo Internetbankieren of Rabo Mobielbankieren?
Dan ontvangt u uw overzicht op papier.
Wat is het Financieel Jaaroverzicht?
Op het Financieel Jaaroverzicht staan de gegevens van uw betaal- en spaarrekeningen,
bouwrekeningen, afgegeven bankgaranties, vreemde valutarekeningen en hypothecaire
leningen. Dit overzicht is noodzakelijk voor uw belastingaangifte.
Meerdere rekeningen, meerdere overzichten
Heeft u meerdere rekeningen, dan kan het zijn dat u ook meerdere overzichten ontvangt.

Openingstijden Carnaval
Tijdens de Carnaval hanteren wij aangepaste openingstijden.

O

p maandag 3 maart zijn onze kantoren gesloten. Dinsdag 4 maart is alleen ons
kantoor aan het Schouwburgplein in Venray geopend van 10.00 tot 13.00 uur.
Vanaf woensdag 5 maart hanteren wij de reguliere openingstijden.
Wij wensen u een ﬁjne Carnaval toe!

Deze overzichten ontvangt u mogelijk op verschillende momenten in januari
of februari.
Financieel Jaaroverzicht kwijt?
Bent u uw Financieel Jaaroverzicht van 2012 of eerder kwijt? Dan kunt u een kopie
aanvragen via de Rabobankwebsite – kies voor klantenservice. Het aanvragen van de
kopie kost € 5,--.
Van papier naar digitaal?
Ontvangt u uw Financieel Jaaroverzicht op papier en wilt u overstappen naar digitaal?
U kunt de ontvangstwijze van het jaaroverzicht eenvoudig wijzigen via Rabo Internetbankieren. U ontvangt uw Financieel Jaaroverzicht dan vanaf volgend jaar digitaal.

JUBILEUM
twitter.com/rabohorstvenray
rabobank.nl/horstvenray

BETALEN MET PIN
TIJDENS LIMBURGS
VASTELAOVES LEEDJES
KONKOER (LVK)
Op vrijdagavond 14 februari
2014 vindt het Limburgse Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK) plaats
in Fresh Park Venlo, in de hallen van
ZON fruit & vegetables. Het LVK
wordt georganiseerd door Gekke
Maondaagsvereiniging De Plaggenhouwers uit Grubbenvorst.
Enkele kassa’s bieden de mogelijkheid om via PIN consumptiebonnen
te betalen.
Rabobank Horst Venray wenst
De Plaggenhouwers én de finalisten
veel succes toe!

Op zaterdag 8 februari 2014
is Yolanda Custers 25 jaar in
dienst bij de Rabobank Groep.
Yolanda is werkzaam als Accountmanager Private Banking.
Rabobank Horst Venray feliciteert
Yolanda van harte met haar
25-jarig jubileum!
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Raadsvergadering
11 februari 2014
Burgerpodium
Wilt u het woord voeren neem dan vóór de vergadering contact op met
GHJULI¿HUGHKHHU53RHOVWHORIRI
HPDLOJULI¿HU#KRUVWDDQGHPDDVQO
Op de agendaVWDDQRQGHUDQGHUHGHYROJHQGHRQGHUZHUSHQ
2QGHUZHUSHQ]LMQRQGHUDQGHUH
 %HVWHPPLQJVSODQQHQ&9,5DDLHLQGH³+XL]H=HOGHQUXVW´&DPSLQJ9HQORVHZHJ+RUVW
6ZROJHQVHGLMN2QJHQXPPHUG+RIZHJ$PHULFD/LQGZHJ+RUVWHQ/ROOHEHHN'HHOJHELHG$
2RVW
 2QJHJURQGYHUNODUHQEH]ZDDUVFKULIW6WLFKWLQJ-HXJGJHERXZ.URQHQEHUJWHJHQDIZLM]LQJVXEVLGLH
DDQYUDDJ
 5HJLRQDDO%HOHLGVNDGHU-HXJG1RRUG/LPEXUJ±
 1RWD³$DQMDJHQYDQ*H]RQGKHLGVZLQVW´RYHUKHWORNDDOJH]RQGKHLGVEHOHLGSHULRGH
 1RWD³8LWJDQJVSXQWHQYRRULPSOHPHQWDWLHYDQGHGULHGHFHQWUDOLVDWLHV´
 2QWZHUS'HNNLQJVSODQ%UDQGZHHU/LPEXUJ1RRUG2QWZHUSYLVLHYULMZLOOLJHUVHQ2QWZHUSYLVLH
5HSUHVVLH
 $DQZLM]HQDFFRXQWDQWFRQWUROHMDDUUHNHQLQJHQERHNMDUHQWRWHQPHW
8EHQWYDQKDUWHZHONRPRPGHYHUJDGHULQJELMWHZRQHQLQGHUDDG]DDOYDQKHWJHPHHQWHKXLV
'HYHUJDGHULQJZRUGWOLYHLQYLGHRXLWJH]RQGHQYLDGHZHEVLWH

NLdoet 2014: heel Nederland doet mee!

‘Wij’ook?
Op 21 en 22 maart 2014 steken vele maatschappelijk betrokken Nederlanders de handen uit de
mouwen tijdens NLdoet.
'LWLVGHJURRWVWHYULMZLOOLJHUVDFWLHYDQ1HGHUODQG
JHRUJDQLVHHUGGRRUKHW2UDQMH)RQGV
%HQRINHQMHHHQPDDWVFKDSSHOLMNHRUJDQLVDWLH
ZDDUYULMZLOOLJHUVQRGLJ]LMQYRRUHHQOHXNHNOXVRI
DFWLYLWHLW"2IKHEMH]LQRPVDPHQPHWFROOHJD¶V
YULHQGHQRIWHDPJHQRWHQELMHHQRUJDQLVDWLHDDQ

GHVODJWHJDDQ"'RHGDQPHHPHW1/GRHW
Meer weten?
9RRUDDQPHOGLQJH[WUDLQIRUPDWLHKHWODDWVWH
QLHXZVHQWLSVHQLQVSLUDWLHYRRUHHQIDQWDVWLVFKH
1/GRHWDFWLYLWHLWNXQMHWHUHFKWRSZZZQOGRHWQO

Werk in uitvoering
Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas NXQWXUDDGSOHJHQRS
ZZZKRUVWDDQGHPDDVQO'HNRPHQGHSHULRGH]LMQZLMYRRUXRSGHYROJHQGHORFDWLHVDDQKHW
ZHUN Tuinderslaan (Plan de Afhang II Horst)

Parkeerplaats Cuppenpedje
weer opengesteld

'HVWXNNHQYRRUGH]HYHUJDGHULQJNXQWXLQ]LHQLQGHLQIRUPDWLHKRHNLQGHSXEOLHNVKDOYDQKHW
JHPHHQWHKXLVLQGHELEOLRWKHHNHQRSGHZHEVLWH

Bosgebied Houthuizerheide wordt gedund!
Vanaf nu tot uiterlijk 15 maart 2014 worden er werkzaamheden uitgevoerd in het gebied
‘Houthuizerheide’. Dit bosgebied ligt tussen Grubbenvorst, Melderslo en Lottum.
,QWRWDDOZRUGWFLUFDKHFWDUHERVJHGXQG
HQHUZRUGWppQRSHQSOHNJHNDSW9DQDI
QXWRWXLWHUOLMNPDDUWZRUGHQHU
ZHUN]DDPKHGHQXLWJHYRHUGLQKHWJHELHG
µ+RXWKXL]HUKHLGH¶'LWERVJHELHGOLJWWXVVHQ
*UXEEHQYRUVW0HOGHUVORHQ/RWWXP
,QWRWDDOZRUGWFLUFDKHFWDUHERVJH
GXQGHQHUZRUGWppQRSHQSOHNJHNDSW
9RRUDIJDDQGDDQGHGXQQLQJ]LMQERPHQ

GLHJHNDSWZRUGHQPHWRUDQMHYHUIDDQJH
VWUHHSW2RN]LMQNZHWVEDUHQHVWERPHQHQ
EXUFKWHQJHwQYHQWDULVHHUGHQJHPDUNHHUG
'HZHUN]DDPKHGHQYLQGHQLQYHUEDQGPHW
KHWEURHGVHL]RHQSODDWVYRRUPDDUW
DDQVWDDQGH
'HJHPHHQWH+RUVWDDQGH0DDVLV
)6&JHFHUWL¿FHHUGZDWEHWHNHQWGDWKHW
ERVGXXU]DDPLQVWDQGZRUGWJHKRXGHQ

De nieuwe parkeerplaats aan het Cuppenpedje is opgeleverd. Dit betekent dat er weer geparkeerd
kan worden op die locatie. De tijdelijke parkeerplaatsen op het Lambertusplein blijven voorlopig nog
gehandhaafd. Op dit moment zijn er ook ontwikkelingen gaande voor de Rode Kruislocatie. De verwachting is dat eind dit jaar ook hier 70 parkeerplaatsen gerealiseerd zijn.

Kernen Horst en Swolgen

Bekendmakingen

Wij werken aan de groenvoorziening!
Bij de Drink in Horst en de Kannakker in Swolgen wordt de komende tijd gewerkt aan de groenvoorziening.
%LM'H'ULQN]LMQERPHQHQEHSODQWLQJDDQYHU
YDQJLQJWRH%LMGH.DQDNNHULQ6ZROJHQZRUGW
GHWD[XVKDDJYHUYDQJHQGRRUHHQIUDDLHER
GHPEHGHNNHQGHEHSODQWLQJ'LWLVLQJRHGRYHU
OHJJHEHXUGPHWGHZHUNJURHS*URHQRQGHUKRXG
6ZROJHQ

$OVGHZHHUVRPVWDQGLJKHGHQJXQVWLJEOLMYHQ
GDQ]LMQGHZHUN]DDPKHGHQYRRUPDDUW
DIJHURQG
0RFKWXQRJYUDJHQKHEEHQQHHPWXGDQ
FRQWDFWPHWGHJHPHHQWH+RUVWDDQGH0DDV
WHOHIRRQQXPPHU

Zwemmen 6SRUWHQLQGHDYRQGXUHQ

'HRI¿FLsOHEHNHQGPDNLQJHQYDQGHJHPHHQWH+RUVWDDQGH0DDVZRUGHQ
JHSXEOLFHHUGLQKHWHOHNWURQLVFKJHPHHQWHEODGGDWWHUDDGSODJHQLVRS
ZZZKRUVWDDQGHPDDVQO3XEOLFDWLHVLQKHWHOHNWURQLVFKJHPHHQWHEODGYDQGH]H
ZHHNKHEEHQEHWUHNNLQJRSKHWYROJHQGH
Grubbenvorst
%UDQGDNNHUVZHJE
America
0LGGHQ3HHOZHJD
9HHQZHJ
Grubbenvorst
.ORRVWHUVWUDDW
Horst
'HQWMHVZHJRQJHQXPPHUG
NDYHO$IKDQJ
+RIWH%HUNHOWP
:LOKHOPLQDSOHLQ
7LHQUD\VHZHJRQJHQXPPHUG

=ZHPEDG'H%HUNHOELHGWGLYHUVHVSRUWPRJH
OLMNKHGHQDDQLQGHDYRQGXUHQ'HQNKLHUELMDDQ
DTXD5RELFVDTXDJ\PDTXDMRJJHQRI+\GUR
ULGLQJ0DDUMHNXQWRRNJHZRRQOHNNHUEDDQWMHV

WUHNNHQ2SZZZ]ZHPEDGGHEHUNHOQOOHHVWX
PHHURYHUKHWDDQERGHQGHWLMGVWLSSHQ
1DWXXUOLMN]LMQHURRNRYHUGDJYHUVFKLOOHQGH
VSRUWDFWLYLWHLWHQ

Horst aan de Maas
6WHPPHQELMYROPDFKW
9HUNLH]LQJHQJHPHHQWH
UDDG

=LWWLQJYDQKHW&HQWUDDO
6WHPEXUHDXLQ]DNH
EHVOLVVLQJJHOGLJKHLG
LQJHOHYHUGHNDQGLGD
WHQOLMVWHQHQQXPPHULQJ
9HUNLH]LQJJHPHHQWH
UDDG
9HUWURNNHQQDDURQEHNHQGH
EHVWHPPLQJ
'LYHUVHORFDWLHV+RUVWDDQ
GH0DDV
Meerlo
0JU-HQQHVNHQVVWUDDW
ongenummerd
0JU-HQQHVNHQVVWUDDW
Melderslo
/HHXZHUZHJ

Meterik
'ZDUVZHJ
%HNNHUVKRI
.HPSZHJ
.HPSZHJ
5RRWKZHJRQJHQXPPHUG
6W0DDUWHQVZHJ
Sevenum
9HQORVHZHJ YHU]RQGHQ
RSMDQXDUL
'H+HHV YHU]RQGHQRS
 MDQXDUL
=HHVZHJ
%URHN
6WHHJKRHN
.URPPH9HQZHJ
Swolgen
0JU$HUWVVWUDDW
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Meterik doet zichzelf
tekort
Door: RKSV Meterik
Na een zeer zwakke wedstrijd tegen SVS Stevensbeek had Meterik
iets recht te zetten. Trainer Gé Ummenthun had in de wedstrijd tegen
Holthees diverse wisselingen in het team doorgevoerd vanwege blessures
en ook om tactische redenen.
Meterik stond met uitzondering
van de standaardsituaties verdedigend
goed en was vooral in de tweede helft
gevaarlijker dan Holthees.
De groenwitten kregen prima kansen maar de koelbloedigheid ontbrak
op de beslissende momenten om de
drie punten mee naar huis te nemen.
Voordat alle toeschouwers hun plek
langs de lijn hadden gevonden, had
Dirk van Rengs de 1-0 op het scorebord staan. Na een prima steekbal van
Quincy Rubie omspeelde hij de keeper
en scoorde beheerst. Vervolgens kreeg
Holthees steeds meer het initiatief
zonder echt gevaarlijk te worden.
Er moest een vrije trap aan te pas
komen waaruit Marwin Hermans de
gelijkmaker simpel mocht binnentikken. De Meterik-verdediging stond
erbij en keek ernaar. Toch was het
Meterik dat ondanks deze tegenvaller de aanval zocht en Quincy Rubie
scoorde met een boogbal via een
Holthees-been 1-2. Vervolgens had
Dirk van Rengs de 1-3 op zijn schoen

maar zijn inzet ging maar net naast
het doel. Na de thee had Meterik de
wedstrijd onder controle maar na
een uur mocht Holthees weer een
vrije trap nemen op de rand van het
strafschopgebied. Deze keer scoorde
Ruud Janssen met zijn ‘voorzet’ 2-2.
Er was weer geen reactie van de
Meterik-verdediging. Maar Meterik
zocht steeds beter de ruimte en Tom
Verbong maakte daar goed gebruik
van. Zijn hoogtepunt was de solo
vanaf de eigen speelhelft tot aan de
achterlijn maar zijn schot werd door
de Holthees-doelman gestopt.
Vervolgens leek Dirk van Rengs
uit een voorzet van Quincy Rubie 2-3
binnen te koppen, maar de bal ging
net naast. Een paar minuten voor tijd
eiste de scheidsrechter de hoofdrol op
door Holthees een penalty te geven.
Maar gelukkig voor de groenwitten
kogelde Holthees deze bal op de
bovenkant van de lat. Meterik mocht
toch één zeer verdiend punt mee naar
huis nemen.
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Onze winter-, schoenen nachtcollectie is tot
de bodem afgeprijsd!

Zilver voor Koen Koster
Door: Bram Becks, HZPC
HZPC uit Horst nam afgelopen weekend in het Sloterparkbad in Amsterdam met vijf zwemmers deel aan de
Nationale Junioren Kampioenschappen. Voor Daniël Vlijt, Ilse Swinkels en Pleun van den Bergh betekende dit hun
debuut op het hoogste nationale niveau.

Vrijdagochtend zwom Daniel Vlijt
de 50 meter vrije slag. Hij zwom
een sterke maar vooral supersnelle
race. Imke van den Hoef begon haar
weekend ook met de 50 meter vrije
slag. Ze zette een nieuwe tijd neer
van 29.34, goed voor een veertiende
plaats.
Zaterdagochtend mocht Koen zijn
toernooi beginnen op de 200 meter
wisselslag. Deze perfecte race
resulteerde in een mooi persoonlijk
record van 3 seconden. In de middagsessie mocht Ilse haar debuut maken
op het hoogste niveau. Op de 200
meter wisselslag werd ze gediskwaliﬁ-

ceerd omdat ze niet gelijktijdig met de
handen had aangetikt.
Daniël mocht de ochtend afsluiten
op de 200 meter vlinderslag. Ondanks
alle problemen voor de start zwom hij
een fantastische race. Hij verbeterde
zijn beste tijd met dik 3 seconden.
Het resulteerde in een vijfde plaats.
Op de 100 meter schoolslag stond
Koen als derde ingeschreven en was
hij erop gebrand om revanche te
nemen. Na een close ﬁnish prijkte de
naam van Koen bovenaan het rijtje
voor de tweede plaats. Deze prestatie
deed hem zichtbaar deugd. Hierna
mocht Pleun haar debuut maken.

Ze zwom een hele sterke race. Met
een mooie indeling zwom ze een dik
persoonlijk record van 1.09,60, twee
seconden sneller dan ze ooit was.
In dezelfde race was het ook tijd
voor Ilse om revanche te nemen na
zaterdagmiddag. Na een gedurfd
begin wat zelfs een persoonlijk record
op de eerste vijftig meter betekende,
zwom ze naar een superverbetering
van twee seconden en een nieuwe
persoonlijke toptijd van 1.09,74. Voor
Imke stond de 100 meter vrij op het
programma. Met een tijd van 1.03,68
ging ze een seconde onder haar
beste tijd.

LK synchroonzwemmen
De Limburgse B Kampioenschappen synchroonzwemmen worden op zondag 9 februari gehouden in zwembad
De Berkel in Horst. De organisatie is in handen van HZPC.
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Graag tot ziens bij Mariëtte Mode!

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

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

De synchroonzwemsters van
HZPC Horst zijn al een hele tijd aan
het trainen voor deze wedstrijd.
De wedstrijd bestaat uit een
technisch- en uitvoeringsgedeelte.
De deelnemers starten allemaal

individueel aan het techniekgedeelte.
Dit houdt in dat zij allen afzonderlijk
van elkaar vier ﬁguren voor een jury
zwemmen. Daarna worden in het
tweede gedeelte de uitvoeringen
gezwommen voor de jury. Het

technische gedeelte start om 13.15
uur. De verwachting is dat er rond
16.00 uur wordt gestart met de
uitvoeringen. Er zullen solo’s, duetten
en groepsdansen gezwommen
worden.
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Patty Hanssen Limburgs
kampioen dressuur M1
Door: Debsports
De Limburgse kampioenschappen dressuur werden afgelopen weekend in Reuver gehouden. Op zaterdag
1 februari werd Patty Hanssen uit Horst met haar paard Bono Limburgs kampioen in de klasse M1.

Patty en Bono zijn sinds kort een
combinatie. Patty: “Ik ben nog maar zes
keer een wedstrijd met Bono gestart,
maar wel met succes. Bono is niet bang
aangelegd en hij wil graag voor je
werken. Dat is erg ﬁjn.”
Patty vertelt dat ze wel zenuwachtig was, maar dat het gezonde
spanning was. “Het losrijden ging erg
ontspannen. De dressuurproef ging
goed. Zelf heb ik wel enkele foutjes

waar ik nog meer aandacht aan moet
besteden. In het algemeen was dit de
beste van alle zes proeven die ik samen
met Bono heb gereden.”
De eerste vier combinaties mochten
opzadelen voor de prijsuitreiking en
daar hoorde Patty bij. Uiteindelijk
kwam het verlossende woord: Patty
Hanssen is kampioen van Limburg in de
klasse M1. Hiermee heeft ze een startbewijs gewonnen voor de Nederlandse

kampioenschappen die op zaterdag
8 maart worden verreden in Ermelo.
Patty geeft aan dat ze ontzettend blij is met haar overwinning.
“We hebben hard gewerkt afgelopen
seizoen en het is mooi als hard werken
omgezet kan worden in een beloning.
Er moet nu hard getraind worden
voor de kampioenschappen in Ermelo.
Ook daar willen we ons van onze beste
kant laten zien.”

Hovoc-teams winnen vijfsetters
Door: Volleybalvereniging Hovoc
Net als vorige week leverden de volleybalwedstrijden van de selectieteams van Hovoc uit Horst spannende
duels op die pas in de vijfde set beslist werden. De Horster volleybalheren wonnen thuis met 3-2 van Fit & Fysio/
VC Limac HS2, terwijl de dames hun uitwedstrijd in Den Dungen nipt met 2-3 winnend wisten af te sluiten.
Beide resultaten en punten
stemden tot tevredenheid bij Hovoc,
dat elk punt goed kan gebruiken.
Hovoc DS1 trad in Brabant aan tegen
Particolare/DS DS1, dat voor de
gelegenheid werd ondersteund door
de plaatselijke prins, zijn gevolg en de
joekskapel. Het zou een wisselende
wedstrijd worden. De Horster dames
speelden een sterke eerst set (2025), maar lieten de touwtjes in het
tweede (25-13) en derde bedrijf
(25-20) teveel vieren. Hovoc was
er echter op gebrand te winnen en
door sterk spel in de vierde set (16-

25) kreeg het die kans alsnog. In de
beslissende set wist Horst de rust te
behouden, ondanks dat Den Dungen
lange tijd een punt voor bleef staan.
Een spetterende ﬁnale bracht Hovoc
DS1 via 13-15 alsnog de winst (2-3).
Bob Soberjé, coach van de Hovocheren, vat de wedstrijd tegen VC Limac
HS2 samen: “We hebben de goede
lijn van vorige week door kunnen
zetten en vandaag weer als een team
gepresteerd. Het is zuur dat we zowel
de tweede als de vierde set niet naar
ons toe kunnen trekken en zelfs twee
matchpoints in de vierde set laten

liggen. Ik ben blij dat we dat in de
vijfde set goedmaken en de partij
winnen. Een pluim voor de getoonde
veerkracht door het team.” De eerste
en derde set werden met ruime
cijfers door Hovoc HS1 gewonnen:
25-19 en 25-17. De tweede en
vierde set gingen daarentegen met
minimaal verschil naar Linne: 25-27
en 25-27. De vechtlust van Hovoc
bleef overeind in de vijfde set en zo
viel na een spannende pot volleybal
het kwartje richting Horster zijde: het
werd 15-12 en dus 3-2, winst voor
Hovoc.

Regiokampioenschappen
springen in Meterik
Paardensportvereniging St. Joris uit Meterik organiseert op 15 en 16 februari de Limburgse regiokampioenschappen springen voor pony’s. Dit doet zij in samenwerking met de KNHS, kring Limburg.
De rijvereniging organiseert de
kampioenschappen in het jaar dat zij
80 jaar bestaat. Op 15 en 16 februari
strijden 192 combinaties om de titel
Limburgs kampioen springen. De

besten in hun klasse mogen door naar
de Nederlandse kampioenschappen in
Ermelo. Vijf jaar geleden mocht St. Joris
Meterik dit kampioenschap ook al organiseren. Het bestuur van de Meterikse

vereniging en de ruiters zijn momenteel volop bezig met de voorbereidingen. De kampioenschappen worden
gehouden in de Molenhorst-hallen
aan de Molenveldweg in Meterik.

Wittenhorst klampt
weer aan
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
De belangen waren groot bij de confrontatie tussen Wittenhorst en VV
Chevremont uit Kerkrade. Beide teams stonden gelijk op de voorlaatste
plaats met twaalf punten. De winnaar kon goede zaken doen.
Chevremont was niet naar Horst
gekomen om de boel achterin dicht
te gooien. Het voetbalde vooruit.
De eerste aanval werd door Brian
Stevens naast geschoten. In de
tegenaanval schoot Thom Derks voor
Wittenhorst in goede positie over. In
de 13e minuut wees de scheidsrechter naar de stip, nadat Thom Derks net
binnen het zestienmetergebied werd
neergelegd. Thom nam dit buitenkansje zelf, maar het schot werd door
uitstekende doelman Nick Wolters
gepareerd. Even leek de thuisclub
van slag. Het speelde te nonchalant
waardoor de passes slecht aankwamen. Wittenhorst was toch de ploeg
die kon juichen. In de 36e minuut gaf
Bram Rubie een mooie steekpass naar
de wegsprintende Rob Zanders. Deze
omspeelde de doelman en schoot
beheerst de bal in het lege doel, 1-0.
Na de pauze was Wittenhorst het
meest gevaarlijk. In de eerste de
beste mooie aanval leek de thuisclub
op rozen te komen. Een slippertje
van Chevremont-kant kon door Thom
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Derks opgepakt worden. De voorzet kon door niemand onderschept
worden. Snel hierna zette Thom Derks
Gijs Hagens in een goede scoringskans, maar de bal werd onvoldoende
behandeld. Wittenhorst bleef de toon
zetten. Een poging van Rob Zanders
kreeg zijn einde tegen de onderkant
van de paal. De slotfase bleef uiterst
boeiend. De ene goede kans na de
andere werd door Wittenhorst niet
benut. Het had Chevremont met
meer scherpte de genadeklap kunnen
geven. De goed ingevallen Marc van
Rens had de pech dat de bal niet in
de touwen belandde. Zo bleef de
stand voor Wittenhorst onzeker, zeker
toen in de laatste minuten Taouﬁk
Chadli uit een alles of niets poging
de bal keihard richting linkerkruising
verzond. Met een geweldige reactie
kon Sjors Witt de bal tot corner verwerken. Het ﬂuitsignaal klonk voor
Wittenhorst als muziek in de oren.
De verdiende overwinning was een
feit. Op de stand doet Wittenhorst dus
goede zaken, het klampt weer aan.

Spectaculaire
presentatie
SP-verkiezingsprogramma
De SP heeft haar verkiezingsprogramma gepresenteerd. Zesennegentig plannen om Horst aan
de Maas socialer te maken werden
tegen de muren van het gemeentehuis geplakt. Plannen voor goede
zorg en een solidaire samenleving,
voor leefbare dorpen, een veilige
gemeente en plannen, die ruimte
bieden aan zowel boeren als natuur. En bij al die plannen ... : eerst
mensen, dan geld!
Thijs Coppus: “In tijden dat het
goed gaat, moet er gespaard
worden voor als het slechter gaat.
Voorgaande colleges hebben dat
niet gedaan. Nu worden we geconfronteerd met een gemeentekas,
die langzaam leeg raakt, een veel
WHGXUHELEOLRWKHHNHQGH¿QDQFLele puinhopen van de Floriade.
CDA, PvdA en Essentie kozen
voor de Floriade. Zij wisten dat de
bibliotheek van Horst op den duur
onbetaalbaar zou zijn en zeggen
nu met droge ogen, dat deze maar
weer moet ‘verhuizen’ en dat er
geen geld is voor bibliotheken in
Grubbenvorst en Sevenum en ook
niet voor het zwembad in Horst”.
Lees het verkiezingsprogramma op
de site van de SP:
www.horstaandemaas.sp.nl
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Cursus wijn maken
Wijnmakersgilde Dionysos biedt een cursus wijn maken aan. De
vereniging biedt een cursus over de eerste beginselen van het ambacht.
Daar kan worden geleerd hoe wijn te maken van allerlei soorten
vruchten.
De cursussen worden gegeven
in streekmuseum De Locht in
Melderslo en beginnen op dinsdag
25 maart. Voor meer informatie,

kijk op www.gildedionysos.nl of
benader cursusleider Loek Faessen
op loekmh.faessen@home.nl of op
06 13 20 26 34.

Herstel groen erfgoed voormalig
vakantiehuis Joosten

IKL snoeit perengaard
Huize St. Anna Meerlo
In de vallei van de grote Molenbeek tussen Tienray en Meerlo voert
IKL-Limburg deze week een opknapbeurt uit aan de achterstallige
perengaard van Huize St. Anna. De boomgaard is in de jaren 30 aangelegd en was onderdeel van de speeltuin en het vakantiehuis Joosten.

Eerste weidepoorten geplaatst
Stichting Groengroep Sevenum heeft de afgelopen periode het project landhek/weidepoort voorbereid.
Zaterdag 25 januari zijn de eerste poorten geplaatst op de gekozen plekken. De samenwerking met
Heemkundevereniging Sevenum heeft ertoe geleid dat elke poort een inscriptie heeft, met de authentieke
NUYfiagYVYbUa]b[jUbXYd`Y_]b\YhWi`hiif\]ghcf]gW\Y`UbXgW\Ud"6if[YaYYghYf?YYgjUbFcc]^d`UUhghY
XYYYfghYdccfhYb"<Yhdfc^YWh_kUaaYXYhchghUbXjUbi]hdfc^YWhgiVg]X]Y6cYfYb`UbXgW\UdJYfZfUU]XjUb
@UbXgW\Ud<cfghUUbXYAUUg kUUfXY;fcYb[fcYdUWh]YZaYYgUaYbkYf_h"

Laat op Valentijnsdag je hart spreken
met een cadeautje uit de Wereldwinkel

Van 1939 tot 1951 was het
pension vakantiehuis Joosten een
begrip. Van heinde en verre, tot zelfs
uit het westen, kwam men naar de
speeltuin om te genieten van de
waterpartijen, het wandelpark en de
muziekuitvoeringen.
Het gebied in het dal van de
grote Molenbeek is vanwege de
enorme afwisseling van hoge
landschappelijke waarde, stelt het
IKL. Naast restanten van beekarmen
wordt het gebied opgesierd met
monumentale treurwilgen, een laan
met oude geknotte acacia´s en een
oude eikensingel. De afgelopen
weken voerden IKL-medewerkers al
zaag- en plantwerk uit aan het groen

op het voormalig beektalud aan de
Tienrayseweg. Ook werden sparren
opgeruimd en eiken in de singel
bijgeplant.
Deze week snoeit IKL-Limburg
een laan en de boomgaard met
25 stokoude perenbomen. Ook de
oude treurwilg krijgt een beurt. De
initiatiefnemers van de wandelroute
De Acht van Tienray attendeerden
IKL op de oude luister van het goed.
Met steun en medewerking van
de particuliere eigenaren en de
gemeente Horst aan de Maas kan het
werk plaatsvinden.
Het bijzondere van dit gebied is
volgens IKL vooral de historie en de
relatie met Tienray en Meerlo.

+ERKSTRAAT  (ORST s WWWHORSTWERELDWINKELSNL
Sinds 1967 zijn wij een naam in de landen tuinbouwmechanisatie. Enerzijds zijn
wij een landbouwmechanisatie bedrijf
dat dealer is van diverse A-merken, en
anderzijds zijn we producent van COENDERS
speciaal machines welke met name worden ingezet in de land- en tuinbouw en de
plantenkwekerij. Meer info kunt U vinden
op onze website: www.coenderslottum.nl
Wegens versterking van ons team zijn wij op zoek naar kandidaten
voor de volgende functie:

1e Monteur (m/v)
Tractoren en landbouwwerktuigen

Wij vragen:
B7DlZg`"ZcYZc`c^kZVj0
@Zcc^hZcZgkVg^c\bZiaVcYWdjlbVX]^cZh^cYZgj^bhiZo^ckVc]ZilddgY0
:c`ZaZ_VgZcZgkVg^c\^chddgi\Za^_`Z[jcXi^Z0
@Zcc^hkVcZaZ`igdZc]nYgVja^XV^hZZceg0
6XXjgVViZcoZa[hiVcY^\`jccZclZg`Zc0
:c^\ZWZ]ZZgh^c\kVcYZ:c\ZahZiVVa0
@Zcc^hkVcL^cYdlh0
G^_WZl^_h7#

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

Wij bieden:
:ZcoZa[hiVcY^\Z[jcXi^Z^cZZc
`aZ^cZcegZii^\iZVbkZgWVcY0
Bd\Za^_`]ZYZcidiW^_hX]da^c\0
HVaVg^hdkZgZZc`dbhi^\aZZ[i^_YZcZgkVg^c\0
<dZYZhZXjcYV^gZVgWZ^YhkddglVVgYZc0
:ZcV[l^hhZaZcYZWVVcW^_ZZc\ZgZcdbbZZgYWZYg^_[#
7ZaVc\hiZaaZcYZcldgYZcj^i\ZcdY^\Y]jc
hX]g^[iZa^_`Zhdaa^X^iVi^ZW^ccZc&)YV\ZciZhijgZccVVg/
COENDERS LOTTUM B.V. =dghiZgY^_`.+V!*.,(EGAdiijb
D[eZgZ"bV^a/e#WdjiZc5XdZcYZghadiijb#ca
6Xfj^h^i^ZcVVgVVcaZ^Y^c\kVcYZoZVYkZgiZci^ZldgYiVWhdajjic^Zideeg^_h\ZhiZaY

Bewoners Zorgwoningen
Sevenum jaar lang miMakkus
Stichting Vrienden van Sevenheym uit Sevenum viert dit jaar haar
n]`jYfYb^iV]`Yia"=b\Yh_UXYf\]YfjUbVccXjccfn]hghYfA]Y_Y6ciaUb
een cheque van 1.550 euro aan aan Emmy Korpel, teamleidster van de
Zorgwoningen. De bijdrage is bedoeld voor een jaar lang ondersteuning van dementerende bewoners door miMakkus, een stichting die
mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking
door middel van clownerie zorg biedt.
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Boerengezelschap Tienray bekend
In Tienray werd zaterdag 1 februari het boerenbruidspaar 2014 aan de Tienrayse Geiten gepresenteerd. In een
gezellig gevulde zaal steeg de spanning ten top. Uiteindelijk kwamen Han-Mark Arendse en Kim van Lin naar voren
als bruidspaar.

in f o r me e r n
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Tel: 0628837851 - Sevenumseweg 2 - 5971 NL Grubbenvorst
Brunchkalender
Zondag 23 Feb.
Zondag 9 Maart
Zondag 30 Maart
1e Paasdag 20 April
2e Paasdag 21 April
Moederdag 11 Mei
Hemelvaart 29 Mei
1e Pinksterdag 8 Juni
2e Pinksterdag 9 Juni
Vaderdag 15 Juni
Zondag 29 Juni

Zondag 9 Feb.

bourgondische
peelbrunch
€ 14,50 p.p.
Incl. koffie thee & jus

Brunch van 12.00 uur tot 15.00 uur.
kinderen tot 5 jaar gratis
en t/m 13 de leeftijd in euro’s

Alleen op reservering
bel 0493 - 539241
Bruidegom Han-Mark Arendse,
zoon van Arendse Peter John van
de Stoepenschijters uit Rotjeknor en
Faasse Maartje van de Schaopekôp uit
Dordrecht zal op dinsdag 4 maart in het
onecht verbonden worden met bruid
Kim van Lin, dochter van Ger van Lin
van de Blauwpoët uit Broekhuizenvorst
en Els van Cruijsbergs Piet uit het

Tienderse Geitenriek.
Hierbij zullen Anouk en Nolda
Cruijsberg, dochters van Jan van
Cruijsbergs Piet uit het Tienderse
Geiteriek en Joke Lenssen van de
Bliekers uit het Brabantse Muszès aanwezig zijn als hun getuigen.
Han-Mark werkt bij begrafenisonderneming Theo Arts. Zijn bruid Kim

werkt als zelfstandig adviseur en interimmanager en is bestuurslid van de
Tienrayse toneelvereniging Mimus.
Aansluitend aan de ceremonie, die
gehouden wordt in het Parochiehuis
op dinsdag 4 maart om 14.30 uur, is er
gelegenheid tot feliciteren. (Foto: Aerts
Fotograﬁe Venray)

www.dewissel-helenaveen.nl
Soemeersingel 1 Helenaveen

Te koop: Horst Rotvenweg 5
Op een unieke locatie gelegen vrijstaande woning met zwembad en
een ruime vrijstaande dubbele garage/hobbyruimte. De woning heeft
op de begane grond een hal, toilet, badkamer, 2 slaapkamers, woonkamer, keuken en een bijkeuken. Op de 1e verdieping is de mogelijkheid voor het realiseren van een 3e slaapkamer. De grote tuin, welke
nagenoeg rondom de woning is gelegen, biedt veel privacy.

Helmissenstraa
t 24,
5872 AS Broe
khuizen
Tel.: 077 - 398
57 57

NIEUW!

www.maasenpeel.nl
vraagprijs € 298.000,-- k.k.

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

Jeugdpaar Turftreiërs
Jeugdprins Tom II (Jansen) en jeugdprinses Inge I (Mulders) van carnavalsvereniging De Turftreiërs uit
5aYf]WU\ciXYbfYWYdh]YcdnUhYfXU[%)ZYVfiUf]"8YfYWYdh]Yj]bXhd`UUhg]bXY6cbXgnUU`jUbUZ&$"%%iif"
De jeugdprins en –prinses worden tijdens de carnavalsdagen bijgestaan door adjudanten Nick Geurts en
Anouk van der Heijden.

Excursie kerkschatten St. Lambertus
De kerkinventaris van de Sint Lambertuskerk in Horst is onbetwist de belangrijkste cultuurhistorische schat
van de gemeente Horst aan de Maas. Dat stelt de organisatie van het Sevenumse Parochiehuis. Zij organiseert
een excursie naar Horst.
De collectie kerkschatten is
gerestaureerd met als resultaat
dat de eeuwenoude kerkschatten
nu weer in volle glorie staan
opgesteld. Op dinsdagavond 11

februari organiseert het Parochiehuis
een exclusieve bezichtiging van deze
kerkschatten. Een deskundige gids
zal alle ins en outs vertellen over de
collectie.

De excursie vertrekt om 19.45 uur
bij het Parochiehuis in Sevenum. Voor
meer informatie over de excursie,
mail naar parochiehuissevenum@
gmail.com of bel naar 077 467 12 76.

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden

Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

van 6 t/m 13 februari

g
10% kntoiëlrte in
oliën
op de esse
van Primavera

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
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HET IS WEER BIJNA VALENTIJNSDAG
Geef je lief een cadeaubon van Beej Mooren!
Kom samen genieten van onze
Toren van Mooren: heerlijke zoete
en hartige gerechtjes.
Graag vooraf reserveren! årååVVV ADDILNNQDM MK
&QNDMDVNTCRSQ@@Såå'NQRSååråå3åæ

SOS Meerlo-Wanssum bouwt
een speciale school voor
dove kinderen in het dorpje
Jiboro (Gambia). Helpt u mee?
Bankrekeningnr.: 13.25.91.189 www.sos-meerlowanssum.nl

9PVSLYPUN
Q
Q
Q

Rioolontstoppingen
Aanleg rioleringen
Vervanging en onderhoud

BEKRO B.V. Installatietechniek
Noordsingel 35, Horst QTel. 077- 398 18 27

Fax 077- 398 72 45

Q

Communie
Collectie 2014

Prins Harr I van Dun Ezelskop
Carnavalsvereniging Dun Ezelskop uit Sevenum heeft haar nieuwe trio voorgesteld in een overvolle
Wingerd, waar het trio door een ufo De Wingerd in gelanceerd werd. De 61e prins van Sevenum is Harr I
BUVVYb"N]^bUX^iXUbhYbn]^b@UiJYf\Y]^YbYbFcb>U_cVg"<ibXUaYg AUf]``YjUbdf]bg<Uff= MjcbbYjUb
UX^iXUbh@UiYb7\UbhU`jUbUX^iXUbhFcb jc`[Yb\ibaUbbYb bYhU`gU``Y_]bXYfYbjUb\Yhhf]c.7cWc 
B]__U >cV FYbg_Y 6Yfh^YYb;]Y`_Y"GYjYbia]gaYhX]hhf]c_`UUfjccfWUfbUjU`"CdnUhYfXU[&&ZYVfiUf]jUb
%-"(-hch&&"%%iif\ciXYbn]^YYbfYWYdh]YV]^8YK]b[YfX]bGYjYbia"



55e prins Kroeënekrane en
Pieëlhaze: Harrald I
De 55e prins van CV De Kroeënekraan en Pieëlhaas is op zondag 26 januari tijdens het prinsenbal bekendgemaakt. Prins Harrald I viert carnaval met zijn adjudanten Ruud Aerts en René Hoogers. Samen met de ‘megjes’,
prinses Esther, Yvonne en Naomi, gaan zij de kar trekken in Kronenberg en Evertsoord.

De grootste
collectie van
Limburg!
Kom ook naar onze winkel in Roggel en laat u inspireren door
de mooiste en grootste Communie Collectie 2014 van Limburg.
De communicant ontvangt bij aanschaf van zijn of haar communiegarderobe, het eerste communiegeschenk cadeau!

ROGGEL Mozaïk Gallery
Markt 2, T 0475-494220

BOXTEL I PANNINGEN I HORST
Roggel is elke zondag geopend van 13 tot 17 uur. Voor overige openingstijden en koopzondagen zie onze website.

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

www.verkoeijen.nl

=LYQHHYKHNZMLLZ[WLYZVULLSZMLLZ[VMHUKLYMLLZ[&
>PQ]LYaVYNLUNYHHNKLJH[LYPUN
3HH[\]LYYHZZLUZie onze site voor meer info.

BABAK-O-DOESTAN
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Iraans-westerse fusie

16.00

>>>*(4)905<:*65*,9;,553

Harrald is eigenaar van STAR
licht en geluid en al een aantal
jaren vorst van de Kroeënekraan en
Pieëlhaas. Vanwege zijn verkiezing
tot prins carnaval zal Luc van den
Beuken de rol van vorst voor een jaar
overnemen.
Het trio is goed vertegenwoordigd
in het Kronenbergse en Evertsoordse

verenigingsleven. Zo gooit Harrald
wekelijks een pijltje bij DC Umme, is
René begeleider van het eerste elftal
van SV Kronenberg en maakt Ruud al
jaren muziek bij fanfare Monte Corona.
De spreuk van prins Harrald I
luidt ‘loat de speakers knalle, same
carnevalle’ en werd waargemaakt
tijdens zijn uitkomen in De Torrekoel.

Die avond vond er ook een optreden
plaats van W-Dreej. Het trio houdt
receptie op vrijdag 28 februari om
20.11 uur in De Torrekoel.
Het 55-jarig jubileum van de
carnavalsvereniging wordt later dit
jaar gevierd. Op zaterdag 29 november is het jubileumfeest en op zondag
30 november de jubileumsreceptie.
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H]^XYbgXY?6Cn]hh]b[ga]XXU[]bAY`XYfg`ccdncbXU[&ZYVfiUf]_kUaXYb]YikY?6C!df]bgjUb
AY`XYfg`ci]h"Df]bg>UW=K]^bYbnU`XYciXYfYbjUb\YhXcfdgUaYbaYhn]^bjfcik5bb]YYbn]^bUX^iXUb!
hYb6YbK]^bYbYb>UWK]^bYbjccf[UUbh]^XYbgXYWUfbUjU`gdYf]cXY"

Jan Steeghs ontvangt Zilvervos
Verenigingsman Jan Steeghs (77) uit Meerlo heeft zondag 2 februari uit handen van zijn zoon, prins John I,
de hoogste dorpsonderscheiding van Meerlo ontvangen, de Zilvervos. Op voordracht van de Zilvervoscommissie
werd deze onderscheiding door carnavalsvereniging De Vöskes uitgereikt.

Rob en Evelien
boerenbruidspaar
D’n Tuutekop
Aansluitend aan de receptie van prins Peter III en vorst Rob I werd
zondag 2 februari het nieuwe boerenbruidspaar van ’t Tuuteriek in
Hegelsom uitgeroepen. Rob en Evelien (Fleuren-Cox) trouwen met carnaval
in de onecht.
Ook de boerenfamilie werd
bekendgemaakt. Samen met prins
Peter, prinses Monique en de
adjudanten Richard en Sandor zullen
Rob en Evelien voorop gaan tijdens
carnaval in ’t Tuuteriek onder het
motto ‘Same met de buurtveriëniging
‘Achter d’n Bond’, ﬁëste weej de hiële
carnaval rond.’
Op carnavalsmaandag 3 maart
worden Rob vaan Mart vaan Fleuren
Ben en Tiny vaan Cuppen Jac en
Evelien vaan Lei vaan Cox Grad
en Helma vaan Sien vaan Vegchel
in de onecht verbonden op de

boerenbruiloft, die dit jaar wordt
georganiseerd door buurtvereniging
Achter d’n Bond.
Rob is 39 jaar en werkt als
assistent-bedrijfsleider bij De Rijk BV
in Sevenum. Zijn hobby’s zijn
motorrijden (MC Highway), trainen
van de F-pupillen, hardlopen en zijn
kinderen. Evelien is 38 jaar en werkt
als verpleegkundige op de cardioafdeling van Vie Curie. Zij is lid van de
ruiterclub en houdt van wandelen en
natuurlijk ook haar kinderen. (Foto: Stef
Dekker, Hegelsom en Studio Sjaak van Wijlick
& Hans Seweuster)

*tenzij anders aangegeven

60%

De uitreiking van de onderscheiding
vond plaats tijdens de vergadering
van oud-prinsen in café Oud Meerlo in
aanwezigheid van vorst Reynaert VI.
Steeghs ontving de dorpsonderscheiding voor de wijze waarop hij zijn leven
lang vrijwilliger is geweest en nog is op
tal van terreinen in Meerlo en daarbuiten. Hij is medeoprichter van Biljart

Autobedrijf

Fer van Lin
'!$

*

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

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

'

K
'!"#
' V!%"
$&%!#
'!"%
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

Meerlo en Volkstuin Meerlo. Bovendien
heeft hij volgens de carnavalsvereniging een natuurlijke gave waarmee hij
vele honderden mensen van de pijn af
geholpen heeft.
Jan Steeghs is geboren in Oirlo en
bracht daar zijn jeugd door. Hij was er
misdienaar, lid van de rijvereniging en
zat in het bestuur van de Jonge Boeren.

Hij verhuisde met vrouw Tonie naar
Meerlo en startte daar als een van de
eersten een gladiolenbedrijf. In zijn
vrije tijd was hij onder andere actief als
lid of bestuurder bij de biljartvereniging, de voetbalclub, de EHBO-afdeling,
de veteranen en carnavalsvereniging
De Vöskes waarbij hij in 1971 als prins
Jan II voorop ging.

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

r
Al mee ar
a
j
0
dan 2 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01
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11 vragen aan prins Frans I

GMV De Plaggenhouwers

‘Een prins moet wat ie voelt voor
vastenoavend, ook uitstralen’
Wie ben je?
Ik ben Frans van Oyen, mijn bijnaam is Frits. Ik ben getrouwd
en heb twee kinderen: Nick (25) en Maud (22). Zij vonden
het geweldig dat ik prins werd, want bij ons in huis draait
alles om vastelaovend. Mensen in het dorp kennen me
als coach van Aspargos heren recreanten 2 en als lid van
vriendengroep De Platzakke. Ook ben ik al 12 jaar voorzitter
en medeoprichter van jeugd- en jongerenwerk de PUB. Ik
ben kampioen aspergeschillen en zit in het bestuur van de
gezamenlijke collecte Grubbenvorst.
Waar werk je?
Ik werk bij Vostermans Ventilation in Blerick, al 9 jaar. Zij
vonden het ook helemaal te gek dat ik prins werd. Zelf is de
directeur onderscheiden met de Worteletruuj, dus daar leeft
vasteloavend ook.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te
worden?
Omdat dit altijd mijn droom is geweest. Ik heb het altijd
gehoopt, al heel wat jaren. Mijn ouders waren vastelaovendgek. Bij ons in huis zijn wij allemaal vastelaovend-gekken.
Mijn zoon is kinderprins geweest, mijn vader heeft jaren in
de raad gezeten en was in 2007 ouderenprins en zelf heb ik
enkele jaren in de raad gezeten. Ik ben ook in 2010 ﬁnalist
geweest voor carnavalsvierder van het jaar in Gulpen, waar
ik derde werd. Ik ben twaalf maanden per jaar vastelaovesliefhebber.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Dat is niet te beschrijven. Als je droom uitkomt, lopen de
tranen over je wangen en ben je dolgelukkig. Mijn adjudanten Gé en Jos zijn vrienden van mij. Samen vormen we een
gedeelte van De Platzakke. Zelf gaan we Limburg rond, op
11 november in Maastricht, naar de Zoepkoel, de Roetsj in
Venray.
Wat betekent carnaval voor jou?
Carnaval betekent voor mij
de mooiste tijd van
het jaar, iedereen
is dan vrolijk en
vriendelijk.
Carnaval
is ook
genieten
van hoe
mensen
feestvieren,
zingen
en dingen
bedenken

Ut ﬁës is now begôs
want meziek zit ok in
e
ôs. Weej platzakke gaev
n
dit jaor duchtig gaas, va
de
de Heierhäöf wies aan
ut
Maas. Dit jaor geit heej
en
daak der aaf, Plaggen
Plagginnen: alaaf.

om op te vallen voor wat betreft verkleding.
Wat wordt er volgens jou van een prins verwacht?
Dat wat je voelt voor vastelaovend ook uitstraalt. Als mensen zien hoe jij geniet, gaan zij ook meer genieten. Je bent
een soort entertainer die mede bepaalt hoe gezellig een
avond wordt. Ook probeert een prins kinderen enthousiast te
maken voor de vastelaovend in je eigen dorp.
Wat wens je de carnavalsvierders in je gemeente
toe?
Heel veel lol en plezier en geniet met volle teugen van deze
mooie tijd.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Het moment van de vraag of ik prins wilde worden. En ik
verheug me eigenlijk op alle dingen die komen. Maar ik
denk wel dat de optocht en receptie de hoogtepunten
worden.

Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens carnaval?
Ik heb een goede baas en bekijk het gewoon van weekend
tot weekend. Als ik een heel zwaar weekend heb gehad,
blijf ik maandag gewoon wat langer in bed liggen of blijf ik
thuis. Ik ga denk ik niet op vakantie om bij te komen. Ik heb
het vermoeden dat het een dure tijd is als prins en dat we
dit jaar de vakantie maar overslaan.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen houden?
In het begin ging het gemakkelijk om niets tegen de
kinderen te zeggen. We hadden een goede smoes. Maar
na enkele keren, kwam deze niet geloofwaardig meer
over. Toen hebben we maar gezegd dat ik bruidegom zou
worden.
Welk advies zou je je opvolger in 2015 mee willen
geven?
Gebruik vitaminepreparaten want het is een aanslag op je
lichaam. En het belangrijkste: geneet, geneet, geneet.

P R I N S F R A N S I G E F E L I C I T E E R D N A M E N S O N D E R S TA A N D E B E D R I J V E N

Uw toegang tot een nieuw interieur

Ha rte lij k ge fe lic ite erd Fran s
Horsterweg 56
5971 NG Grubbenvorst

en ad ju da nten

Telefoon 077 - 366 17 69
Fax 077 - 366 21 65
E-mail in.t.zandt.express@planet.nl

Venloseweg 11
5971 CG Grubbenvorst
Tel. 077 366 13 09
info@devonkel.nl

CAFÉ-RESTAURANT
FEESTZAAL

www.devonkel.nl

Wij feliciteren prins Frans I

Expeditiestraat 3c Horst
T (077) 382 32 03
E info@deurenland.nl
I www.deurenland.nl

Wij feliciteren prins Frans I
s DEURENSPECIAALZAAK s EIGEN SERVICEDIENST s SLOTENSPECIALIST s
s ALLE SOORTEN TIMMERWERK s SIERBESLAG s SIERGLAS s

ans I

Wij feliciteren prins Fr
Beatrixstraat 11
5971 BN GRUBBENVORST
T 077 - 366 31 65
E info@John-clevers-security.nl

John Clevers
Security

uw betrouwbare partner in Beveiliging!
www.john-clevers-security.nl
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11 vragen aan prins Glenn I

‘Het lijkt me keigaaf om op de carnavalswagen te staan en snoep te gooien’

CS De Klotbultjes

Wie ben je?
Mijn naam is Glenn Honings. Ik ben 12 jaar. Mijn familie
en vrienden reageerden met ‘kei leuk’ toen ze hoorden
dat ik prins werd.
Waar werk je?
Ik breng folders rond in Griendtsveen. Daarnaast ga
ik naar school. Ik zit op het Alfrinkcollege in de eerste
klas. Wat ik later wil worden, dat weet ik nog niet.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te
worden?
Ik heb ja gezegd omdat het me leuk lijkt om prins te
zijn. Ik ken een paar mensen die eerder prins werden,
Maurice van de Mortel en Bart van de Sterren. Zij
vonden het ook keileuk.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik vond het keileuk dat ik gekozen werd. Mijn eerste
reactie was dan ook ‘jippie!’ Ik had het helemaal niet
verwacht. Mijn adjudant is Jonas Raaymaker. Hij is mijn
maatje. Ik ken Jonas van de basisschool De Driehoek en
hij heeft bij mij op voetbal gezeten in Griendtsveen.
Wat betekent carnaval voor jou?
Carnaval betekent voor mij lekker gek doen en veel
plezier maken.
Wat wordt er volgens jou van een prins verwacht?
Van een prins wordt verwacht dat ie gewoon normaal
lekker gek doet en veel plezier maakt.
Wat wens je de carnavalsvierders in je gemeente
toe?
Ik wens iedereen een hele ﬁjne carnaval met veel
plezier.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Ik kijk heel erg uit naar de optocht. Het lijkt me echt kei
gaaf om op de carnavalswagen te staan en snoep te
gooien naar de andere kinderen van het dorp.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens carnaval?
Ik verwacht genoeg te kunnen slapen. Ik kan daarna
ook nog het hele jaar bijkomen.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen houden?
Ze hadden geen vermoeden, dus ik heb gewoon niks
gezegd. Natuurlijk waren wer wel mensen die vroegen
of ik prins werd, maar dan zei ik gewoon: ‘Nee, dat
word ik niet.’ Het was dus niet zo moeilijk.
Welk advies zou je je opvolger in
2015 mee willen geven?
Ik wil mijn opvolger
aanraden vooral te
genieten van het
prins-zijn.

Met prins Glenn
wereldkampioen
Limonolle,
gaan we door
carnaval holle

PRINS GLENN I
GEFELICITEERD NAMENS ONDERSTA A N D E B E D R I J V E N

Prins
Glenn
proﬁciat!
St. Barbarastraat 35 Griendtsveen
Tel. 0493 - 529 251

www.herbergdemorgenstond.nl

:LMZHQVHQSULQV*OHQQHHQÀMQHFDUQDYDO
Tijdens de carnaval zijn wij dagelijks geopend!
0493 - 52 94 35 Pastoor Hendriksstraat 50 Griendtsveen

Spreeuwenberg Automotive
feliciteert prins Glenn I,
adjudant Jonas en vorst Luuk!

P R I N S J O H N I G E F E L I C I T E E R D N A M E N S O N D E R STA A N D E B E D R I J V E N
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&DIp´2XG0HHUORµ
W i j f e l i c i t e re n
prins John I
Hoofdstraat 11, Meerlo - (0478) 691803 - www.slagerijvandepasch.nl

Gefeliciteerd prins John I
Hoofdstraat 20a, 5864 BE Meerlo, tel. 0478 69 15 50

Nu in onze winkel verkrijgbaar: Hallmark carnavalskaarten

Prins John gefeliciteerd!

www.elektrokusters.nl

Hoofdstraat 39, 5864 BC Meerlo
T 0478 69 14 73 F 0478 69 26 45 E info@elektrokusters.nl

Prins John gefeliciteerd!
RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

www.brugeind.nl
Tel. 0478 69 12 83

ee e n

Anthuriums

Wij
feliciteren
prins John I
Beatrixstraat 3A - 5864 AG Meerlo - Tel. (0478) 691278
www.woninginrichtingpeters.nl

Gefeliciteerd Prins John I
Zet met carnaval
de bloemetjes buiten!

Wij feliciteren
prins John I

De Cocq van Haeftenstraat 42, 5864 BB Meerlo
Tel: +31 (0)478- 69 29 76
E: info@peelen-anthuriums.nl s www.peelen-anthuriums.nl

Verkoop: ma t/m vr 8.00-12.00 uur, za 9.00-12.00 uur of op afspraak

Proﬁciat Prins John
en veul schik
mit carnaval!

CV De Vöskes

Han & Riny Friesen
Hoofdstraat 6
E-mail hanfriesen@planet.nl 5864 BE Meerlo

Tel. 0478 69 17 49
Fax 0478 69 03 39

us

Hoofdstraat 31 t 5864 BC Meerlo t Tel. 0478 691392

pas
Ve r s e i p asta &

tas

a

Ovivo Food - Heesweg 9 - Meerlo - www.ovivo.nl

Hoofdstraat 13, 5864 BC Meerlo
T 06 53 11 63 90
E info@vakantie-meerlo.nl

www.vakantie-meerlo.nl
Hotel, zakelijk verblijf, groepsverblijf,
vakantieappartementen, stoere hutten, stoere tenten
en zorgvakanties.

Kantoor
WAGEMANS

Kantoor
WAGEMANS

KOGU

ADMINISTRATIES & FISCALITEITEN

Interieurmaatwerk

ADMINISTRATIES & FISCALITEITEN

De Cocq van Haeftenstraat 13 - 5864 BA Meerlo

w w w. k a n t o o r w a g e m a n s . n l

Uw adviseur
is altijd dichtbij...

De Cocq van Haeftenstraat 7
5864 BA Meerlo
Tel: 06 - 30 39 03 00
info@kogu.nl

www.kogu.nl

Prins John I
van harte gefeliciteerd en wij
wensen jou een onvergetelijke
carnaval op maat!
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11 vragen aan prins John I

‘De zaal rondkijken en
genieten van het feest van
de mensen om je heen’

cultuur 27

Bierproeverij De Locht
Als verlengstuk van de expositie over Alt Bier wordt op zondagmiddag
9 februari in Museum De Locht in Melderslo een bierproeverij georganiseerd.
Om 13.00 en 15.00 uur organiseert
de Gulpener bierbrouwerij een bierproeverij in het Melderslose museum.
Gulpener is een van Limburgs zelfstandige brouwerijen die rijk zijn aan tradities. Deelnemers kunnen biersoorten
proeven en krijgen uitgebreide informatie. Tijdens de proeverij worden champignonhapjes gepresenteerd. Daarnaast
is de smid aan het werk in de authen-

tieke smederij. Tot april zijn er in De
Locht ook nog diverse wisselexposities
te bezichtigen, waaronder bijvoorbeeld
Bij ons thuis aan de muur, een expositie
vol nostalgie met familieportretten,
diploma’s, vrome afbeeldingen, kruisbeelden en heilwensen. Het museum is
op woensdag, zaterdag en zondag van
11.00 tot 17.00 uur geopend. Voor meer
informatie, kijk op www.delocht.nl

From USA op de Buun
From USA treedt zaterdag 8 februari om 22.00 uur op bij muziekcafé De
Buun in Horst. From USA speelt eigen nummers en bewerkingen van muziek
van Elvis tot de Beatles en van Van Morrisson tot Madonna, Byrds, Radiohead
en Oasis.
Met optredens in Paradiso en
MTC in Keulen heeft de band al heel
wat ervaring. In 1999 wonnen ze de
eerste prijs in de bandjescompetitie
Het Steenen Tijdperk. From USA

bestaat uit zanger Stan Peters,
basgitarist Ruud Delissen, gitarist
Roeland Ruijsch van Dugteren en
drummer Joep Peters.Toegang tot het
optreden is gratis.

Receptie jeugdprins
Jor I Hegelsom
Jeugdprins Jor I van stichting Jeugdcarnaval Hegelsom houdt samen met zijn
adjudanten Remco en Jeroen en jeugdprinses Evie receptie op zondag 9 februari.
Deze vindt plaats van 14.11 tot 16.11 uur in de Tuutetempel in Hegelsom.
Aansluitend aan de receptie wordt
het nieuwe jeugdboerenbruidspaar
voor dit jaar bekend gemaakt
en is duidelijk welk echtpaar op
carnavalszondag in het onecht wordt

Dizze carnaval
ga ik fur op,
reken der mar op

Wie ben je?
Ik ben John
Steeghs,
veel mensen
noemen mij
Johnny. Ik heb
twee dochters,
Renee (23) en
Danique (18). Zij
vinden het geweldig dat ik
prins ben geworden. De buurt vindt het ook erg leuk. Bij
ons versiert de buurt bij het huis van de prins en er waren
heel veel buurtbewoners bij aanwezig.
Waar werk je?
Ik werk bij mengvoerbedrijf Fransen Gerrits BV, daar ben ik
controller logistiek en productie. Ik werk hier al 22 jaar na
opleidingen aan de mavo en de meao. Op mijn werk staan
we in principe niet stil bij carnaval: de varkens, koeien en
kippen eten gewoon door. Ik ben wel al de zoveelste prins
binnen het bedrijf. Die recepties worden wel altijd goed
bezocht door collega’s.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te
worden?
Het is natuurlijk een hele eer om prins van De Vöskes te
mogen zijn. Mijn vader is ook prins van De Vöskes geweest
en mijn broer was het een paar jaar geleden in Castenray.
Ook zijn er her en der al wat neven prins geweest, dus ja,
het zit wel in de familie.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik had de vraag of ik prins wilde worden wel een keer
verwacht. Ik werd in het dorp al een paar jaar getipt
als prins. Toch moest ik lachen toen ze mij vroegen. Ik
word tijdens carnaval bijgestaan door de narren, de raad
van elf, het bestuur van de carnavalsvereniging en mijn
familie.

Wat betekent carnaval voor jou?
Carnaval betekent voor mij een aantal dagen het verstand
op nul en feesten, gezelligheid en humor.
Wat wordt er volgens jou van een prins verwacht?
Wat er verwacht wordt, weet ik niet. Ik hoop alleen dat
ik het waar kan maken. Dit wordt mijn 27e jaar actief bij
de verening. Het is nu elf jaar nadat ik een paar jaar in
de Raad van Elf gezeten hebben en een tijdje als penningmeester in het bestuur heb gezeten, dat was mijn
voorbereiding.
Wat wens je de carnavalsvierders in je gemeente toe?
Ik wens iedereen enorm veel plezier en schik.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Tot nu toe het uitkomen natuurlijk. Dat was toch wel spannend. Daarnaast kijk ik heel erg uit naar mijn receptie.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens carnaval?
Als het net als de laatste jaren is, dan wisselt dat. Op
zondagmorgen naar de sleuteloverdracht, dat is vroeg
op. En op maandagmorgen het jeugdbal is ook vroeg uit
de veren. Dus dat dan zijn zware dagen en dan kan ik op
dinsdag uitslapen. Gelukkig heb ik donderdag en vrijdag
ook nog vrij. Die dagen heb ik ook wel nodig.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen houden?
Ik heb het tegen niemand verteld. Mensen vroegen mij
wel regelmatig of ik prins zou worden. Maar dan gaf ik
steevast het antwoord ‘Nee, alweer niet.’ Volgens mij had
niemand het door, maar er zullen er wel zijn geweest, die
vermoedens hadden.
Welk advies zou je je opvolger in 2015 mee willen
geven?
Geniet van de momenten. Ze vliegen voorbij. Dat is ook
wel de tip die je elke keer terughoort bij de prinsen. Ze
raden je aan af en toe even stil te staan. De zaal rondkijken en genieten van het feest en het plezier van de
mensen om jou heen.

verbonden. Op het programma staat
ook een optreden van Altied Noëit te
Laat. Kijk voor meer informatie over het
programma van dit seizoen op
www.jchegelsom.nl

Optredens K.E.E.S. en
Billy’s Booze
De feestbeesten van K.E.E.S. staan op zaterdag 8 februari op het podium
van café D’n Tap in Horst. Een dag later is het de beurt aan de rock ’n
roll-mannen van Billy’s Booze.
K.E.E.S. speelt disco, soul, funk en
Nederpop. De band bestaat uit een
zanger en twee zangeressen. Met een
gitaar, basgitaar, toetsen, drums en
een blazerssectie is het podium goed
gevuld. Zondagmiddag 9 februari is
het podium gereserveerd voor Billy’s
Booze, een Midden-Limburgse rock ’n
rollband. Zij spelen blues, rockabilly

en rock ’n roll. Hits van Elvis Presley,
John Lee Hooker, BB King, Johnny Cash
en Chuck Berry worden in sixties-stijl
vertolkt.
Het optreden van K.E.E.S. begint
om 22.30 uur. Billy’s Booze begint om
16.00 uur. Voor beide optredens is de
toegang gratis. Kijk voor meer informatie op www.dn-tap.nl

Grubbenvorster
artiesten door naar
LVK-ﬁnale
De negentien ﬁnalisten van het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer
(LVK) 2014 werden zaterdag 1 februari bekendgemaakt. Zowel Bjorn als De
Toddezèk uit Grubbenvorst kunnen in de ﬁnale een thuiswedstrijd spelen.
Bjorn is met zijn nummer
Vastenaovend Belaeve doorgedrongen
tot de laatste negentien kanshebbers.
Het Onhendig Leedje van De Toddezèk
was ook goed genoeg om de ﬁnale te
bereiken. De twee ﬁnalisten bundelden
hun krachten eerder al om stemmen
te winnen. Met hun winst in de halve
ﬁnales kunnen zij de Grubbenvorster
Plaggenhouwers vertegenwoordigen

in de ﬁnale. Ook de Horster band
Thijssen & Co deed een gooi naar de
ﬁnaleplek met hun nummer Gef ‘m
ván Jetje. Vorig jaar haalden zij de
ﬁnale nog wel, als enige kandidaten uit Horst aan de Maas. Het LVK
vindt op vrijdag 14 februari plaats en
wordt door GMV De Plaggenhouwers
in de Veilinghallen in Grubbenvorst
georganiseerd.
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11 vragen aan prins Bas I

‘Carnaval is een mooie traditie die
in ere moet worden gehouden’

Wie ben je?
Ik ben Bas Vousten (21). Ik ben lid van de technische dienst
van carnavalsvereniging De Blauwpoët in Broekhuizenvorst.
Ik heb een vriendin, Femke. Zij is 19 jaar en komt uit het
Overijsselse Nijverdal. Zij vond het heel leuk om prinses te
mogen zijn.
Waar werk je?
Ik werk bij loonbedrijf Heldens in Melderslo als chauffeur en
monteur. Ik werk hier sinds 2008, de eerste twee jaar via
school. Op het werk vinden ze het ook wel leuk dat ik prins
ben, zij zijn zelf ook fanatieke carnavalsvierders.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te
worden?
Ik ben in 2005 jeugdprins

geweest, dus ik hoefde niet lang te twijfelen over de vraag
of ik prins wilde worden.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
ik vind het een hele eer om heerser van het Blauwpoëteriek
te mogen zijn. Mijn adjudanten, Mike van Helden en Jasper
Cox heb ik zelf gekozen, zij komen uit onze vriendengroep.
Wat betekent carnaval voor jou?
Carnaval is voor mij een mooie traditie die in ere moet
worden gehouden.
Wat wordt er volgens jou van een prins verwacht?
Van mij zal worden verwacht dat ik voorop zal gaan en de
hele boel op zijn kop zet. Ik heb me er eigenlijk niet echt op
voorbereid, ik laat het op me afkomen.
Wat wens je de carnavalsvierders in je gemeente toe?

Normaal is het
maïs en zand, maar
deze carnaval heb
ik de scepter in de
hand.

Prins Bas
proﬁciat!
PRINS BAS I
GEFELICITEERD NAMENS
O N D E R STA A N D E B E D R I J V E N

CV De Blauwpoët

Een mooie en gezellige carnaval.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
De sleuteloverdracht, dat is altijd een groot feest. En daarna
de optocht bij ons in het dorp
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens carnaval?
Niet genoeg, denk ik. Gelukkig heb ik de rest van de week
nog vrij om bij te komen.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen houden?
Volgens mij heeft niemand het doorgehad. Ik denk dat doordat ik nogal een jonge prins ben, niemand mij echt heeft
verdacht.
Welk advies zou je je opvolger in 2015 mee willen geven?
Om er een mooie carnaval van te maken en er van te
genieten.

Zet de
bluumkes mar
buute mit
de carnaval

Van Leendert Transport
Van Leendert Milieuservice

Gefeliciteerd prins Bas,
prinses Femke en adjudanten!

Wij feliciteren prins BAS I
en zijn adjudanten Mike en Jasper en wensen ze
een geweldig carnavalsjaar toe!

Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst 077-320 9700
info@vanleendertbv.nl www.vanleendertbv.nl

Eetcafé-Zaal ‘t Dörp
Broekhuizerweg 4 Broekhuizenvorst T: 077 463 26 65 / 06 10 54 63 26

Leendert Paul Diterwich
Wijntransport B.V.
Beerendonckerweg 2e
5871 CM Broekhuizenvorst
The Netherlands
Tel: 0031 (0) 77463 2147

Wijntransport feliciteert
prins Bas I en zijn adjudanten

Blaktweg 20,
5962 NH Melderslo
Tel.: +31 (0)77 398 33 90
Fax: +31 (0)77 398 77 32
loonbedrijfheldens@hetnet.nl
www.loonbedrijfheldens.nl

Loat de traktor maar stoan
en loat de polonaise maar rond goan
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Koen II nieuwe heerser Meulewiekers
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

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

Koen Muysers is op zaterdag 1 februari uitgeroepen tot prins Koen II. Hij
is de 50e prins van De Meulewiekers uit Meterik. Zijn prinses is Britt
Verheijen en zijn adjudanten zijn Niels Houwen en Koen Tielen.
Met prins Koen II hebben De
Meulewiekers dit jaar een muzikale
prins. Gitaar spelen is namelijk een van
zijn grote hobby’s. Ook geeft prins Koen
II gitaarles en speelt hij in verschillende bands. Hij studeert aan de Fontys
Hogeschool waar hij de opleiding
automotive management volgt. Prinses
Britt komt uit Hegelsom, met roots
in Meterik. Zij is vooral te vinden op
het korfbalveld. Adjudant Niels is een
fervent Ajax-fan met een seizoen-

kaart en studeert bedrijfseconomie.
Adjudant Koen daarentegen zweert bij
Feyenoord, gaat graag vissen en volgt
een opleiding tot logistiek medewerker.
De prins en adjudanten spelen samen
voetbal bij de lokale voetbalclub en ze
zijn al meer dan vijftien jaar ‘matties’,
zoals ze dat zelf noemen.
Prins Koen II zal samen met zijn
prinses en adjudanten op zondag
23 februari om 13.11 uur receptie houden in MFC De Meulewiek in Meterik.

elk heel uur NOS headlines
elk half uur Lokale nieuws
RADIO
Horst, Sevenum en Grubbenvorst:
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Rene en Joyce
prinsenpaar Trefpunt
Het carnavalsseizoen begon voor de bezoekers van disco ’t Trefpunt in
Horst op vrijdag 31 januari. Daar werd het nieuwe prinsenpaar bekendgemaakt dat hen tijdens carnaval voorgaat in de polonaise. Prins Rene en
prinses Joyce kwamen uit de schatkist stappen.

TV
?UVY`UbU`cc[.&&(,$"$$A<n
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Samen met bezoekers en
vrijwilligers wachtte de organisatie
van disco ’t Trefpunt in spanning
af wie het prinsenpaar van
carnavalsseizoen 2014 zou gan
worden. De carnavalsstemming werd
goed ingezet door joekskapel Alt
Iezer. Na een proclamatie stapten

www.reindonk.nl

GRATIS
Uw auto testen op
3 cruciale punten:

accu
startmotor
dynamo

ctie
Nieuwe spaara ns
e
met hoofdkuss

Superdeals

2,99

Hertog Jan Krat 24 ﬂesjes

per kilo
van 5,98

van 13,39

nu voor

Kiest u voor kwaliteit?

10,89

Ierse runderriblappen

nu

prins Rene (Gubbels) en prinses Joyce
(Beerkens) naar voren als het nieuwe
prinsenpaar. Zij kregen meteen een
heleboel gelukwensen van de vele
bezoekers, waarbij onder andere
ook de prins van Griendtsveen en de
jeugdprins van Horst hun felicitaties
overbrachten.

acties zijn geldig van wo 5 feb t/m di 11 feb 2014

Iedere zondag geopend van 11.00 tot 17.00 uur
Bel altijd voor een afspraak
Pauwweg 6, 5808 BM Oirlo

06-54371111
0478-571111

Service en reparatie van alle merken

Phicoop
Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Alberdingk Thijmstraat 41, 5921 BB Blerick-Venlo Tel. 077 - 387 13 33

www.ruttennaaimachines.nl

cultuur
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Hegelsom

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

zo 9 februari 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

zo 9 februari 14.11 uur
Organisatie: JC Hegelsom
Locatie: Zaal Debije

Home of the Blues
met Billy’s Booze

Horst
Informatieavond:
Werken en (mantel)zorgen

America
Party met dj White House
vr 7 februari
22.55-01.00 uur
Locatie: café Station America

do 6 februari 19.30 uur
Organisatie:
CDAV Limburg
Locatie: zaal De Leste Geulde

Receptie prins

Kantkloscafé

za 8 februari 20.11 uur
Organisatie:
CV De Turftreiers
Locatie: Bondszaal

vr 7 februari 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

Vier jaar Heite Soep
Dorpsraadvergadering

za 8 februari
21.00-03.00 uur
Locatie: zaal De Lange

wo 12 februari 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

Optreden From USA

Broekhuizen

za 8 februari 22.00 uur
Locatie: café De Buun

Dorpsraadvergadering
wo 12 februari 20.30 uur
Locatie: Naesenhof

Strictly Unplugged
met K.E.E.S.
za 8 februari 22.30 uur
Locatie: café D’n Tap

Evertsoord
Kindermiddag
zo 9 februari 14.11 uur
Organisatie:
CV Kroeënekraan en Pieëlhaas
Locatie: De Smêlentôs

Optreden Babak-o-Doestan

Receptie jeugdprins en
uitkomen
jeugdboerenbruidspaar

zo 9 februari 16.00 uur
Locatie: café D’n Tap

Max van den Burg Schlemiel
zo 9 februari 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ‘t Gasthoês

Melderslo
Hummelkesbal
za 8 februari 15.11-18.00 uur
Locatie: MFC De Zwingel

Bierpresentatie en -proeverij
zo 9 februari
13.00 en 15.00 uur
Organisatie:
Gulpener bierbrouwerij
Locatie: Museum De Locht

Meterik
Verlovingsbal

Biodiversiteit –
lezing Ad Havermans
ma 10 februari 20.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: ‘t Zoemhukske

Kronenberg
Dorpsraadvergadering
wo 12 februari 19.30 uur
Locatie: De Torrekoel

Lottum

zo 9 februari
14.00 – 20.00 uur
Organisatie: Boerenbruiloft
Locatie: MFC De Meulewiek

Meerlo

za 8 februari 20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Modelauto- en modelspoorruilbeurs
zo 9 februari
10.00 – 15.00 uur
Locatie: recreatiecentrum
De Schatberg

Excursie kerkschatten
Lambertuskerk
di 11 februari 19.45 uur
Org: Parochiehuis Sevenum
Locatie: vertrek bij Parochiehuis

Swolgen
Revueavonden

Informatieavond Zorg en
Fiscus voor mantelzorgers en
zorgvragers
do 13 februari 19.30 uur
Organisatie:
Zorgadvies en Regelhulp, FNV,
Stichting Back2Basic en Stichting
Helpt Elkaar
Locatie: zaal ’t Kruuspunt

Receptie jeugdprinsenpaar
vr 7 februari 19.11-20.30 uur
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: OJC Canix

Dansvoer: Porno Swing

Sevenum

vr 7 en za 8 febuari 19.30 en
zo 9 februari 17.30 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina

Tienray
Pruiken en Snorren –
Smooth Leather edition
vr 7 februari 20.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

H. Vormsel

Jeugdprinsenproclamatie

vr 7 februari 18.30 uur
Locatie: kerk

za 8 februari 20.00 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: Parochiehuis

LK synchroonzwemmen

Receptie jeugdprins

Zittingsavonden

zo 9 februari 13.15 uur
Organisatie: HZPC
Locatie: zwembad De Berkel

zo 9 februari 15.11-16.30 uur
Organisatie: CV De Vossenkeutels
Locatie: café Oud Meerlo

vr 7 t/m zo 9 februari
Organisatie: CV Dun Ezelskop
Locatie: De Wingerd

Lourdesviering
di 11 februari 18.30 uur
Locatie: kerk

Babak-o-Doestan

IraansWesterse
muziekmix

Na 50 jaren met veel plezier te
hebben gekapt, kap ik er nu mee.
Het stokje wordt overgedragen
aan mijn dochter Patty.
Zij gaat de kapsalon met hetzelfde
enthousiasme voortzetten,
met de kwaliteit die u van ons
gewend bent.
Via deze weg wil ik alle trouwe
klanten hartelijk bedanken
voor het vertrouwen,
in mij gesteld al die jaren.
We gaan nu genieten van de vrije tijd
die ons te wachten staat.
Hartelijke groeten van Peet Kleeven.

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

Café Cambrinus in Horst
ontvangt zondag 9 februari
Babak-o-Doestan op haar podium,
de band rondom Iraniër Babak
Amiri, die een gemixte muziek
brengt van Iraans-Europese
muziek.
Babak speelt zelfgeschreven
werk met invloeden uit jazz, fado
en Iraanse muziek. De teksten
komen van oude en moderne
Iraanse dichters en zanger en
gitarist Babak Amiri zelf. Uniek aan
deze groep is dat zij zowel Spaans
gitaar als daf, cajón, cello, basgitaar
en piano bespeelt, maar hier ook
een klinkende eenheid in brengt.
Een optreden klinkt uitheems en
als vertrouwde muziekstijlen.

Restless
Acht jaar geleden ontmoeten de
Iraanse Babak en de Nederlandse
percussionist Minze Koopman elkaar
in Amsterdam. Dat was de start
voor hun samenwerking. Onlangs
werd het album Restless opgenomen. Babak-o-Doestan wordt vaak
worldmusic genoemd, de groep
noemt het zelf mixed music.
Het optreden begint om 16.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.cambrinusconcerten.nl

Prins Tim I in Tienray
In een bomvolle Geitenstal in Tienray, die was omgetoverd tot een
sprookjesbos, werd zaterdag 1 februari om 23.11 uur de nieuwe prins
gepresenteerd aan de Tienderse Geiten: prins Tim I.
Tim van Rijswick, 29 jaar, werkt bij
ECS in Venlo als transportcoördinator. In
zijn vrije tijd trapt hij graag een balletje
bij het eerste elftal van Sporting ST. Tim
heeft carnaval met de paplepel ingegoten gekregen en heeft zijn sporen in
het Tienrayse carnavalsleven inmiddels verdiend. Tim van Rijswick is de
62e prins van het glorieuze Geitenrijk.
Samen met zijn vriendin Loes Dings,

vorst Marcel Rongen, de raad van elf en
de dames van de raad gaat hij voorop
in het Tienrayse carnaval onder het
motto: Dit jaor niet denke an lading of
vracht, mar biëstig tanke mit prins Tim
an de macht.
Prins Tim houdt receptie op zaterdag 22 februari in het parochiehuis
in Tienray vanaf 19.30 uur. (Foto: Aerts
Fotograﬁe Venray)
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Medische Religie
zorg
America
zondag

Huisarts en apotheek

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

zaterdag

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

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

11.00

Heilige mis
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Grubbenvorst
zaterdag
Heilige mis
19.00
@UDfcj]XYbWY_`ccghYf_UdY`
zondag
Heilige mis
11.15

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

<cfgh@UaVYfhig
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

zaterdag

@chhia

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

zondag

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
31 januari t/m 6 februari 2014
Heldens-in’t Zandt M.
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

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

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

15.30
18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo
zaterdag
kcYbgXU[

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

Naar aanleiding van het verschijnen van een fotoboekje met daarin kunstwerken van Inge Nabben is er in
februari in de bibliotheek van Horst aan de Maas een tentoonstelling en boekpresentatie te zien. Het betreft het
kunstboekje ‘Inge Nabben, een selectie uit haar werk 1990 – 2005’.

Sevenum
zaterdag
zondag
aUUbXU[

Heilige mis
Heilige mis
FcnYb_fUbg
Heilige mis
X]bgXU[
FcnYb_fUbg
Heilige mis
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Heilige mis
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FcnYb_fUbg
Heilige mis

18.00
09.30
%,"$$
18.30
%,"$$
18.30
%,"$$
18.30
%,"$$
18.30

Tienray
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

kerkdienst
_Yf_X]Ybgh

112

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

10.00
%("'$

Melderslo, Hegelsom, Meterik,
5aYf]WU 6fcY_\i]nYbjcfghYb@chhia
T $++'-,%(%*

Meerlo, Tienray en Swolgen
T $(+,*-%&%+

Sevenum
T $++(*+%&+*

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

Inge heeft met name de laatste
vijftien jaar van haar leven veel kunstwerken gepresenteerd. Een selectie van
deze werken hebben vrienden van haar
nu samengebracht in een fotoboekje.
Het kunstboekje toont afbeeldingen
van haar werk in kleur. Vorig jaar, acht

jaar na haar overlijden, is een boekje
met haar werk opgenomen in de
catalogus van de bibliotheek Venray,
waar ze zelf jarenlang als bibliothecaris
gewerkt heeft.
Rond het kunstboekje is in de
bibliotheek Horst een tentoonstelling

077 366 12 28

Priesternooddienst
T $++')(,,,,GYbgccf

ingericht met originele kunstwerken
van Inge en een powerpointshow. De
tentoonstelling is van 3 tot en met
28 februari te zien in de bibliotheek
in Horst. Kijk voor meer informatie
over het boekje op
www.buijssen.nl/inge-nabben.html
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De Schuilplaats
zondag
 

Havermans leidde twintig jaar lang
docenten voortgezet onderwijs op in
de fysische geograﬁe (aardrijkskunde).
Daarnaast was hij werkzaam in het
lager en middelbaar onderwijs, het
bedrijfsleven en het economisch
hoger beroepsonderwijs. Nu wijdt
hij zijn tijd grotendeels aan natuuren milieueducatie en duurzame
ontwikkeling. Voor meer informatie
over de lezing, bel Henny Grouls op
077 398 29 71. (Foto: Ad Havermans)

Boekpresentatie
Inge Nabben in bibliotheek

Swolgen
zondag
dinsdag

van de verscheidenheid aan soorten,
de biodiversiteit. Nadat hij heeft
vastgesteld wat wordt verstaan onder
biodiversiteit, gaat Havermans na of er
inderdaad sprake is van het uitsterven
van soorten en of dat sneller gaat dan
we van de natuur kunnen verwachten.
Wat zijn de oorzaken en wat de
(maatschappelijke) gevolgen voor de
wereld en Nederland in het bijzonder?
Ook staat hij stil bij mogelijke
oplossingen.

17.30
%+"'$

Meterik
zaterdag

IVN De Maasdorpen organiseert
een lezing met Ad Havermans rond het
thema van het biodiversiteitsverlies.
Tijdens zijn lezing verkent Havermans
het probleem. Duurzaamheid
concentreert zich volgens
Havermans vaak op het energie- en
klimaatprobleem. Het klimaatprobleem
is echter maar één van de vele
aspecten die bij het streven naar
een duurzame samenleving een rol
spelen. Een ander betreft het verlies

Heilige mis
FcnYb_fUbg

Parochiecluster Horst
Alarmnummer

IVN De Maasdorpen organiseert op maandag 10 februari om 20.00 uur in ’t Zoemhukske in Horst een lezing van
Ad Havermans over biodiversiteitsverlies.

Griendtsveen

Venlo

Venray

Biodiversiteitsverlies als
maatschappelijk probleem

19.15

Kronenberg

Huisartsenpost

Lezing Ad Havermans

tandprothetische praktijk

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

>>>2<5:;.,)0;A69.*,5;9<453
=LUYH`ZL^LN (./VYZ[;LS 

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

NIET LEKKER IN JE VEL?
6WUHVV"%XUQRXW"&RQÀLFW"
'UHLJHQGRQWVODJ"2QUXVW"$QJVW"
*HHQ]HOIYHUWURXZHQ"

KIES VOOR COUNSELLING!
Wil Stultjens, stresscounsellor
WHO  
/LG$%Y&ZZZFKHPLQGHIHUQO
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ook voor logo’s

José Kranen
vormgever

werkt direct!
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