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Een stralende carnaval
Lag er vorig jaar nog sneeuw, dit jaar konden we genieten van een zonovergoten
carnaval. Langs de kant bij de optochten was het in de schaduw af en toe nog wat frisjes,
maar in de zon was het goed toeven. De carnaval in Horst aan de Maas is met recht
geslaagd te noemen met de prachtige optochten en de gezellige carnavalsfeesten.
Ook voor de politie was het genieten tijdens de afgelopen dagen. “Ik kan er kort over zijn”,
laat een woordvoerder weten. “De carnaval was rustig, gezellig en er waren geen noemens-

Tevens opening toeristenseizoen

Groot Molenfeest in Lottum op
7 en 8 mei
Op zaterdag 7 en zondag 8 mei houdt de Stichting Houthuizermolen uit Lottum in samenwerking met de
Koninklijke Harmonie Lottum een groot Molenfeest. Het feest vindt plaats in en rondom de Houthuizermolen en
is gratis toegankelijk. Bezoekers kunnen er op zaterdag 7 mei van 11.00 tot 23.00 uur en op zondag 8 mei van
11.00 tot 17.00 uur terecht.
Het is de bedoeling om er een
tweejaarlijks terugkerend evenement
van te maken in de jaren waarop er
geen Rozenfestival plaatsvindt, dus
alle oneven jaren. Het Molenfeest
wordt georganiseerd door een
werkgroep bestaande uit enkele bestuursleden van de Houthuizermolen,
enkele vrijwilligers van de molen en
een afvaardiging van de Koninklijke
Harmonie Lottum. Maria Vergeldt is

verantwoordelijk voor de pr rondom
het Molenfeest en zij geeft uitleg.
“In mei vindt elk jaar de Nationale
Molendag plaats en in oktober de
Limburgse Molendag. Op deze dagen
wordt er iets extra’s georganiseerd in
bijna alle molens van Nederland. Dus
gingen we ook dit jaar weer nadenken
wat we zouden kunnen doen met
de Nationale Molendag, die tevens
de opening van het toeristenseizoen

is. Het probleem waar we tegenaan liepen was dat de Nationale
Molendagen dit jaar vastgesteld zijn
op zaterdag 14 en zondag 15 mei.
Dat kwam ons niet zo goed uit vanwege de Eerste Heilige Communie
op zondag. Ook stond er voor 15 mei
al een groot concert op de agenda
van Gemengde Zangvereniging Le
Rossignol.
Lees verder op pagina 5

waardige incidenten. Hoewel er
altijd wel wat opstootjes zijn,
hebben we dit jaar zelfs geen
aanhoudingen hoeven te verrichten”,
aldus de politiewoordvoerder.

De carnaval
was rustig en gezellig
Voor de carnavalsverenigingen in
onze gemeente begon de carnaval
pas echt op zondagochtend tijdens
de Sleuteloverdracht in de Mèrthal.
Dit keer was het loco-burgemeester
Leon Litjens die de sleutel tot de
gemeente symbolisch overdroeg aan
de prinsen uit de diverse dorpen.

Hij nam de honneurs waar voor
burgemeester Kees van Rooij, die in
het buitenland zit. De bijeenkomst in
de Mèrthal werd georganiseerd door
De Meulewiekers uit Meterik.
In Broekhuizen werd carnaval
traditiegetrouw niet afgesloten met
een optocht maar met de Tour de
Brokeze. De deelnemers hadden
hun creativiteit de vrije loop laten
gaan en reden ook dit jaar weer met
bijzondere rijwielen door de straten
van Broekhuizen. De 53 tourrijders
werden aangemoedigd door
vele bezoekers langs de kant en
vanaf een vorkheftruck door prins
Richard 1 van C.V. De Krey.
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‘Kroenekranen’ op doorreis tijdens de vastelaovend
Sevenumse wint
The Gourmand World Kraanvogeltrek boven de
regio waargenomen
Cookbook Awards
Op donderdag 3 maart 2011 werden in Parijs de winnaars bekend
gemaakt van ’The Gourmand World Cookbook Awards. Het Nederlandse
kookboek ’van eigen erf, koken met de oogst van de biologische boer’
behaalde een prijs in de categorie ‘beste duurzame kookboek in de wereld’.
Het boek werd geschreven door Iris van de Graaf uit Sevenum.
Meer dan 6.000 kookboeken uit
155 landen werden voor de awards
ingezonden, waarvan 160 een prijs
wonnen. Alle winnende kookboeken stonden begin maart tentoon-
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gesteld op de ’Paris cookbook fair’.
Schrijfster Iris van de Graaf is
directeur van Stichting Van Eigen Erf.
Deze stichting promoot biologisch eten
’direct van de boer’ uit eigen regio,
vanuit de overtuiging dat voeding
lekker, gezond en duurzaam zou
moeten zijn. Samen met het Netwerk
Biologische InfoCentra is de stichting
initiatiefnemer van het boek ‘van
eigen erf, koken met de oogst van de
biologische boer’.
De ceremoniële prijsuitreiking
vond plaats in het theater van de
internationale ’Paris cookbook fair’.
Boer Henk Venner uit Baexem, die voor
het kookboek de seizoensberichten
van de boerderij schreef en schrijfster Iris van de Graaf uit Sevenum
namen de prijs feestelijk in ontvangst.
Ook aanwezig bij de uitreiking was
de voorzitter van Van Eigen Erf, Arie
van den Brand en illustrator van het
boek, Billy Schonenberg. Het boek
ondersteunt de werkzaamheden van
de circa 400 Nederlandse biologische
boeren en tuinders. Het geeft een
kijkje in de boerenkeuken èn verhaalt
over de duurzaamheid van regionale
biologische landbouw. En natuurlijk bevat het boek gemakkelijk te
bereiden gerechten; in het boek staan
verschillende familierecepten van
biologische boeren en tuinders vers uit
eigen boerenkeuken.
Voor meer informatie kijk op
www.vaneigenerf.nl

Een niet-alledaagse waarneming boven de Maasdorpen op carnavalsdinsdag. Rond 12.30 uur vlogen meer dan
honderd ‘Kroenekranen’ boven Horst aan de Maas. Met hun luide karakteristieke roep kondigden de kraanvogels
hun doorreis naar het hoge noorden aan. De vogels waren tegen een strakblauwe hemel tot op grote hoogte
waarneembaar.

De over onze omgeving
overtrekkende kraanvogels zijn
op weg naar Scandinavië om
daar voor nageslacht te zorgen.
Maar niet alleen daar wordt voor
het nageslacht gezorgd. Sinds 2001
broeden sommige kraanvogels
ook in Nederland en een enkel
paartje brengt zelfs hun jongen
groot in Nederland. Of deze trend
zich voortzet is nog maar zeer de

Workshop harmonisatie stimuleringssubsidies

De gemeente gaat de
subsidie verlagen, wat nu?

vraag. Kraanvogels broeden vooral
in moerasbossen en hoogvenen.
Dat de vogels ook regelmatig in de
Grote Peel gesignaleerd worden, is
niet om er te broeden. De Grote Peel
wordt door de vogels gebruikt als
pleisterplaats, een rustplaats tijdens
hun doorreis. Kraanvogels kunnen tot
ruim een meter groot worden waarmee ze tot de grootste vogelsoorten
van Europa behoren wat lengte

betreft. De spanwijdte van een kraanvogel kan ruim twee meter bedragen
en de vogels vliegen meestal in grote
groepen. Ze maken in tegenstelling
tot bijvoorbeeld ooievaars geen
gebruik van thermiek maar vliegen op
eigen kracht waarbij ze soms ‘zeilen’.
Op de foto zijn de kraanvogels te
zien boven Lottum nabij de Maas op
een geschatte hoogte van zo’n 300 à
600 meter.

Zit de blumkes maar boète!
Het grootste assortiment planten van Limburg!

De gemeente Horst aan de Maas gaat met ingang van 1 januari 2012
de stimuleringssubsidies voor verenigingen en organisaties harmoniseren. Onder deze organisaties vallen bijvoorbeeld sport-, muziek-, jeugd-,
welzijn- en evenementenorganisaties.
Harmoniseren betekent dat er
één nieuwe subsidieregeling wordt
vastgesteld voor heel Horst aan
de Maas. Zo wordt de hoeveelheid
subsidie gelijkgesteld voor zowel de
kernen die voor de herindeling bij de
gemeente hoorden als voor de kernen
die na de herindeling bij de gemeente zijn gevoegd. Om verenigingen bij
te staan in deze ontwikkeling wordt
de workshop ‘Oei, de gemeente gaat
onze subsidie verlagen, wat nu?’
aangeboden. De bedoeling van de
workshop is om die verenigingen, die
serieus in de problemen denken te
komen als gevolg van de subsidieverlaging, een handreiking te bieden om
dreigende financiële problemen op
tijd af te wenden.
In de workshop wordt een aantal
onderwerpen behandeld. Ten eerste
wordt besproken wat deze subsidieverlaging voor de vereniging betekent

en of dit invloed heeft op het kunnen
blijven realiseren van de activiteiten.
Ten tweede wordt behandeld welke
andere mogelijke inkomstenbronnen de vereniging heeft om de
verminderde subsidie op te vangen.
Tot slot wordt tijdens de workshop
stil gestaan bij de uitgaven van de
vereniging. Waaraan wordt het geld
besteed en is dat wel zuinig of efficiënt genoeg.
De workshop wordt gehouden op
30 maart bij Synthese te Horst. De
aanvang is om 19.30 uur. Inschrijven
voor deze cursus kan door een mailtje
te sturen naar Venray@synthese.nl
onder vermelding van cursusnummer 17 met de volledige naam- en
adresgegevens. Voor meer informatie
bel met Synthese 077 397 85 00,
met vrijwilligerssteunpunt Match
0478 51 69 95 of kijk op
www.synthese.nl

altijd

Zondagds!
geopen
van 9 tot 17

uur

Phalaenopsis orchidee
Phalaenops
Alle kleuren, 2 stelen!

Violen

, de allerbeste!
Groot- en kleinbloemig, uit eigen kweek

Fruitbomen en -struiken
Alle soorten en maten, reuzekeuze!

7,95
12 st.
4,95
-20%

Aanbiedingen geldig t/m 15 maart 2011 zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.
Velden, Vorstweg 60, tel. 077 4729015, www.plantencentrumvelden.nl
Openingstijden: ma. tot vr. 9.00-18.00 uur, za. 8.00-17.00 uur, zo. 9.00-17.00 uur
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Jacht op konijnen schrikt wandelaars af

Klachten over schoten in
Kasteelpark Ter Horst
Hondenbezitters en wandelaars klagen over de jacht in en rond Kasteelpark Ter Horst in Horst. Er zou op
konijnen geschoten worden terwijl er in het bosgebied ook gewandeld werd. Zowel bij de gemeente als bij de
politie in Horst zijn meldingen over de konijnenjacht binnengekomen. Het team Handhaving van Horst is eveneens
op de hoogte van de overlast. De Wild Beheer Eenheid Horst (WBE Horst) onderzoekt de klachten en wil een
oplossing voor het probleem. In het gebied rondom Kasteelpark Ter Horst zitten veel konijnen die met name
voetbalclub Wittenhorst hoofdbrekens bezorgen door het ondergraven van de voetbalvelden.

Nougatine taart
Alleen op bestelling
Maar wel
verschrikkelijk lekker

HORST • MAASBREE

Wanneer onze HALLO-verslaggever
onderzoek doet naar de overlast nabij
wandelgebied Kasteelpark Ter Horst
blijkt al snel dat er geen wandelaars
met naam genoemd willen worden.
En dat geeft ook gelijk aan dat het
een heikel onderwerp is. Gemakshalve
noemen we een van de mensen die
klachten heeft over het jagen in een
wandelgebied ‘Peter’. “Nu zo’n kleine
drie weken geleden werd ik door één
van de jagers aangesproken op het feit
dat ik mijn hond niet aan de lijn had.
Ik was die dinsdagochtend aan het
wandelen in de bossen van Kasteelpark
Ter Horst en hoorde opeens schoten.
Het bleken jagers te zijn die het op
konijnen hadden gemunt. Toen ik hen
aan wilde spreken op het feit dat er
wandelaars in het gebied waren, kreeg
ik te horen dat ik mijn hond aangelijnd
moest houden”, laat Peter weten.
Inmiddels gaat Peter niet meer op dinsdagochtend wandelen in het gebied
omdat hij dat te gevaarlijk vindt.
De klacht staat niet op zich. Een
rondje bellen levert de HALLO-redacteur
al vrij snel meerdere klachten op maar
niemand wil daarbij met naam of
toenaam genoemd worden. Eén van de
vele opmerkingen die de redacteur te
horen krijgt is het feit dat er nergens
waarschuwingstekens staan wanneer
er gejaagd wordt. “Natuurlijk weet
ik dat het een relatief groot gebied
is maar er moet toch een manier te
vinden zijn waarop mensen in één
oogopslag zien dat er gejaagd wordt”,
vertelt een fervent wandelaar. “Ik vind
niet dat er eerst ongelukken moeten
gebeuren. Ik heb niks tegen jagers
maar we moeten er wel voor zorgen

dat we geen maatregelen achteraf
moeten nemen wanneer het toch mis
gaat”, aldus de wandelaar. “Wij dringen
namelijk steeds verder het leefgebied
van de dieren binnen. Wanneer we dan
last van de dieren krijgen moeten we
niet direct die beesten verdrijven maar
eens goed kijken naar wat mogelijk is
voor zowel de dieren als ook wij mensen”, voegt de wandelaar er aan toe.

Wandelaars mijden
het gebied
Navraag bij de politie levert niet
direct een stroom van klachten op maar
een woordvoerder laat weten dat men
wel op de hoogte is. “We hebben vanaf
1 januari 2010 geen enkele klacht
binnengekregen maar dit jaar zijn wel
twee klachten bij ons gemeld. Het betreft een wandelaar en een klacht van
een bedrijf in de buurt van het recreatiegebied”, laat de woordvoerder van
de politie weten. “Er is inmiddels door
een jacht- en vuurwapendeskundige
gekeken naar de situatie. Het vervelende is dat er een konijnenplaag is in het
recreatie- en wandelgebied. Jagers zijn
zich daar ook bewust van en willen het
liefste in de luwte blijven. Dat de inzet
van vuurwapens daarbij geen voorkeur
geniet mag duidelijk zijn maar fretteren
(het jagen met fretten op konijnen) is
niet afdoende”, volgens de deskundige
ambtenaar van de politie. De graafgrage langoren vormen vooral voor
voetbalclub Wittenhorst een probleem
door op en onder de grasmat van de
voetbalvelden gangen te graven. Een
probleem dat ook andere clubs kennen
waarvan de speelvelden nabij bossen

of struikgewas liggen. Het is dan ook
niet ondenkbaar dat spelers letsel oplopen doordat ze wegzakken in een voor
het oog onzichtbaar hol net onder de
grasmat. Een oplossing voor de konijnenplaag is dan ook niet een twee drie
gevonden. De jagers hebben immers
een vergunning om er te mogen jagen.
“Dat het schieten op konijnen met een
luide knal gepaard gaat, brengt bij veel
wandelaars of joggers een schrikreactie
teweeg. Dat is erg vervelend en hopelijk vinden de jagers een andere manier
om van de konijnenplaag af te komen”,
laat de politiewoordvoerder weten.

Oplossingen zijn niet
gemakkelijk
Een woordvoerder van de gemeente laat weten op zoek te zijn naar
een oplossing van de overlast. “Het
contract van de jagers wordt binnenkort
verlengd en daarin wil de gemeente
Horst aan de Maas mogelijkerwijs een
beperking laten opnemen. Ook wordt
er naar gestreefd om niet meer met
een jachtgeweer te jagen op konijnen
binnen de bossen van Kasteelpark Ter
Horst en de daarbij behorende wandelpaden. Buiten het bosgebied zou er
nog wel op konijnen gejaagd mogen
worden. Tot alles duidelijk wordt ten
aanzien van het contract, wordt met
klem aan de jagers verzocht niet in de
buurt van gebouwen te jagen. Ook ligt
er het verzoek naar de jagers toe om zo
vroeg mogelijk in de ochtend op pad te
gaan. Dan is de kans dat zich wandelaars in het bewuste gebied bevinden
relatief klein”, laat een woordvoerder
van de gemeente in een reactie weten.

Openbare dorpsraadvergadering America
Op woensdag 16 maart is er een openbare dorpsraadvergadering in America.
Op de agenda staan, naast de
ingekomen stukken en lopende
zaken, de volgende punten: GVVP,
DOP, America in het Groen, groen

onderhoud, gezondheidscentrum,
Kabroeksebeek, VVN, overlast trein,
America dat stiet, Bieb, evaluatie
balgooien. Belangstellenden zijn

altijd van harte welkom. De
vergadering van de dorpsraad
begint om 20.00 uur in activiteitencentrum Aan de Brug in America.

Gratis dakinspectie
platte daken
i.v.m. strenge winterperiode

Tel. 077-3663084

Mobiel 06-38646761

ZONNEPANELENSUNBUSMIDEITE
www.carmentis.nl

077 - 744 00 30
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DANKBETUIGING
De belangstelling en het warme medeleven
bij het overlijden van ozze pap en opa

Huub Hermans
hebben wij bijzonder gewaardeerd.

Gouverneur Frissen
bezoekt Citaverde College
Dinsdag 1 maart bracht gouverneur Leon Frissen een werkbezoek aan het Citaverde College in Horst. Het bezoek
stond in het teken van de Floriade en de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart.

Omdat het onmogelijk is om iedereen persoonlijk te bereiken
willen wij u langs deze weg bedanken.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Horst, maart 2011
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 12 maart
om 18.00 uur in de Lambertuskerk te Horst.
Dankbetuiging
Moeders sterven nooit.
Haar kinderen zijn een deel van haar.
Dank je wel voor alle steun en troost die wij mochten
ontvangen tijdens het korte ziekbed en het overlijden
van os lieve mam, oma en superoma

Nellie Theunissen-Besouw
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Horst, maart 2011
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 20 maart om
10.30 uur in de Lambertuskerk te Horst.

Geboren 3 maart 2011

Noa
Kleuskens
Dochter van
Richard Kleuskens en
Mayke Steeghs
Sint Jansstraat 36
5964 AD Meterik

Geboren



Geboren op 2 maart 2011

Famke

Dochter van
Tristan & Sonja Smits-Rijs
en zusje van
Lennon Smits
Peperstraat 49
5975 BT Sevenum

Jens
1 maart 2011
Zoon en broertje van
Johan, Janneke en Maud
Hagens-Hanssen
Broekweg 1a
5961 JG Horst

Voor groenteplanten, aspergeplanten,
aardbeienplanten, fruitbomen en
klein fruit naar Thijs Huys, Langstraat
64, Hegelsom. Tel. 077 398 35 52.
Gezondheid optimaal!
Laat uw leven niet langer door uw
gezondheid beinvloeden en ga voor
optimale kwaliteit!
Optimaal Vitaal helpt u om uw welzijn
naar een optimaal nivo te brengen. Zie
www.optimaalvitaal.com voor meer info!
NATIVE RAKU Workshops keramiek en
Raku stoken. Maak werkstukken in 2
avonden en 1 dag buiten Raku stoken.
Tienrayseweg 8, Horst. 077 398 66 93
Nu tijd voor bomen Leiplataan/linde
nu €52,50 Dakplataan nu €59,50
Leipeer, Liriodendron, Sierappel (ook
zuilvorm), Magnolia Yellow river, enz.
HORTENSIA’S (130 srt.) Buxus €0,50,
laurier v.a. €1,50, Coniferen v.a. €2,00,
taxus v.a. €1,50 Oude Heldenseweg
Maasbree Open: Zaterdag 9.30-16.30 u.
06 40 32 71 08/077 465 32 83
Meer info zie website:
www.veld-tuinplanten.nl
Ruim 6.000 2e hands boeken!
Curiosa uit jaren 50/60/70.
Steeds wisselende voorraad.
TerugBlik, Veemarkt 7a Horst
NIEUW: de WebWinkel van TerugBlik.
www.terugblikhorst.nl

Os megje is geboare!
4 maart 2011

Nina

Zusje van Jan
Ruud Zanders &
Mieke Joosten
De Braak 8
5963 BA Hegelsom
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
TE KOOP schitterende violen en
primula’s alle soorten en maten grote
potten en kleine potten mooie schalen
bosviolen 5 kl. per pot
KWEKERIJ DE LIFRA Lorbaan 12A, Veulen.
open ma. t/m za. 9.00 tot 15.00 uur
WIJSNEUZENDAG 2011
Zondag 3 april 2011 11.00 - 17.00 uur
“De Mërthal” Horst Mèt Ralf
Mackenbach www.peelkabouters.nl

Te koop:

Goed onderhouden,
vrijstaand woonhuis,
met bijgebouwen,
op 6.100 m2, net buiten
bebouwde kom America.
Tel. 077-4641989

Het eerste deel van het programma werd tijdens een werklunch
door enkele leerlingen van het mbo
verzorgd. Loek Mertens presenteerde
de Greenportopleiding waarbij de
nadruk lag op leren in de beroepspraktijk, ketengericht denken,
ondernemend leren en duurzaamheid.
Vervolgens vertelde Nuy van Eekelen
over de excursie naar Californië in
de Verenigde Staten in het kader

van internationalisering en tot slot
sprak Tsjibbe Schmitz over de relatie
leerbedrijf, opleiding Citaverde en
de Floriade waar zijn werkgever aan
deelneemt.
De heer Frissen stelde gerichte
vragen aan Loek, Nuy en Tsjibbe
en sprak uit aangenaam verrast te
zijn welke invloed de komst van de
Floriade reeds had op het onderwijs
binnen het Citaverde College.

Na de lunch stond een bijeenkomst met enkele klassen van het
mbo op het programma. De gouverneur stond als een echte docent voor
de klas en sprak de leerlingen toe over
de rol die de provincie vervult en het
belang toch vooral gebruik te maken
van je stemrecht. Roy Caris vertelde
tot slot over zijn lidmaatschap van de
SP en waarom politiek belangrijk is,
ook voor mbo-leerlingen.

Discussie koopzondagen
woedt voort
De problematiek rondom de koopzondag(en) blijft de gemoederen in Horst aan de Maas bezig houden.
Vooral bij de ondernemers zelf, die er niet in slagen een gezamenlijk standpunt in te nemen. Het is zoals Frans
Poels (Poels Meubelen) zei: “Al 28 jaar komen we er niet uit, en dat zal nu ook niet gebeuren.”
Leon van de Port van Tegel
& Sanitair Outlet Tienray aan de
Spoorstraat in Tienray weet wel
waarom: “Ik heb de indruk dat de
Horster ondernemers bang zijn voor
Inter Chalet. Ze zijn ’onder protest’
akkoord gegaan met de extra openstellingen van de 52 koopzondagen
op zondag voor de zogenaamde
‘meubelboulevard’. Maar waarom
ga je ‘onder protest’ akkoord? Dat is
toch onzin: je bent het ergens mee
eens of niet en sta dan ook voor je
mening. Enkele weken geleden stapte
er een ondernemer naar mij toe, die
zei: “Leon, je ziet dat verkeerd. Als wij
tegen de 52 koopzondagen van Inter
Chalet zijn, zijn we straks een hoop
parkeerplaatsen in het centrum kwijt.
Want bijna een derde van het centrum
is eigendom van de eigenaren van
Inter Chalet.” Jos van Lin van De
Marskramer, ziet dat genuanceerder:
“Veel ondernemers zwijgen, omdat
ze de gemeente straks weer een keer
nodig hebben. Ze willen die niet tegen
zich in het harnas jagen.” Van de Port:
“Kijk, het centrum van Horst heeft
helemaal niks aan die extra koopzondagen. Je extra omzet ben je kwijt aan

de kosten voor het personeel.”
Van de Port valt met zijn Tegel &
Sanitair Outlet ook onder de categorie winkels die meer koopzondagen
geopend zouden mogen zijn, ware het
niet dat zijn winkel op de verkeerde
plek ligt: “Ja, belachelijk. Gelijke monniken, gelijke kappen, zou ik denken,
maar zo is het hier niet. Sterker nog,
ik tel helemaal niet mee. Ik moest per
toeval vernemen dat er een bijeenkomst voor de ondernemers was. Ik
moest voor iets anders bij de gemeente
zijn, toen ik ineens op zo’n tv-scherm
de aankondiging van die avond zag.
Waarom word ik dan niet uitgenodigd?”
Ook Jos van Lin is hier verbolgen over:
“Waarom waren wij niet op de hoogte?
Waarom heeft het centrummanagement geen uitnodigingen verstuurd?
Dat is toch juist de taak van het centrummanagement?”
Zowel Van de Port als Van Lin
hebben hun twijfels over het meeliften
van de koopzondagen voor de Horster
ondernemers, zoals Clabbers en Poels
aangaven op de onlangs gehouden
bijeenkomst. Van Lin geeft met een
duidelijk argument aan dat het meelifteffect niet bestaat: “Als je naar de

Ikea in Eindhoven gaat, ga je dan
ook meteen naar de binnenstad?
Dat is toch grote onzin!” Van de Port
vervolgt: “Ik heb vorig jaar getekend
voor 20 koopzondagen. Jan Clabbers
en Frans Poels kwamen dat persoonlijk vragen. Maar nu zij ineens voor
52 koopzondagen gaan, laten zij niks
meer horen. Dat is toch op zijn minst
onfatsoenlijk?”
Van de Port hekelt de ons-kentons cultuur: “Voor de verkiezingen
hing Ger Driessen van het CDA met
een grote poster op een reclamezuil
van Inter Chalet. De voorzitter van
het centrummanagement is ook een
CDA-lid. Het College van B&W heeft al
jarenlang een dikke CDA-stempel. Ik
vraag me af of het allemaal objectief
is, het lijkt soms verdacht veel op
handjeklap.” Van Lin daarover: “Het
is opvallend hoe Inter Chalet altijd
alles gedaan krijgt in Horst. Ze zijn
open geweest zonder juiste vergunning, hebben er gigantische vlaggen
hangen terwijl wij geen reclameuitingen mogen voeren en er is een
aantal prachtige bomen gekapt langs
de A73. Tja.” Bij Inter Chalet wilde
niemand reageren.
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Camelia

Groot Molenfeest in Lottum op 7 en 8 mei

Geldig van 10-03
t/m 16-03. OP=OP

Camellia japonica.
Potmaat 19 cm.

art openr
a
m
3
1
Zondag 0 tot 17.00 uu
van 11.0

van 22,95Cvoor

14,99

GroenRĳk Maasbree • Kanaalweg 7
077-4650080 • www.groenrĳk.nl

'indruk door opdruk!'

Als het aan de Lottummers ligt, wordt het Molenfeest een tweejaarlijkse traditie
Reden voor de Stichting
Houthuizermolen om het feest een
weekend te vervroegen”, zegt de
pr-vrouw.

Lottum naast
Rozendorp ook
molendorp
Bij de officiële opening van de
molen in 2009 werd ook op een
kleinschalige manier een Molenfeest
gegeven. Om niet teveel druk bij alle
vrijwilligers te leggen, werd besloten om geen feest te organiseren
wanneer er ook een Rozenfestival
plaatsvindt, en dat is alle even jaren.
Het Molenfeest is voor iedereen vrij
toegankelijk. Dan is ook de molen
te bezichtigen en op elke zolder is
een molenaar aanwezig om uitleg
te geven over wat er op elke zolderverdieping plaatsvindt. In en rond de
molen of op het terras wordt brood
gebakken en is er een markt met
streekproducten. Zo is er molenbrood,
molenmeel, honing, molenkoeken en
vrijwel alle gerelateerde producten

aan een molen te koop. Omdat tevens
het toeristenseizoen wordt geopend,
rekent men op veel fietstoeristen die
een bezoekje willen brengen aan
de molen. Voor kinderen wordt een
springkussen geplaatst en in een
tent is er muziek waar tevens voor
een natje en droogje wordt gezorgd.
De Koninklijke Harmonie van Lottum
vertrekt op die zaterdag om 15.00 uur
vanaf de Markt naar de molen. Na de
officiële opening geeft de Lottumse
harmonie het eerste concert. Daarna
is het de beurt aan Shantygroep De
Maashave uit Grubbenvorst en Horst
met zeemansliederen. In de avond
volgt een optreden van de Lottumse
band 30 past 7. De nog vrij jonge band
geeft een ruim twee uur durende
show weg. Het muziekprogramma
op zondag wordt geopend door
Mandolinevereniging Rosa Musica.
Met twee andere muziekgroepen is de
werkgroep Molenfeest Lottum nog in
onderhandeling.
Eric Brouwers, voorzitter van
de Koninklijke Harmonie Lottum,
wil graag de samenwerking met
de molenstichting toelichten. “Als

muziekvereniging kunnen we
‘werkende handjes’ aanbieden als
vrijwilligers. Dit levert de harmonie
geld op maar bij verlies delen we ook
in het tekort. Het is ons veel waard
om inkomsten te genereren, zeker
nu de subsidieverlening vanuit de
overheid richting muziekgezelschappen wordt gekort. Willen wij in de
toekomst de jeugdopleiding binnen
onze harmonie kunnen voortzetten,
dan is elke eurocent die we door
zelfwerkzaamheid kunnen verdienen welkom”, aldus de voorzitter.
Jef Goossens, vicevoorzitter van de
Lottumse molenstichting, ziet de
samenwerking met de muzikanten
wel zitten.

Uw leverancier voor al
uw relatiegeschenken
en promotieartikelen
De Drink 22, Horst

+31 (0)6 229 04 228

Helpende handjes
”De harmonie levert vrijwilligers,
treedt zelf ook op en we creëren
draagvlak voor het Molenfeest binnen de Lottumse gemeenschap. We
proberen er een mooie happening
van te maken voor iedereen. Niet alleen voor Lottummers maar voor alle
geïnteresseerden uit de verre omtrek”,
aldus Goossens.

It’s Clean

I n g ezo n d en brief

Plant iets moois voor een ander
Met de slogan ‘Plant iets moois voor een ander’ nodigt de
Vastenaktie-campagne 2011 iedereen uit om in onze wereld bij te dragen
aan een duurzame samenleving. De invalshoek voor de campagne is
duurzaamheid.
We willen ons in deze vastentijd bezig houden met de zorg voor
de aarde en haar bewoners, nu en
in de toekomst. Dat is een grote
uitdaging. We moeten ons er van
bewust worden dat de mondiale
problemen zowel te maken hebben met ons eigen leefpatroon als
met de leefomstandigheden van
kansarme mensen in het zuiden.
De campagne gaat dus niet alleen
over wat ver weg gebeurt, maar
ook over hier. De huidige crisis laat
zien dat onze op groei ingestelde
consumptiemaatschappij het evenwicht op onze aarde verstoort. Het
zal voor iedereen duidelijk zijn dat
onze manier van leven in het westen

een veel groter beslag op de aarde
legt dan gerechtvaardigd is. Het is
nodig dat er duurzame oplossingen
gevonden worden en dat iedereen zich
inzet om het evenwicht te herstellen.
Wij gebruiken meer dan de aarde te
bieden heeft en we leven op te grote
voet. Doordat we hulpbronnen sneller
verbruiken dan de aarde ze kan aanvullen, teren we in op haar reserves.
We moeten daarom onze mentaliteit
veranderen en tot een nieuwe stijl van
leven komen.
Daarbij is de vraag: Zijn we in staat
eenvoudiger te leven? Zijn we bereid
meer te delen met anderen? Een
teruglopende gezamenlijke welvaart
vraagt juist om meer te delen, niet

minder. Kunnen we dat? Meer geven
als we zelf minder hebben? De crisis
geeft de mensheid ook de kans
zich weer meer te bezinnen op de
werkelijke waarden van het leven.
Voor een duurzame toekomst zullen
wij onze manier van leven grondig
moeten veranderen.
Als voorbeeld staan in de Vastenaktie
2011 diverse projecten in de
Filippijnen centraal, vooral een organisatie op het eiland Mindoro die
zich inzet voor het behoud van het
bos en ijvert voor een beter leefklimaat voor inheemse bevolkingsgroepen.
In de komende weken kunt u
op deze plaats meer informatie over
deze projecten lezen.
Vastenaktie steunt de inheemse
bevolking in hun verzet tegen
bedreigingen van buitenaf. Steunt u
Vastenaktie dit jaar ook weer?

maakt schoon op uw wensen
Steeg 7 5975 CD Sevenum
Tel. 0642825513

AL 30 JAAR!

BEDRIJFSFITNESS
Tel. 077 - 398 35 53
www.wellnessanco.nl

www.presetprint.nl
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2½-zits bank Feline van 1189,-

949,-

Tienray - Dat de Prins van Tienray iets met prei van doen heeft, werd meteen duidelijk toen de optocht
door de straten van Tienray trok. Ook de jubilerende Mariaschool was een dankbaar onderwerp voor de
carnaval vierende Geiten. Een ander terugkerend onderwerp was het onafgebouwde huis van de prins.

Sta-op relax Wesley
1 motor 1799.-

1599.-

Leefhoek Melissa
1001
excl. hoofdsteun 2569.mogelijkheden

2059.-

Griendtsveen - De optocht in Griendtsveen was kort maar krachtig. De inwoners van Griendtsveen grepen de
carnavalsoptocht van 2011 aan om een aantal ’problemen’ uit het dorp aan te kaarten. Zo werden er de zorgen over de
kermis, de Jiu-Jitsu-vereniging en de opkomst bij de dorpsraadvergaderingen geuit. Op de prinsenwagen werd nog even
het ongenoegen uitgesproken dat bij de Sleuteloverdracht in de Mèrthal op zondag niet burgemeester Kees van Rooij maar
loco-burgemeester Leon Litjens de overdracht uitvoerde.

2½ zits Bellier 1785.- 1429.Fauteuil Bellier 969.-

775.-

Eetkamerstoel
Jort van 199.-

169.-

Kronenberg en Evertsoord - Enkele deelnemers aan de optocht in Kronenberg hadden verwacht dat er net als vorig
jaar sneeuw zou liggen met carnaval. Zij kwamen dan ook op de lange latten naar de optocht in het dorp en Schutterie
St. Vicarius zorgde zorgde zelf voor de nodige sneeuw. Een andere groep bracht vervolgens zelf de sneeuwschuivers
mee. Samen met de andere deelnemers liepen ze echter allemaal onder een stralend zonnetje. (Foto: Sjaak Verstegen)
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Balgooien Meterik
Op zondag 13 maart is weer het traditionele balgooien in Meterik
voor alle kinderen tot en met groep 8 van de basisschool.
Dit jaar doen er twee paren mee.
Om 11.00 uur kunnen de kinderen
terecht bij Petra en Jules Driessen
aan de Dr. Lemmenstraat 17 en
vervolgens om 11.11 uur bij boeren-

bruidspaar Jenny Smulders en Rik
Lenssen op Bondserf 20. Voor vragen
of meer informatie neem contact op
met Frans Janssen van de Dorpsraad
Meterik op 077 398 57 71.

Meterik - Ruim dertig groepen, wagens, duo’s en eenlingen deden mee aan de optocht van de
Meulewiekers in Meterik. Een groot deel van de optocht stond in het teken van de flowerpower. Daardoor
kwamen de jaren zeventig en ook de wietteelt ruim aan bod. Een opvallende aanwezige was Jong Nederland
Meterik. Met een groot kanon en flinke knallen lieten zij namens Schietvereniging Davy Crockett weten het
niet eens te zijn met het feit dat bezoekers van het Westernweekend in de toekomst toeristenbelasting
moeten gaan betalen.

Sevenum - De optocht die carnavalsmaandag door de straten van Sevenum
trok was lang. Langer dan voorgaande jaren en vol met mooi uitgedoste mensen
en onderwerpen die tot in de puntjes uitgewerkt waren. Onderwerpen die de
revue passeerden waren een gewenst bezoek van Koningin Beatrix aan
Sevenum, de verbouwde Wingerd, de koude winter, de Echo van Sevenum en het
Sevenums woordenboek. Aan het einde van de optocht, die anderhalf uur
duurde, waren de toeschouwers een stuk wijzer en rijker. De deelnemers
deelden royaal uit. Van rozen tot consumptiebonnen en van snoepgoed tot witlof
(From Zaerum wit(h) love). (Foto: Sjaak Verstegen)

Het voorjaar is
weer in aantocht!

Swolgen - Onder een strakblauwe lucht trok een fraaie optocht door het Bokkeriek. Met name de goed verzorgde
groepen en wagens vielen op. Lokale aangelegenheden waren vaak terugkerende onderwerpen in de optocht, zoals de
gladheid en het gebrek aan strooizout in de winter en de samenvoeging van de voetbalclubs van Swolgen en Tienray in
Sporting ST.

Airfryer van PHILIPS
nu 2 maanden op proef

NIEUWE VOORJAARSCOLLECTIE

Kom eens een
kijkje nemen naar
onze nieuwe
voorjaarscollectie
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Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl

COENDERS ELECTRO KERKSTRAAT 11 5961 GC HORST 077 3981388
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Meerlo - Inwoners van Meerlo leken zondag vooral te willen genieten van het zonnige weer. Het aantal
deelnemers aan de carnavalsoptocht was lager dan andere jaren. Dankbare onderwerpen om tijdens de
optocht aan te kaarten waren er het afgelopen jaar echter genoeg. Zo werd de verhuizing van de basisschool
naar het verbouwde pand aangehaald en uiteraard was er ook aandacht voor de voortdurende perikelen
rondom de nieuwe bestemming voor het oude gemeentehuis in Meerlo.
Hegelsom - Als een van de laatste verenigingen in onze gemeente hield D’n
Tuutekop dinsdag zijn carnavalsoptocht. Uiteraard kon de haan van Hegelsom,
die nog steeds niet op de rotonde bij Hegelsom is verrezen, niet ontbreken. Ook
was er aandacht voor de prins van D’n Tuutekop, Ben Bouten, maar het is de
vraag of hij er zelf blij mee was.

Carnavalsconcert
Het Harmonie Orkest Noord-Limburg (HONL) gaf op woensdag voor
carnaval haar jaarlijkse carnavalsconcert in De Riet. Naast het HONL
droeg ook Jur Versleijen bij aan de avond met zijn ‘Met de keboem
mei’. Op dezelfde avond werd het contract ondertekend door de
nieuwe dirigent Leo van de Laak uit Lottum.

DE 3VROUWEN

St. Jansstraat 5 - 5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Horst - Zondag trok de grote optocht van het Dreumelrijk door de straten van Horst. Er waren 64 groepen, duo’s en
eenlingen die meeliepen. Deelnemers aan de optocht droegen onder andere ideeën aan voor een nieuwe bestemming
voor de Norbertuskerk. Ook de wortelactie van Jong Nederland Horst werd nog eens aangehaald. Winnaar bij de grote
wagens was Jong Nederland Meterik met hun wagen over schietvereniging Davy Crockett.

Slender
You Fit

Les in Piano & Keys
Sevenum

Sport- en afslank
instituut

Waar:
Tinnegieterstraat 3
5975 VM Sevenum
Tijden:
in overleg
(vanaf 14 maart 2011)
Info:
Piano & Keys
Peter Thissen 06-51360211
peter.thissen@gmail.com
Frank, Joep, Bart, Geert, Tren,
Egbert, …Glenn, dank voor
jullie inspiratie, respect!

Voor het wassen, knippen,
plukken en ontwollen van alle
ras- en rasloze honden.

Snel, gemakkelijk en
effectief afslanken met
Sanislim en/of Slinc*

Haaroverlast in huis?
Woef heeft de oplossing!

6-10 kilo
in
4 weken

Sandra Sauvageot
Zandterweg 3, 5973 RB Lottum
mail@trimsalonwoef.info
077-4631396 / 06-30579527
www.trimsalonwoef.info

persoonlijke begeleiding
geen jojo effect
aanpak van vet%
behoud van spiermassa

Maak nu een afspraak!

tel. (077) 320 97 00

‘THE SHUFFLE
DOES IT AGAIN’
We gaan weer eens lekker los
als vanouds!

•
•
•
•

www.ikzoekeencontainer.nl

Vrijdag 18 maart

*Deze producten zijn ook
verkrijgbaar in onze webshop op
www.slenderyoufit.nl
Kijk hier ook voor meer info.
Weltersweide 1, 5961 EK Horst
Tel. 06-33178333

Met o.a.: diverse DJ’s,
party-contest en surprise-act
Entree: E 5,- inclusief 1 consumptie
Kaarten verkrijgbaar bij:
The Shuffle Horst, Restaurant Terlago
en John’s Foodstore
Meer info:
shuffledoesitagain.hyves.nl
mailto:shuffledoesitagain@live.com

18+!
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Voor alle carnavalsfoto’s
kijk op www.hallohorstaandemaas.nl/foto

Kinderoptocht basisscholen Sevenum - Afgelopen vrijdag trok de optocht
van de drie basisscholen van Sevenum door de kern. De Horizon, De Dobbelsteen
en De Krullevaar bedenken elk jaar ieder een thema dat de kinderen vervolgens
uitbeelden. Dit jaar waren de thema’s respectievelijk Weej zien in de wolken,
Toveren en de Tijdsbalk. Het mooie weer zorgde voor veel publiek naast de
route. De kleurrijke stoet werd afgesloten door prins Wilbert en jeugdprins Stan
met hun gevolg en ezel Theike, de mascotte van de carnaval in het Ezelsriek.

America - Ook in America trok afgelopen maandag de optocht door het dorp.
Een kleurrijke stoet met wagens, groepen en eenlingen. Onderwerpen die voorbij
kwamen waren onder andere de komst van het Mega Piraten Festijn, het 25-jarig
bestaan van het Peelklokje en ’50 jaar bekkereej Ummenthun’.

Broekhuizenvorst - Zondagmiddag trok een optocht door de straten van Broekhuizenvorst. In het
jubileumjaar, waarin De Blauwpoët hun 5x11-jarige jubileum vieren en de jeugdcarnaval hun 4x11-jarig
bestaan, zorgden de deelnemers voor een mooie en kleurrijke optocht. Onderwerpen als het jubileum, de
kermis zonder rups en patatje joppie passeerden de revue. Ook de kinderen van het dorp hadden hun best
gedaan om hun creaties aan het publiek te tonen. Aangezien De Blauwpoët door te weinig animo geen
boerenbruiloft meer heeft, zorgde de Heggeschier voor de laatste maal dat er een boerengezelschap in de
optocht meedeed. (Foto: Thijs Janssen)

Melderslo - Een bonte optocht met veel kleur trok door de straten van Melderslo. Naast mooie wagens waren er
ook spitsvondige eenlingen en groepen. Lokale aangelegenheden kwamen veelvuldig aan bod en zelfs de ’herrezen’
Albert Heijn en de Melderse MeCDonalds kwamen nog aan bod in Melderslo. (Foto: Arjan Alaerds)

Nú ook ’s avonds

onderhoud aan airco en cv!
Plan zelf online op

tommas.nl een afspraak











Mind & Body Care
complete boekhouding limburg

Voor uw bedrijfsadministratie
en aangifte inkomstenbelasting

Gratis spreekuur dagelijks 0478-512195

www.complete
boekhoudinglimburg.nl

Te zwaar? Niet fit? Te licht?
Neem HERBALIFE!
Gratis begeleiding en vetmeting.
Geïnteresseerd?
Bel dan:
Helmy Thoone - Tel. (0478) 514988

Cateringservice
Jolanda Pouwels

het beste onderhoud voor airco en cv

HORSTVERHUUR
Party &
Attractieverhuur

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

Voor al uw: koude schotels
koude en warme buffetten
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl
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UITNODIGING
Op zaterdag 12 en zondag 13 maart 2011 openen wij onze nieuwe werkplaats
aan de Hoebertweg 4 in America
Graag willen wij U op deze dagen tussen 9.00 en 17.00 uur uitnodigen om samen met ons, onder het genot van
een hapje en een drankje, dit heugelijke feit te vieren.
Tielen Campers is officieel: Bovag AMR gecertificeerd
Bearlock in bouwstation
Truma servicepunt
Dometic servicepartner
Tevens kunt U bij ons terecht voor verkoop, inkoop, bemiddeling, APK en compleet onderhoud van campers
en caravans. Nu ook compleet caravanonderhoud.

Openingsaanbieding;
• In de maand april 10% korting op caravan-camper
BOVAG onderhoudsbeurten.
Openingstijden Showroom:
Maandag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur,
zaterdag van 10.00-16.00 uur
Iedere 1e zondag van de maand van 11.00-16.00 uur.

Openingstijden Werkplaats:
Maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur,
zaterdag gesloten

Tielen Campers
Hoebertweg 4, 5966 ND America Telefoonnr: 077-4649040
email showroom: verkoop@tielencampers.nl
email werkplaats:werkplaats@tielencampers.nl
www.tielencampers.nl
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Kiosk Lambertusplein wordt afgebroken

IJssalon Passi naar nieuwe locatie de Smidse
Passi IJs & Chocolade gaat het Lambertusplein verlaten. Eigenaar John van de Pas (43) is het wachten om te
kunnen uitbreiden op de huidige locatie op het Lambertusplein moe. Van de Pas wilde uitbreiden op zijn huidige
locatie maar kon geen overeenstemming bereiken met buurman Wiel Collin van pension St. Lambert. Door de
verhuizing naar de horecaplint van De Smidse wil Van de Pas zich richten op de toekomst van zijn onderneming.
Passi hoopt in mei van dit jaar al het pand aan de Veemarkt te kunnen betrekken. De kiosk op het Lambertusplein
wordt afgebroken.

nu op concentreren”, aldus de goedlachse ondernemer. Wethouder Litjens
laat weten dat met de verhuizing van
Passi iedereen tevreden kan zijn nu er
een einde komt aan het Passi-verhaal.
Hij geeft aan dat het Lambertusplein

weer open karakter krijgt na de afbraak
van de kiosk. Enkele ondernemers
op het plein zijn dezelfde mening
toegedaan en daarmee lijken er alleen
maar winnaars uit de voorgenomen
verhuizing van Passi te komen.

Kunstgebit Zorgcentrum
24 uur bereikbaar
Veel problemen met kunstgebitten doen zich vaak in het weekend
voor. Daarom heeft Nejat Kamalizadeh besloten om met zijn Kunstgebit
Zorgcentrum in Horst voortaan 24 uur per dag en zeven dagen per week
bereikbaar te zijn voor reparaties.
“Het gebeurt vaak in het weekend
dat een prothese kapot gaat”, legt
Kamalizadeh uit. “Soms laten mensen
hem vallen, of er zat al een scheurtje
in en het kunstgebit breekt doormidden tijdens het eten. Omdat mensen voor een reparatie anders lang
zouden moeten wachten, hebben we
met onze praktijk besloten om ook
in het weekend bereikbaar te zijn

voor spoedreparaties.” Volgens Nejat
Kamalizadeh is hij de enige in de regio
die deze service biedt en soms bellen
mensen zelfs vanuit de verre omtrek
van Horst om hun prothese te laten
repareren. De 24 uurs-bereikbaarheid
geldt niet alleen voor spoedgevallen.
“Ook mensen die doordeweeks geen
tijd hebben, kunnen in de avond of in
het weekend bij ons terecht.”

Rozensnoeidemonstratie in Lottum
John van de Pas wil naar de
toekomst kijken en wil niet meer
langer wachten op de mogelijkheid
tot uitbreiding van zijn ijssalon op het
Lambertusplein. “Ik ben in mei 2006
begonnen met Passi waarbij ik al een
jaar eerder op zoek was naar een
geschikte locatie in Horst. Omdat de
kiosk leeg stond, kwam ik in overleg
met de gemeente daarin terecht. Toen
ik daar mijn zaak wilde uitbreiden ging
het mis. Jarenlange gesprekken en juridische verwikkelingen met Collin, mijn
buurman op het Lambertusplein. Ik was
het grootste deel van mijn tijd aan het
overleggen maar kwam geen stap verder. Ik heb er lang over nagedacht en
wil een bedrijf runnen. Daar wil ik me
op focussen en concentreren want daar
ligt ook mijn hart”, zegt Van de Pas.
Tijdens het interview komen
tientallen mensen even de ijssalon
binnenwippen om de Horster ijskoning
te feliciteren met zijn voorgenomen















verhuizing. Een schouderklopje, een
bos bloemen of een hartelijk woordje
van voorbijgangers beamen dat. Steeds
weer wordt het gesprek met Van de
Pas onderbroken door telefoontjes of
gelukwensen van klanten en collegaondernemers. Het besluit om met Passi
te verkassen naar de Smidse lijkt de
enige juiste beslissing te zijn.

Investeren en
concentreren op de
toekomst
“Of ik al tijdens het eerste weekend
in mei in de Smidse zit, kan ik niet met
zekerheid zeggen want de tijd is krap.
Ik zal er alles aan doen om dat gerealiseerd te krijgen want dan is het kermis
en zijn er veel mensen op de been. Ze
zien dan gelijk waar ik zit”, aldus de
Passi-eigenaar. Op de nieuwe locatie,
tussen de shoarmazaak Hart van Horst

en Xenos, krijgt de ijssalon beduidend
meer zitplaatsen dan nu het geval is.
“Ik heb na de verhuizing de beschikking
over veertig zitplaatsen in mijn pand en
een klein terras voor mijn nieuwe pand.
Tevens mag ik een strook voor de ABN
AMRO-bank als terras gebruiken, een
mooie zonnige plek”, aldus Van de Pas.
Het feit dat zijn medewerkers nu meer
meters af moeten leggen om ijs, koffie
en chocoladeliefhebbers te bedienen
neemt de ondernemer op de koop toe.
“Ik kan en wil in eerste instantie in de
aanloop naar nieuwe bedrijfsactiviteiten niet te groot uitpakken. Zie het
maar als een overgangsjaar”, lacht de
ijsspecialist. De nieuwe bedrijfsactiviteiten van Passi bestaan uit een uitgebreide koffiekaart en in winterdag het
geven van workshops. IJs en chocolade
blijven echter de hoofdmoot vormen
van ijssalon Passi. “Ik wil in mijn nieuwe pand bezoekers vooral een warme
huiselijke sfeer bieden, daar wil ik me
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www.delangehorst.nl
Tel.: 077-3988200
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ambulant
pedicure
Neem vrijblijvend contact op:
06-46054239 of kijk op
www.ambulantpedicure.webklik.nl

Wijnhuis van de maand: Las Huertas uit Chili

Zeer gerenommeerde wijnen voor een speciale prijs.

WEIJS
DRANKENHANDEL

Rood: Het fruit van de Cabernet Sauvignon ‘spat’ het glas uit. In de complexe maar
elegante smaak, vullen cassis, kruiden en tannines elkaar perfect
:
aan. De afdronk doet verlangen naar een volgend glas.
Actieprijs
r ﬂes
e
p
Wit: Chardonnay, aangenaam droog van smaak en
E 7,99 37,99
voorzien van een licht exotische toets.
sprijs E

Herstraat 58, 5961 GK Horst • Tel. 077-398 14 63 • info@slijterijweijs.nl • www.slijterijweijs.nl

Nu de tijd van snoeien weer
is aangebroken, wordt er tijdens
de demonstraties getoond hoe de
verschillende type rozen gesnoeid
moeten worden. Vaak is men te bang
om te snoeien. Een roos is een plant
die meestal bloeit op scheuten die
in hetzelfde jaar gevormd worden.
Snoei brengt bij deze planten niet
alleen groei, maar ook bloei.
Op deze dag komen verschillende onderwerpen aan bod, onder
andere het snoeien van grootbloemige, tros- en miniatuurrozen, maar

ook van Engelse en ouderwetse
rozen en van heester-, klim- en
ramblerrozen. Natuurlijk wordt er ook
aandacht besteed aan de verdere
verzorging van de roos. Er vinden
op zaterdag twee demonstraties
van ongeveer een uur plaats. Een
demonstratie start om 10.00 uur en
een om 14.00 uur. Deelname is gratis
en voor iedereen mogelijk. Voor
meer informatie en aanmelding kunt
u contact opnemen met Vic Keltjens,
telefoon 077 463 16 74 of kijk op
www.tuincentrumlottum.nl

AP Fotografie

WARSTEINER EN BRAND 24 X 30cl E 10,95

S L I J T E R I J

Onder het motto ‘van slapend oog tot koningin der bloemen’
organiseert Rozen- en tuinplantenspecialist Tuincentrum Lottum in
samenwerking met de Nederlandse Rozenvereniging op zaterdag
12 maart rozensnoeidemonstraties.

Starters in de regio

Bedrijven & Verenigingen
Vergaderingen
Recepties
Presentaties
Bijeenkomsten
Cursussen
Workshops
Kom ee
Borrels
ns

Van slapend oog
tot koningin der bloemen

Doo

Onderscheidend vermogen
Door de ontspannen manier
van werken, voelen jong en oud
zich snel bij AP Fotografie op hun
gemak, een voorwaarde voor
mooie en natuurlijke foto’s.
Samen met de cliënt werkt Anita
Website
Poels aan originele fotoreportaSector
ges die een blijvende herinnering
Start
vormen. Anita heeft een eigen
fotostudio aan huis. Daardoor
Activiteiten
kunnen afspraken flexibel
Anita Poels is professioneel
ingepland worden. Voor haar is
fotograaf. Ze maakt de meest
niets te gek: ook als iemand
uiteenlopende soorten foto’s, van bijvoorbeeld een huisdier op de
portret- tot bedrijfsfoto’s.
foto wil laten zetten, is dat geen
probleem. Naast particulieren
Doelgroep
fotografeert Anita ook regelmatig
AP Fotografie richt zich op
voor bedrijven. Originaliteit,
zowel kinderen, families als
kwaliteit en creativiteit zijn
bedrijven.
daarbij haar sleutelwoorden.
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail

AP Fotografie
Anita Poels
Hogenbos 14
Meerlo
06 23 07 81 38
info@
anitapoelsfotografie.nl
anitapoelsfotografie.nl
Fotografie
1 januari 2011

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
10 maart 2011
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Informatieavond autisme in
Venlo: Zet je eigen kracht in!
De Nederlandse Vereniging voor Autisme regio Limburg, Focaal van RiaggZuid en MEE Noord
en Midden Limburg organiseren op dinsdag 15 maart van 20.00 tot 22.00 uur een gratis toegankelijke informatieavond. Het gaat over hoe u uw naasten kunt betrekken bij uw leven waarin
autisme een rol speelt. Locatie is De Bantuin, Pastoor Kierkelsplein 20 in Venlo. Aanmelden
kan via www.mee-nml.nl (agenda).

De bijeenkomst start om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur, en duurt tot 22.00 uur. Iedereen die te
maken heeft met autisme en/of geïnteresseerd is in het thema is welkom. De toegang is gratis.
Aanmelden kan via de website van MEE Noord en Midden Limburg www.mee-nml.nl (agenda). Geef
bij uw aanmelding aan of u zelf autisme heeft, een naaste of professional bent. Bij teveel aanmeldingen gaan mensen met autisme en hun naasten voor.

Landelijke opschoondag en
Zwerfafval-prikestafette
basisscholen
Van 14 tot en met 25 maart doet Horst aan de
Maas in het kader van de ‘Week van Nederland
Schoon’ mee aan de landelijke actie om zwerfafval
op te ruimen. Dit jaar vindt de activiteit in onze
gemeente gespreid over 2 weken plaats. Het
grootste programma-onderdeel is de zwerfafvalprikestafette voor basisscholen. Vanaf maandag
14 maart gaan ruim 840 leerlingen van 12
basisscholen om de beurt in de omgeving van hun
school zwerfafval opruimen. Daarna geven zij het
‘prikstokje’ door aan de volgende basisschool.

Doet u ook mee?
Wilt u ook meedoen aan de landelijke
opschoondag, bijvoorbeeld met een groepje
buren of met uw kinderen? De gemeente
heeft hiervoor materiaal te leen. Niet alleen
op 12 maart, maar het hele jaar door. U kunt
hiervoor contact opnemen met mw. M. Huibers,
coördinator buitendienst,
telefoon 077-477 95 14 of per e-mail
m.huibers@horstaandemaas.nl

Raadsvergadering
Op dinsdag 15 maart 2011 is er een openbare
raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis
van Horst aan de Maas (HadM). De vergadering begint
om 20.00 uur en de volgende punten staan o.a op de
agenda:
Burgerpodium
Volgens het reglement van orde kunnen de aanwezigen het
woord voeren of een presentatie houden over al of niet op
de agenda vermelde onderwerpen. Wilt u gebruik maken van
het burgerpodium, neem dan vóór de vergadering contact op met de griffier, de heer R. Poels,
tel: 077 – 477 97 70 of 06 - 51852891 of email: griffier@horstaandemaas.nl.
Behandeling burgerinitiatief “Gezondheid eerst” van Behoud de Parel
Winkeltijden HadM
Delegatie bevoegdheid onttrekking wegen
Delegatie bevoegdheid vaststelling bebouwde komgrenzen
Strategische agenda boomkwekerij
Harmonisatie pachtbeleid 2011
Groen- en reststrokenbeleid
Harmonisatie accommodatiebeleid
Activabeleid 2011
Reserves en Voorzieningen 2011
Risicomanagement en Weerstandsvermogen
Welkom
Wilt u ‘live’ horen hoe de gemeenteraad beslist? Kom dan luisteren op dinsdag 15 maart 2011
vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!
De gemeenteraad wordt live uitgezonden via: www.horstaandemaas.nl.
Meer informatie
De agenda en voorstellen van deze vergadering kunt u inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.

Welk afval wordt de komende tijd
opgehaald?
Vrijdag 11 maart
• Inzameling restafval Horst-Noord
Zaterdag 12 maart
• Inzameling omgeving Horst (In de Riet),
Meterik i.v.m. Carnaval
• Inzameling oud papier Evertsoord,
Griendtsveen, Hegelsom, Kronenberg,
Melderslo
• Inzameling oude metalen Melderslo
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00
uur (alleen voormalige gemeente Horst aan
de Maas)
Maandag 14 maart
• Inzameling restafval omgeving
Broekhuizen, Broekhuizenvorst, LottumNoord
Dinsdag 15 maart
• Inzameling restafval omgeving
Grubbenvorst-Noord, Lottum-Zuid

Woensdag 16 maart
• Inzameling restafval Grubbenvorst-Centrum,
Evertsoord, Kronenberg, Sevenum
• Inzameling gft-afval Meerlo, Swolgen, Tienray
Donderdag 17 maart
• Inzameling restafval omgeving Melderslo,
Horst-Zuid
Vrijdag 18 maart
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
Zaterdag 19 maart
• Inzameling oud papier Horst-Zuid, Sevenum
• Inzameling oude metalen Sevenum
• KGA gemeentewerken 10.00-14.00 uur (alleen
voormalige gemeente Horst aan de Maas)
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 – 477 97 77 of raadpleeg: www.horstaandemaas.nl.

Bekendmaking verwijdering
gastouderopvang uit het LRK
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas maken bekend dat op grond
van artikel 10 van het Besluit registratie kinderopvang de volgende gastouderopvang op eigen
verzoek uit het Landelijk Register Kinderopvang
(LRK) zijn verwijderd:
Per 1 mei 2010
• Mw. Janssen-Vermeeren op het adres
Westsingel 63, 5961 DD te Horst met uniek
registratienummer 185633596
Per 1 augustus 2010
• Mw. J.M.M. Loomans op het adres De
Kantonnier 5, 5975 VH te Sevenum met registratienummer 180015515
Per 1 september 2010
• Mw. H. Lemmen-Moorman op het adres
Deken Creemersstraat 7, 5961 JM te Horst
met uniek registratienummer 661073233
Per 1 oktober 2010
• Mw. Philipsen-van Enckevort op het adres Mgr.
Verstraelenstraat 10, 5975 XM te Sevenum
met uniek registratienummer 140916490
Per 1 januari 2011
• Mw. Kusters-Driessen op het adres

Maasbreeseweg 55, 5975 BM te Sevenum met
uniek registratienummer 876048634
• De heer Mattheijssen op het adres
Rembrandtstraat 8, 5961 AL te Horst met uniek
registratienummer 227399535
• Mw. Bexkens-Horstermans op het adres Van
Blitterswijckstraat 12, 5975 ST te Horst met uniek
registratienummer 210444617
• Mw. Smits-Hoeijmakers op het adres Hoofdstraat
50 a, 5973 NG te Lottum met uniek registratienummer 165268876
• Mw. B. Michail-Smeets op het adres
Westerholtstraat 35, 5961 BH te Horst met uniek
registratienummer 108473892
• Mw. H.A.M. Hendriks-Cox op het adres
Kloosterstraat 20, 5865 AA te Tienray met uniek
registratienummer 124774398
Per 7 februari 2011
• Mw. L.T.W. Lommen op het adres De Kantonnier
5, 5975 VH te Sevenum met uniek registratienummer 132494814
Per 1 maart 2011
Mw. Vervoort-van Hegelsom op het adres
Maasbreeseweg 77, 5975 BM te Sevenum met
uniek registratienummer 492032002

Gezamenlijke collecte in Horst
Dit jaar wordt voor de eerste keer in de historie in de kern Horst door 12 goede doelen met het
CBF-keurmerk gezamenlijk gecollecteerd. Het initiatief is opgezet in samenwerking en onder de
vlag van de Dorpsraad Horst. De gemeente Horst aan de Maas heeft de benodigde vergunning
verleend.

In week 15 (11 tot en met 15 april) ontvangt u een brief met een nadere toelichting. Het voordeel
van deze manier van collecteren is dat de inwoners minder vaak collectanten aan de deur krijgen.
Wel bestaat de mogelijkheid dat plaatselijke verenigingen voor een bijdrage bij u aanbellen.
De landelijke organisaties waarvoor gecollecteerd wordt zijn de Alzheimerstichting Nederland,
Amnesty International, het Astmafonds, de Nederlandse Brandwondenstichting, de Nederlandse
Hartstichting, het Prinses Beatrixfonds, de Nierstichting, KWF Kankerbestrijding, de Maag
Lever Darmstichting, het Nederlandse Rode Kruis, het Reumafonds en het Fonds Verstandelijk
Gehandicapten.
In week 16 wordt op maandag 18, dinsdag 19 of woensdag 20 april het ingevulde formulier
opgehaald.

Bekendmakingen
Bouwvergunningen

Nieuws
Trimzwemmen op dinsdagmiddag.
Op dinsdagmiddag sportief bezig zijn met
uw lichaam.
Dat kan: er is een groepsles waarbij aandacht wordt besteed aan zwemslagen en
andere bewegingsvormen. U werkt zowel
aan uw uithoudingsvermogen als aan de
zwemtechnieken. Het trimzwemmen is van
13:30 – 14:15 uur
Start nu!!
Gezond en verantwoord sporten, bij ons
kunt u terecht voor o.a.
Aqua Zumba, Aqua Joggen, Aqua varia,
trimzwemmen, M.B.V.O.
En nog vele andere activiteiten.
Daarvoor hebben wij nog enkele plaatsen
beschikbaar, dus kom gezond en verantwoord sporten bij ons.
Recreatief zwemrooster.
Voor het rooster recreatief zwemmen en
alle verdere informatie over onze activiteiten in het zwembad kunt u terecht op de
website van de gemeente Horst aan de
Maas, kijk daarom op www.horstaandemaas.nl voor al het nieuws.
Zwembad de Berkel, Kranestraat 14, Horst.
Tel: (077) 477 97 25.

Themabijeenkomst
Duurzaamheid
Regelmatig vinden er themabijeenkomsten
voor de gemeenteraad plaats. Doel daarvan
is dat de gemeenteraad achtergrondinformatie ontvangt over diverse uiteenlopende
onderwerpen.
Dinsdag 22 maart 2011 om 20.00 uur is er
een themabijeenkomst over Duurzaamheid.
Op deze avond zijn er vooraf geen presentaties of lezingen, maar geven de raadsleden een eigen beeld over duurzaamheid.
Deze discussie vindt plaats onder leiding
van Simone van Trier. Vervolgens reageren
enkele externe personen op de diverse beelden van raadsleden.
In de pauze is in de ontvangsthal van het gemeentehuis een minibeurs over duurzaamheid. Initiatiefnemers uit de gemeente vertellen bij hun ministand wat zij aan innovatie
doen in relatie tot duurzaamheid. Tot slot is
er een 2 e debat waarbij ook de externe personen en de standhouders van de minibeurs
hun mening kunnen geven.
Het belooft een interessante avond te worden, waarvoor wij u van harte uitnodigen.
Reserveer daarom dinsdag 22 maart om
20.00 uur alvast in uw agenda!

Aanvraag omgevingsvergunning:
• Het oprichten van een waterbassin op het
perceel gelegen aan de Hoebertweg 15 te
America, ingekomen 1 maart 2011.
• Het oprichten van een verblijf voor
hobbydieren op het perceel gelegen aan de
Griendtsveenseweg 41 te America, ingekomen 28 februari 2011.
• Het slopen van een open schuur en een kas
op het perceel gelegen aan de Broekstraat 1
te Broekhuizenvorst.
• Het vervangen van de vloer in de muziekkiosk op het perceel gelegen aan de Pastoor
Vullingsplein te Grubbenvorst.
• Het vestigen van een praktijk voor medische dienstverlening (o.a. fysiotherapie) op
het perceel gelegen aan de Kloosterstraat 21
te Grubbenvorst, ingekomen 24 februari
2011.
• Het oprichten van parkeer gelegenheid op
het perceel gelegen aan de Burgemeester
Gielenstraat 36 te Grubbenvorst, ingekomen 28 februari 2011.
• Het oprichten van een dubbelde paardenstal met opslagruimte op het perceel gelegen aan de Lottumseweg 65 te
Grubbenvorst, ingekomen 28 februari
2011.
• Het verwijderen van asbest in combinatie
met het uitvoeren van binnenonderhoud op
het perceel gelegen aan de Burgemeester
Gielenstraat 4 te Grubbenvorst, ingekomen 28 februari 2011.
• Het verwijderen van asbest in combinatie
met het uitvoeren van binnenonderhoud op
het perceel gelegen aan de Kempkesstraat
30 te Kronenberg, ingekomen 28 februari
2011.
• Het oprichten van een tuinbouwkas op het
perceel gelegen aan de Horsterdijk 103 te
Lottum.
• Het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak op het perceel gelegen aan De
Patrijs 4 te Meerlo.
• Het plaatsen van één kampeermiddel op
het perceel gelegen aan de Nieuwe Baan te
Meerlo.
• Het uitbereiden van een langgevelboerderij op het perceel gelegen aan de
Crommentuynstraat 47 te Meterik, ingekomen 28 februari 2011.
• Het vergroten van een woning op het perceel gelegen aan de Steeg 59 te Sevenum,
ingekomen 2 maart 2011.
• Het permanent wonen in een recreatiewoning op het perceel gelegen aan de
Vinkenlaan 23 te Swolgen, ingekomen
2 maart 2011.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen
inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar
aanleiding van deze publicatie kunnen geen
(schriftelijke) bedenkingen of bezwaren
worden ingediend.
Verleende omgevingsvergunning met
afwijking
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:
• Het tijdelijk plaatsen van een bouwkeet
met veranda op het perceel gelegen aan de
Jagerweg 1 te Melderslo met toepassing
van art. 5.16 lid 1 sub a n 5.18 van de BOR.
Bovengenoemde omgevingsvergunning
is verstuurd op 10 maart 2011.
Bezwaarclausule
Tegen het besluit kan binnen zes weken na
bekendmaking, bezwaar worden aangetekend bij burgemeester en wethouders van de
gemeente Horst aan de Maas, Postbus 6005,
5960 AA te Horst. De beschikking treedt in
werking nadat de termijn voor het indienen
van een bezwaarschrift is verstreken. Het
indienen van een bezwaarschrift schorst de
werking van het besluit niet. Hebben u of
derde belanghebbenden er veel belang bij
dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan
een voorlopige voorziening worden gevraagd,
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond, Postbus 950, 6040 AZ te
Roermond. Wanneer een voorlopige voorzie-

ning wordt aangevraagd treedt de beschikking
pas in werking nadat hierover een beslissing is
genomen.
Verleende omgevingsvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende omgevingsvergunning
is verleend:
• Het plaatsen van een besteend kunstwerk
op het perceel gelegen aan de Stationsstraat
ongen. te Hegelsom.
• Het vergroten van een bedrijfsaccommodatie
(veredelingsbedrijf) op het perceel gelegen
aan Veld-Oostenrijk 13 te Horst.
• Het gedeeltelijk slopen en vervangen ‘twin
towers’ op het perceel gelegen aan de
Groenewoudstraat 1 te Horst.
• Het renoveren van een pannendak op het
perceel gelegen aan de Americaanseweg 25
te Horst.
• Het slopen van het schoolgebouw en het
gedeeltelijk slopen van de Torrekoel op
het perceel gelegen aan de Meerweg 11 te
Kronenberg.
• Het slopen van een kapconstructie en
indeling 1e verdieping van het woonhuis, en
oprichten van een terrasoverkapping en vernieuwde kapconstructie en vernieuwen indeling 1e verdieping gelegen aan de Steegstraat
4 te Melderslo.
• Het oprichten van een monument voor het
neergestorte vliegtuig op het perceel gelegen
aan de Vlasvenstr. ongen. te Melderslo.
Bovengenoemde omgevingsvergunningen zijn
verstuurd op 10 maart 2011.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een
besluit is betrokken kan ingevolge de Algemene
Wet Bestuursrecht daartegen bij Burgemeester
en Wethouders van Horst een bezwaarschrift
indienen binnen zes weken na de dag van
verzending van de betreffende vergunning.
Een bezwaarschrift schorst de werking van de
vergunning niet. De indiener van een bezwaarschrift kan tevens de voorzieningenrechter bij
de Rechtbank Roermond (sector bestuursrecht,
Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Aan het indienen van
een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.
Horst, 10 maart 2011.
De burgemeester,
Ir. C.H.C. van Rooij.

Milieu
Bekendmaking beschikking milieuvergunning in het kader van de Wet milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag om milieuvergunning binnengekomen.
Zij verlenen deze milieuvergunning. In het
belang van de bescherming van het milieu zijn
aan de beschikking voorschriften verbonden.
Het betreft de volgende beschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: vleesvarkenshouderij
Aanvrager:
J.M.H.J. Willemssen
Adres inrichting: Op de Kamp 2 te
Melderslo
Datum aanvraag: 30 augustus 2010
Betreft:
WM milieuvergunning
8.4 Revisievergunning

beschikking. Een belanghebbende kan geen
beroep instellen, indien hem redelijkerwijs
kan worden verweten dat hij geen zienswijzen
naar voren heeft gebracht over de ontwerpbeschikking. De milieuvergunning treedt in
werking na afloop van de beroepstermijn. Dit
geldt niet wanneer iemand in de beroepstermijn beroep instelt en tevens vraagt om een
voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek
om voorlopige voorziening kunt u indienen
wanneer u beroep heeft ingesteld. Voorwaarde
voor het toekennen van een verzoek om
voorlopige voorziening is dat er sprake is van
‘onverwijlde spoed’. Dit wil zeggen dat de situatie niet toelaat dat kan worden gewacht op de
definitieve uitspraak op het beroepschrift.
Als u beroep wilt instellen dan moet u het
beroepschrift richten aan de Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage. De voorlopige voorziening moet u vragen bij de Voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak. Voor het
behandelen van het beroep en het verzoek om
voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor verdere informatie hierover kunt
u terecht bij de Raad van State, tel. (070)
4264251, www.raadvanstate.nl.
Horst, 10 maart 2011.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Bekendmaking APV /
Bijzondere Wetten
De volgende aanvrage(n) liggen ter inzage
Evenementenvergunning
• Opel Kadett C Club Nederland voor het organiseren van een Meeting op het terrein van
Manege D’n Umswing te Kronenberg van 2
t/m 5 juni 2011.
U kunt de betreffende stukken inzien van
11 maart 2011 t/m 25 maart 2011 tijdens de
openstellingsuren van het gemeentehuis.
Gedurende deze termijn kunt u over deze
aanvrage(n) mondeling of schriftelijk een
zienswijze naar voren brengen: mondeling
bij de Afdeling Vergunningen en schriftelijk
bij het gemeentebestuur, t.a.v. de Afdeling
Vergunningen.
Tijdelijke Verkeersmaatregel
In verband met het door BS de Brink te
organiseren ANWB Streetwise wordt op
donderdag 17 maart 2011 een gedeelte van
de Lochtstraat in Melderslo, ter hoogte van
de basisschool, afgesloten van 07.30 uur tot
15.30 uur.

Commissie Bezwaar
Openbare hoorzitting van de commissie
voor de behandeling van bezwaarschriften en klachten
Op dinsdag 15 maart 2011 zal een vergadering worden gehouden van de commissie
voor de behandeling van bezwaarschriften en
klachten.

Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 11 maart 2011
tot en met 21 april 2011. U kunt de betreffende stukken inzien in de informatiehoek van
het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6
in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van het
gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 19.00 uur
en dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot
17.00 uur. Voor meer informatie of wanneer
u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien,
kunt u het beste contact opnemen met de heer
J. Huijs van team Vergunningen bereikbaar
onder nummer 077-477 97 77.

Om 18.30 uur komt aan de orde een
bezwaarschrift gericht tegen het besluit
besteding uit prioriteitsgelden.
Om 19.15 uur komt aan de orde een
bezwaarschrift gericht tegen het besluit
budgetsubsidie 2011.

Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende de inzage
termijn een beroepschrift indienen tegen deze

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie, mevr. P.
Schrijver, tel. (077)477 93 78.

Deze commissie brengt advies uit over te
nemen besluiten op bezwaarschriften.
De hoorzitting wordt gehouden in het
gemeentehuis te Horst (ingang via
hoofdingang).
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Bespreking Poll week 08

Het is goed dat de gemeente de woningmarkt in Horst aan de Maas
via een opkoopfonds stimuleert
“Inventief idee, maar het principe is helemaal fout”, meent Roel Janssen
uit Horst in een reactie op het plan van de gemeente om woningen op te
kopen om zo de verkoop van woningen in het project De Afhang in Horst te stimuleren. “Ik ben tegen het door wethouder Litjens voorgestelde plan. Bij andere zaken heeft hij het altijd over de markt die zijn werk moet doen. Dat moet
hier ook gebeuren”, voegt Thijs Lenssen uit Hegelsom er aan toe. Hij denkt
dat de woningmarkt in Horst door het plan wordt verstoord. “Als de gemeente

Horst dit plan gaat uitvoeren, zal het overschot alleen maar toenemen, met
een daling van de waarde van de huidige woningen als gevolg.
De gemeente Horst is geen projectontwikkelaar.” Roy van Beek uit Horst
vraagt zich af wie er voor opdraait als de woningen niet worden verkocht.
“Als er geen winst wordt gemaakt komt dat op het bordje van de burgers
natuurlijk, wie anders?” Ook een groot deel van de stemmers op onze poll sluit
zich hierbij aan. Bijna tweederde was het oneens met de stelling.

In een wandelgebied mag niet gejaagd worden
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Jagen en wandelen lijkt op het eerste gezicht geen goede combinatie. Wie in
het Kasteelpark Ter Horst even een frisse neus wil halen met een lekkere wandeling door de bossen kan wel eens snel rechtsomkeert willen maken. Sinds enige
tijd wordt er namelijk gejaagd op konijnen. Die beschadigen namelijk de velden
van voetbalclub Wittenhorst. De enige werkende oplossing om de beesten te be-

strijden is blijkbaar door op ze te jagen. Wandelaars worden echter niet zichtbaar
gewaarschuwd voor het feit dat er gejaagd wordt als zij met hun hond door de
bossen wandelen. De gemeente geeft in een reactie aan op zoek te zijn naar een
oplossing. Misschien is de oplossing om het jagen in het bos helemaal te verbieden en dat er toch maar naar alternatieven moet worden gezocht?

Uitslag vorige week (week 09) > Het is niet goed dat bij ludieke acties etenswaren worden verspild > eens 80% oneens 20%

VERDELLEN
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www.zonneklaar.net
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Cactus
Column

Peentjes

Kortgeleden werden in de
vroege ochtenduren in de straten
van Horst handenvol wortelen
gedropt bij huizen, winkels en
het gemeentehuis. Wie of welke
leukerds wilden de dorpskonijnen een mooie dag bezorgen?
Had Ger Driessen bij voorbaat
peentjes gezweet vanwege de
naderende verkiezingsuitslag?
Na een beetje speurwerk bleken
de leden van Jong Nederland
verantwoordelijk te zijn voor de,
naar hun mening ludieke stunt.
Maar zoals vaker gebeurt, de
stunt werd duidelijk niet
doordacht. Want de kapot
getrapte wortelen waren vooral
gevaarlijk voor ouderen en het
opruimen van de restanten werd
voor de gemeente een duur
grapje. Ook de vele tonnen
uitgestrooide wortelen hadden
beter kunnen worden gegeven
aan de mensen die het goed
kunnen gebruiken, via de
voedselbank bijvoorbeeld. Jong
Nederland kan zeer goed en
bekwaam de trommelstokken
hanteren maar hier werd de
plank volledig misgeslagen.
Goed, afgedaan dus en nu weer
het oog op de na-carnavalse
periode. Een periode waarin we
ongetwijfeld meer zullen horen
over het ambitieuze plan om een
hippisch centrum aan te leggen
in de Peelbergen. Als het tot
stand komt zal dat een enorme
opsteker voor heel NoordLimburg zijn. Het enige puntje
van kritiek is dat er vanuit het
gemeentehuis in Horst zeer veel
plannen komen maar dat de
uiteindelijke realisatie lang op
zich laat wachten. Voorbeelden?
De skatebaan, het rijwielpad
vanaf Broekhuizen, de bebouwing van het Cuppenpedje, et
cetera. Wethouder Litjens zegt
natuurlijk dat zij die geloven zich
niet haasten, maar Leon, de
geloofsbeleving wordt steeds
minder sterk en de harde
werkelijkheid wint meer en
meer terrein. Juist twee dagen
voor de Statenverkiezingen
kwam nog het nieuws dat de
Provincies blijken te bulken van
de centen, centen die via de
energiemaatschappijen en de
motorrijtuigenbelasting werden
verzameld. Het Gouvernement
van Limburg zou daarmee in elk
geval de paarden in Horst aan de
Maas volop kunnen laten
draven!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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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.

Ter nagedachtenis aan Frank Wintels
Diep geschokt zijn wij door het veel te vroege overlijden van onze
(politieke) vriend Frank Wintels. Hierbij willen wij Frank als laatste
eerbetoon herdenken op de manier zoals wij hem kenden.
De praktisch ingestelde Frank
“Ik wil de politiek leuker en eenvoudiger maken”. Dat was Frank zijn
drijfveer en dat was ook goed te
merken. Zonder er omheen te draaien maakte hij zijn punt. Frank was
altijd prima op de hoogte van wat er
in de samenleving speelde. Door zijn

positieve instelling probeerde hij altijd
na te denken over hoe het beter kon,
in plaats van het te hebben over wat
er allemaal niet goed zou gaan.
De politicus met humor
‘Een dag niet gelachen is een dag niet
geleefd’, leek het motto van Frank.

En daarbij maakte het hem niet uit of
het een officiële vergadering was of
daarbuiten. Menige discussie brak hij
open met een grappige kwinkslag, die
wel altijd hout sneed.
Frank de gezelschapsmens
Naast het serieuze werk, was er met
Frank ook altijd plaats voor gezelligheid. Na de vergadering moest er
altijd nog even nagepraat worden met
een pilsje. De oprechte interesse in

anderen kenmerkte hem dan in de
vele gesprekken die hij voerde. Ook
bij activiteiten was Frank altijd van
de partij en had hij vaak het hoogste
woord.
Beste Frank, namens alle leden
van Essentie en voorheen Sevenum
2000 willen we jou bedanken voor je
geweldige inzet en grote betrokkenheid. We zullen je missen, maar je
vooral in gedachten houden zoals je
was!

CDA-stemmers, bedankt!
Via deze weg willen wij alle CDA-stemmers uit Horst aan de Maas
bedanken voor het feit dat zo veel mensen ook dit keer weer hun stem
hebben uitgebracht op het CDA. Het CDA behaalde 30% van de stemmen,
waarmee het CDA veruit het meeste aantal stemmen haalde in
Horst aan de Maas.
Kijken we naar provinciale en
landelijke cijfers, dan zien we een
sterke daling van het aantal stemmers
ten opzichte van de vorige keer.
Provinciaal haalde het CDA 19,4%
van het aantal stemmen. Hiermee
krijgt het CDA in totaal 10 zetels in de
Provinciale Staten. Landelijk stemde
14,2% van de mensen op het CDA.

In de aanloop naar de verkiezingen
is er een intensieve campagne gevoerd
om de lokale kandidaten op voorkeur
in de Provinciale Staten te krijgen. Het
is dan ook geweldig om te zien dat
Ger Driessen met voorkeurstemmen
is gekozen. In totaal heeft hij 3.684
stemmen weten te bemachtigen in
Limburg. Voor Jan Nabben waren de

druiven zuur. Hoewel er heel veel
mensen op Jan gestemd hebben,
waren de 2.339 stemmen net niet
genoeg om gekozen te worden. Om de
voorkeursdrempel van 2.391 te halen
kwam Jan Nabben slechts 53 stemmen
te kort. Ondanks dat Jan Nabben op
de totale lijst van CDA Limburg op de
10e plaats staat en ook meer stemmen
heeft dan I. Aasted-van Stiphout, komt
hij vanwege de lijstsamenstelling
tussen Noord- en Zuid-Limburg toch
niet in de Provinciale Staten. Dit is
bijzonder jammer want anders had
Horst aan de Maas 2 zetels verworven.

Beide kandidaten bedanken de
mensen in Horst aan de Maas hartelijk
voor het feit dat zo veel mensen hun
voorkeursstem hebben uitgebracht op
Ger of Jan.
Het CDA zal de komende 4 jaar in
de Provinciale Staten bewijzen dat het
vertrouwen dat u gegeven heeft ook
echt gegrond is. De tien zetels die het
CDA in Limburg heeft behaald zullen
worden ingenomen door:
1 M. van Helvert (27.621 stemmen)
2 N. Lebens (5.761 stemmen)
3 G. Driessen (3.684 stemmen)

4
5
6
7
8
9
10

G. Leers (3.435 stemmen)
H. Mackus (3.338 stemmen)
G. Frische (3.035 stemmen)
J. Verhoijsen (2.753 stemmen)
P. Janssen (2.495 stemmen)
J. Titulaer (2.469 stemmen)
I. Aasted-Madsen-van Stiphout
(2.153 stemmen)

Deze mensen gaan de komende
jaren voor u in Maastricht aan de
gang, waarbij ook Horst aan de Maas
in de persoon van Ger Driessen op
een goede manier vertegenwoordigd
is.

Wordt er weer een belofte gebroken?
Wij hebben het de lijsttrekker van het CDA, Martijn van Helvert, horen
zeggen. Hij zei: “Wij onderhandelen niet met de PVV, zolang de PVV haar
standpunt over de bouw van moskeeën (dat is geen nieuwe moskeeën!)
niet aanpast”. Dat was een duidelijke uitspraak. Een fris en nieuw geluid,
althans dat dacht ik op dat moment.
Maar wat gebeurde er na de verkiezingen? Al tijdens de verkiezingsavond zei Martijn van Helvert iets
heel anders. Hij had het niet meer
over een onhandelbaar standpunt,
maar over een thema waar de provincie geen zeggenschap over heeft.

Op zich is dat juist, maar dat was het
twee weken daarvoor ook. Toen was
hij zo flink om een duidelijk standpunt
in te nemen, maar nu, met kennis van
de uitslag, was die houding ineens
verdwenen.
Ik noem dat kiezersbedrog, vergelijk-

baar met dat van Geert Wilders, die
daags na de landelijke verkiezingen
zijn onhandelbare standpunt over de
AOW-leeftijd (die moest 65 blijven)
snel inslikte. Geert Wilders moest daar
wel een nachtje over slapen, maar
Martijn van Helvert leverde zijn ferme
standpunt diezelfde avond al in.
Geert Wilders kwam weg met dat gedraai, maar geldt dat ook voor Martijn
van Helvert? Kiezersbedrog wordt door
PVV-kiezers nog wel eens als “slim”
gekwalificeerd, maar doen de CDA-

kiezers dat ook?
Ik voorspel dat PVV, CDA en VVD gaan
onderhandelen over een coalitie,
zonder dat de PVV zijn standpunt over
moskeeën zal hebben gewijzigd.
Het CDA vraagt zich af waarom het
kiezers verliest. Ik denk dat dit draaien
om toch maar aan de macht te blijven
niet de enige maar wel een van de
redenen is waarom kiezers afhaken.
Ernstig is dat dergelijke ferme uitspraken enige kiezers waarschijnlijk heeft
verleid om toch CDA te kiezen, gezien

het feit dat de uiteindelijke uitslag
voor het CDA veel beter was dan
de laatste peilingen. Kiezersbedrog
heeft helaas dus weer gewerkt.
Zoals elke eerste zaterdag van de
maand, zitten wij zaterdag 2 april
van 11.00 uur tot 12.00 uur in de
bibliotheek van Horst weer klaar met
een kopje koffie om met u te praten
over de landelijke en locale politiek
en de standpunten van D66.
Henk Kemperman, fractievoorzitter
D66 Horst aan de Maas

KOPERSMARKT
Wanneer: zaterdag 19 maart
van 11:30 - 13:30 uur
Locatie: Kloosterstr. 62
Grubbenvorst
(naast de NOVY)

Kopen voor 1 juli 2011 met € 5.000,- subsidie!

Wonen “Op Santfort” te Grubbenvorst
www.opsantfort.nl
InterMakelaars
Van Kempen Makelaars

Voor al uw bouw support
Pieter Belsstraat 20a - Horst
Mob. 06-24229358 - Tel. 077-8508890
www.john-hendrix.nl
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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.

Jolanda van Meijel
Koken met
Esli Vencent &
Pawel Skladnik

Heel Limburg was de voorbije dagen ondergedompeld in het carnavalsgeweld. Maar niet iedereen heeft last van vastelaoveskriebels. Zo trof onze
HALLO-verslaggever Jolanda van Meijel uit Meerlo aan en zij doet het
kalmpjes aan tijdens de drie dolle dagen.

Elke week stellen chefkok
Pawel Skladnik en souschefkok
Esli Vencent van het Parkhotel
een recept samen met goede en
eerlijke producten die onder
andere uit de eigen regio
komen. Hiermee maakt u de
heerlijkste gerechten die het
beste van de ingrediënten naar
boven halen.

Limburgs
zuur vlees
Benodigdheden:
800 gram runderpoulet
5 deciliter water
5 deciliter azijn
500 gram dikke uien
5 eetlepels appelstroop
2 plakken ontbijtkoek
3 blaadjes laurier
2 kruidnagels
peper
zout
Bereiding:
• De poulet 24 uur marineren in
water en azijn, met zout, peper,
laurier en kruidnagels;
• het goed uitgelekte vlees
aanbraden en afblussen met de
marinade;
• de grof gesneden uien apart
braden en bij het vlees voegen;
• het geheel (ongeveer 2 uur) gaar
laten sudderen in de marinade;
• schep van tijd tot tijd het schuim
er af;
• als het vlees gaar is de plakken
ontbijtkoek evenals de appelstroop toevoegen om te binden;
• eventueel met peper en zout op
smaak maken;
• de gewenste zoet/zuurverhouding kan bereikt worden
door eventueel nog wat appelstroop toe te voegen.

is. “Dat zijn eigenlijk ook de dingen
die ik onderneem wanneer ik vakantie
heb”, lacht ze spontaan.

Jolanda woont graag in Meerlo
omdat het geen groot dorp is en het er
lekker rustig is. Toch zou ze graag zien
dat de drempels uit het dorp zouden
verdwijnen. “Man, je wordt gek van
al die ‘boebels’ en bulten op de weg”,
zegt ze lichtelijk geërgerd. Of Meerlo
ook mooie plekjes heeft? “Jazeker, op
Als de vakantieperiode aangede heuvel aan de beek bij het kerkhof,
broken is, trekt ze er met de motor
daar heb je een prachtig uitzicht, daar
op uit. Landen als Duitsland, Frankrijk
kan ik echt van genieten”, zegt ze.
en Oostenrijk hebben haar voorkeur
De Meerlose heeft een hekel aan
omdat daar bergen zijn. “Maar ik wil er
mensen die roddelen en aan ruzie maook graag wandelen, want dat is erg
ken. En haar midden in de nacht ergens
ontspannend”, zegt ze. Soms gaat het
voor wakker maken hoeft in haar ogen
gezin ook met de caravan weg, maar
niet. Haar favoriete tv-programma’s zijn
dat hangt er vanaf waar ze naar toe
die programma’s waar veel muziek in
willen.
Met carnaval heeft Jolanda niet zo- voorkomt. Ook NCIS, misdaadfilms en
programma’s waar dieren in voorkoveel op. Ze houdt wel van gezelligheid
men hebben haar voorkeur. “En net
maar echt drie dagen lang vastelaoals zoveel vrouwen zal ik nooit of te
vend vieren hoeft voor haar niet. “Wel
nimmer voetbal opzetten”, zegt ze met
zijn we op zaterdag 26 februari naar
stellige stem.
Viva La Carnaval in de Brabanthallen
Jolanda van Meijel heeft het getrofin Den Bosch geweest. Daar traden
fen met haar Sjaak want op mijn vraag
artiesten op zoals Gerard Joling, De
of hij weleens dingen met een smoes
Deurzakkers, Arie Ribbens en René
uitstelt zegt ze: “Hij stelt helemaal niks
Schuurmans. Zoiets vind ik hartstikke
gezellig en leuk, maar met carnaval zelf uit, hij doet het gewoon.” Het interview
zijn we er gewoon een paar dagen tus- zit er bijna op maar nog even informeren naar een gedenkwaardig moment
senuit geweest en hebben we weinig
van het afgelopen jaar. “Dat was
meegekregen van het feestgedruis”,
ongetwijfeld de val van mijn paard. Ik
aldus de Meerlose. Uitgaan in eigen
dorp doet het echtpaar zelden. “Als we werd toen per ambulance afgevoerd
al uitgaan zijn we meestal te vinden bij maar gelukkig viel het achteraf mee.
optredens van wat bekendere artiesten. Inmiddels heb ik de draad met rijlessen
weer opgepakt”, besluit ze haar verEn wanneer er ook nog eens veel te
haal. Maar voordat de HALLO-redacteur
zien valt, willen we wel eens een tervertrekt wil Jolanda van Meijel graag
rasje pikken”, voegt ze er aan toe.
dat ik de motor bekijk waar ze regelmatig op rondtoert met Sjaak. Zo
gezegd zo gedaan en daar wordt dan
ook een foto van haar gemaakt.

Een Meerlose
motormuis

Gek van alle boebels
en bulten

De Meerlose Jolanda van Meijel is
43 jaar oud en is inmiddels twintig jaar
getrouwd met Sjaak die 48 jaar oud
is. Samen hebben ze twee kinderen:
Patrick die 16 is en Lysette die 14
lentes telt. Jolanda werkt al negen jaar
in de thuiszorg en geeft mensen zorg
aan huis. Ze doet het werk met veel
plezier en vindt het fijn om iets voor
anderen te kunnen betekenen. Er blijft
voldoende tijd over om ook allerlei din-

gen te doen die ze graag doet in haar
vrije tijd. Haar hobby’s zijn erg divers.
“Ik ontwerp en maak graag 3D-kaarten
en wandel bijna elke dag wel met
onze hond Spike. En wat ik ook graag
doe is sporten. Maar het liefste ga ik
spinnen, dat doe ik minstens drie keer
per week”, zegt de Meerlose. Ook rijdt
ze een keer per week paard. Een drukbezette tante die daarnaast regelmatig
achter op de motor van Sjaak te vinden

PUZZEL

Sudoku

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.
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RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Horst-centrum bedolven onder winterpeen

In Horst voltrok zich en groëte ramp,
Jong Nederland ging en nachtje op kamp.
Mit wortels protesteere,
Meej kôs ’t ni deere,
Want weej oote ’s aoves lekker wortele-stamp!

Lever de ingevulde

AANBIEDINGEN-COUPONS
van het RABOBANK
MAGAZINE DICHTERBIJ in,
en geniet van onze aantrekkelijke

KORTING bij aankoop van
een LENTESTOET of
BOERENVLAAI
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15 VRAGEN aan Steef Minkenberg Mies

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Steef Minkenberg
19 jaar
Horst
ROC Helmond

Waar word jij later een talent in?
Ik ben al van jongs af aan met computers bezig en vind het een leuke
bezigheid. Nu ik in mijn afstudeerjaar
van mbo ICT Applicatieontwikkelaar zit,
wijkt mijn interesse toch een beetje af
van wat ik in eerste instantie interessant dacht te vinden. Ik ga na deze opleiding een docentenopleiding volgen.
Wel in de richting van ICT, zodat ik de
lol die ik met computerles heb gehad
ook door kan geven aan een nieuwe
generatie.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Mijn favoriete vak moet toch wel programmeren zijn, gelukkig is dit dan ook

mijn afstudeerrichting. Het vak wat ik
echt verschrikkelijk vind heet CISCO. Dit
is een vak waarbij we een onlinecursus hebben doorgewerkt, dit is als het
’kauwen op een ouwe sok’, veel tekst
en erg saai.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Mijn beste vriend? Dat moet toch wel
Rick Weijs zijn. We kennen elkaar al zo
lang, volgens mij begon onze vriendschap al in de peuterklas, zette zich
voort op de basisschool en ook op de
middelbare school. We hebben samen
ook heel wat afgesport. Het is een
vriend waar je altijd op kunt bouwen.
In het weekend ben jij te vinden in?
De sporthal, ik speel op zaterdagmiddag en -avond wedstrijden voor de
volleybalclub Hovoc. Samen met het
team kunnen wij er altijd wel een leuke
avond van maken.

Onderhoud
lease-auto?

Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Een hoop zoetigheid! Ik ben wat je
noemt een echte zoetekauw. Al moet ik
wel zeggen dat ik chips op z’n tijd toch
ook wel erg lekker vind.
Je wint 1.000 euro. Wat doe je ermee?
Ik zou een nieuwe laptop willen kopen
zodat ik volgend jaar weer een frisse
start kan maken met mijn nieuwe
uitrusting.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Als ik een presentatie houd over een
onderwerp waar ik eigenlijk niets vanaf
weet, maar wel veel onderzoek naar
gedaan heb en er daarom alles over
denk te weten. Als vervolgens tijdens
de presentatie iemand mij op elk punt
gaat verbeteren en ik dus iets gruwelijk
fout heb gedaan, dan kan ik wel door
de grond zakken.

Ik ga op vakantie en neem mee?
Een tent voor een beetje onderdak,
een tas met wat kleren, een fiets om
ergens te komen en een boel geld om
uit te kunnen eten en leuke dingen te
kunnen gaan doen.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Een grote pizza! Lekker simpel en erg
lekker.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
In een trainingsbroek met een t-shirt.
Ik vind het gewoon lekker zitten, even
uit de spijkerbroek die ik de rest van de
dag aan heb.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
De meeste tijd besteed ik aan computeren. Ik zit al veel achter de computer
op school en als ik thuiskom, kruip ik
er ook weer achter. Liever zou ik nog
meer tijd in mijn sporten steken, maar
dat is voor mijn rug geen slim plan. Ik
ben aan één van mijn tussenruggenwervels geblesseerd.
Stel je bent de baas in jouw woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Ik zou een skibaan aan laten leggen.
Het lijkt me altijd al leuk om dit elke
week te kunnen doen en zo trekken we
heel wat mensen van andere streken
aan om even naar Horst te komen.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Ice Age. Wel de eerste, die vind ik echt
super. Ik heb hem al zo vaak gezien dat
ik zelfs in het Engels kan meepraten.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Mijn eerste ritje zal geen lange worden,
ik denk nog geen 500 meter. Dan kom
ik namelijk al aan bij de Hovoc sporthal.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Ik zou naar Japan willen. Een lange reis,
even lekker ver weg van alles hier thuis.
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5 kippenpoot in braadzak
Zo in de oven schuiven

Cordon bleu (porc plein air)

€ 4,95
100 gram € 1,25

DE LAATSTE VAN HET SEIZOEN (HOPELIJK)
Balkenbrij uit eigen keuken 500 gram € 2,45
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VOLGENS MOEKE’S RECEPT
Jachtschotel
Hampunt
Gebraden gehakt
PROEVERTJE VAN DE WEEK
Boswandeling

St. Jansstraat 32, 5964 AD Horst Tel. (077) 398 37 00
www.autobedrijvenmaashorst.nl

Gehakt met champignons

100 gram

€ 1,35
€ 1,85
€ 0,95

100 gram

€ 0,95

100 gram
100 gram

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

Column

Carnavalsritme
Carnaval, drie dagen feest
aan een stuk waar iedereen
uit de buurt aan mee doet.
Toch was het dit jaar een
beetje anders dan andere
jaren. Onze hoofdstad en
omstreken snappen namelijk
niets van carnaval, kwam ik
de afgelopen week achter.
Geen carnavalsvakantie voor
mij dit jaar. Gewoon
doorbikkelen op school, niks
prinsen, prinsessen, confetti en
carnavalsmuziek. Heel raar,
maar echt waar.
Hoe kunnen ze ons
Limburgers dit aan doen? Geen
vakantie met carnaval? Dat kan
toch niet? Ik vind vakantie wel
degelijk bij carnaval horen.
Carnaval is namelijk echt
vermoeiend. Drie dagen aan
een stuk staat het programma
van feesten, eten, drinken en
slapen op de planning. Niks
meer en niks minder. Klinkt wel
goed te doen, maar is stiekem
heel erg vermoeiend. Een paar
pogingen heb ik eraan
gewaagd om dit bij ons op
school uit te leggen, maar
helaas zonder succes, begrijpen
deden ze het niet. Misschien
ook moeilijk te geloven, een
feest waarbij de wereld op z’n
kop wordt gezet, ’s morgens
feest, ’s middags feest,
’s avonds feest, ’s nachts feest
en dat ook nog eens verkleed
in de meest gekke outfits.
Wanneer slapen we eigenlijk
nog? Ik schrok ook toen ik
erachter kwam dat je eigenlijk
pas ’s nachts je goede en
nodige maaltijd van de dag
nuttigt: eitjes met veel zout.
Overdag komt er niet veel in.
Drie dagen feest met een totaal
ander levensritme dus. Een echt
feestritme, en dat drie dagen
achter elkaar, heerlijk! En dus
ook een levensritme waar geen
school bij past.
De simpele oplossing voor
dit probleem borrelde dus al
snel op in mijn hoofd. Bij
carnaval hoort geen school, dus
komt er ook geen school.
Maandag en dinsdag blijf ik
stiekem lekker in Limburg,
woensdag meld ik me wel
weer op school in Amsterdam.
Alaaf!
Mies
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Karin Hendriks doet aan tractorpulling

ATB-toertocht
in Melderslo

De kick die je krijgt is
geweldig
Tractorpulling is geen bekende sport. Toch is er iemand uit de regio die alles van de ruige sport af weet:
Karin Hendriks.

Op zondag 20 maart organiseert de recreatieve mountainbikeclub
NeetFit uit Melderslo een ATB-tocht over een gevarieerd parcours van
30 en 45 kilometer dat voor iedereen toegankelijk is.
De route zal door de Swolgense
bossen naar het Schuitwater voeren
vanwaar men via de Houthuizer velden op de pauzeplaats aankomt. Hier
is voor de deelnemers soep, frisdrank
en koek verkrijgbaar. Vervolgens gaat
de route langs de Maas terug naar het
Schuitwater, de Swolgense bossen en
de startplaats.
Het gebied wordt gekenmerkt
door een goede bodem waarin brede
paden worden afgewisseld met single
tracks en snelle, vlakke delen met
korte, pittige klimmetjes. Ook bij nat
weer blijft de ondergrond goed be-

Karin Hendriks: “Ja hoe leg ik dit nu
uit zonder dat het boers klinkt? Met een
speciaal gebouwde en motorisch opgevoerde tractor trek je aan een sleepwagen die steeds zwaarder wordt (twintig
ton, red.), en wie het verst komt wint.
Als je honderd meter haalt heb je ‘full
pull’ en zit je in de finale.” Karin rijdt
zelf in de A-divisie, het hoogste niveau
in Nederland, en af en toe de Eurocup.
Ze woont samen met René Manders in
Hegelsom en ze hebben samen het autoschadebedrijf Maashorst in Meterik.
Karin heeft rijden en snelheid altijd
al leuk gevonden. “Vroeger reed ik
veel paard, dat is dan 1 pk, nu 1500”,
lacht Karin. Ze is via René bij de sport
tractorpulling terecht gekomen. Ze
rijdt in het team Bad Boy’s Toy, dat in
Bakel haar werkplaats heeft. In het
tractorpulling-seizoen (van mei tot en
met september) hebben ze zo’n vijftien
wedstrijden in binnen- en buitenland.
Landen waar ze vaker heen gaan
zijn Zweden, Denemarken, Frankrijk
en Duitsland. “Op een wedstrijddag
zijn we van aankomst tot na de run
fanatiek bezig met de tractor. Daarna

gaat het team de wedstrijd kijken: dan
wordt het een soort uitje. Het is maar
een klein wereldje, dus met de teams
onderling is het altijd gezellig.”
Het team bestaat behalve Karin
en René nog uit Eric Manders, André
van Vilsteren, Sander Meulendijks en
Henri Munsters. Karin en René zijn de
enigen die wedstrijden rijden, de rest
houdt zich voornamelijk bezig met het
sleutelen aan de Massey Ferguson van
het team. “Tijdens het seizoen zijn we
daar zeker twee tot drie avonden in de
week mee bezig, als er iets echt stuk
gaat natuurlijk vaker.”
Karin is één van het handjevol
vrouwen in Europa die deze stoere
sport doet. “Mensen vragen me wel
eens of ik het niet eng vind, maar over
de tractor heb ik controle, over een
paard bijvoorbeeld niet.” Vooroordelen
komt ze niet vaak tegen, de mannen
vinden het vaak alleen maar stoer dat
ze het doet. “De kick die je krijgt als
je gas geeft en de kracht en snelheid
waarmee je over de baan gaat, is
gewoon geweldig!” Ze kan niet zo goed
tegen haar verlies, zegt ze zelf, maar

als ze een podiumplaats haalt, staat het
hele team te juichen. “Het is dan ook
een prestatie van het hele team”.
Aanstaande 12 maart is er in Ahoy
Rotterdam de European Super Pull,
een indoorwedstrijd dus. Het team Bad
Boy’s Toy heeft hiervoor een wildcard
gekregen door hun goede prestaties
in 2010. De kansen voor het team zijn
moeilijk in te schatten. Karin: “Het
is een mechanische sport en je kunt
bepaalde dingen pas bij de wedstrijd
uitproberen, thuis heb je natuurlijk
geen wedstrijdbaan of sleepwagen”.
De sport heeft de laatste jaren meer
bekendheid gekregen op RTL7, “maar
als je van kracht, spanning en snelheid
houdt kun je mijn team in Ahoy natuurlijk aan komen moedigen!”.
Voor de liefhebbers: Karin rijdt in
een Massey Ferguson 1150 met een V8
motor van 8.3 liter.
Meer informatie en updates van
het team Bad Boy’s Toy kun je vinden
op www.badboystoy.nl In het weekend
na 12 maart zal de European Super
Pull, met daarin Karin, te zien zijn op
RTL7.

gaanbaar. In totaal worden er tijdens
de tocht ongeveer 120 hoogtemeters
overwonnen. Na afloop is er de gelegenheid de fiets af te spuiten en kan
onder het genot van een stukje vlaai
in de kantine van voetbalvereniging
RKSV Melderslo nagepraat worden.
De inschrijfplaats is op
Eikelenbosserdijk 6 in Melderslo.
Tussen 8.45 en 10.00 uur is er de
mogelijkheid om te starten. Voor
meer info, kijk op www.neetfit.tk In
geval van extreme weersomstandigheden worden via deze site de laatste
updates gegeven.

Meisjes Set Up Meerlo
behalen derde plaats
in Zevenaar
Afgelopen zaterdag namen de meisjes nivo 6 van Set Up deel aan de
open clubkampioenschappen van de Nederlandse Volleybal Bond
(Nevobo) in Zevenaar. Ze behaalden de derde plaats in de halve finales
Asiscs Open.
In de eerste wedstrijd moesten
de meisjes van Set Up het opnemen tegen het team van Dynamo
Apeldoorn, de vereniging met de
beste jeugdopleiding van Nederland.
De teams waren aan elkaar gewaagd
en tot 19-19 ging het gelijk op in
de eerste set. Dynamo kon toen
doordrukken en won de eerste set
met 25-21. Ook in de tweede set
hetzelfde spel, kansen voor beide
teams. Uiteindelijk werd Dynamo de
winnaar met 25-18.
De Set Uppers moesten daarna
meteen tegen Pansign uit Panningen
spelen en dat deden ze weer
uitstekend, de eerste set werd met
25-19 gewonnen. De tweede set
ging redelijk gelijk op, met steeds

een kleine voorsprong voor Pansign.
Aan het einde van de set begon
vermoeidheid de Meerlose meisjes
toch parten te spelen en de set werd
uiteindelijk met 25-22 verloren.
De derde wedstrijd zou de beslissing brengen en er waren volop
kansen tegen Polaris uit Helmond.
Met 25-17 en 26-24 was de overwinning voor Set Up. Als Dynamo zou
winnen van Pansign konden de
meiden van Set Up doorstoten naar
de finale, maar Pansign ging met de
overwinning aan de haal. Hierdoor
werd Set up uitgeschakeld en
gingen Annabel, Loes, Emma, Janne,
Melanie, Angelique en de coaches
Petra en Gerty met een derde plaats
naar huis.

Tuinhuisjes • Prieeltjes • Schuurtjes • Carports • Garages
Open Dag Nieuw Kindcentrum de Doolgaard!
Wij bieden Onderwijs, Buitenschoolse opvang/ Speelzaal
Klein Duimpje en Dagopvang onder één dak. Nieuw, maar
toch heel vertrouwd!
Wij houden Open Dag op vrijdag 18 maart voor alle ouders en
kinderen, opa’s, oma’s en andere geïnteresseerden.

480 x 330 cm
geplaatst: € 4250,-

fel
cm, incl. lui
500 x 600
€ 7875,geplaatst:

540 x 390 cm

, geplaatst: €
6275,-

’s Ochtends van 9.00 van 11.30 uur en ‘s middag van 13.00 tot 15.30
uur kunt u binnenlopen om even een kijkje te komen nemen hoe
onze nieuwe ruimtes eruit zien en wat onze mogelijkheden zijn!

390 x 300 cm, geplaatst: € 2785,-

360 x 30

0 cm, ge

Al onze huisjes worden in eigen
werkplaats op maat gemaakt
van geïmpregneerd hout.

plaatst: €

2510,-

www.tuinhuisjescentrum.nl
Schansweg 13, Neerkant
T (077) 466 14 43

Ons adres is Doolgaardstraat 24 in Horst.
Wij zien u graag dan! Meer informatie kunt u opvragen via
info@dynamieksamenspel.nu of 077-8508703.
Het team Kindcentrum de Doolgaard.
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Wittenhorst start met
G-voetbal

Menwedstrijden
Horst

Voetbalclub Wittenhorst uit Horst wil gaan starten met G-voetbal. Voetballers met een lichamelijke of verstandelijke beperking kunnen zich vanaf nu melden bij de club. Het is de bedoeling dat het G-team van Wittenhorst vanaf
het seizoen 2011-2012 meedoet aan de competitie G-voetbal van de KNVB.

Op 9 en 10 april aanstaande worden de Menwedstrijden in Horst
weer georganiseerd. Dit jaar zijn de rubrieken voor twee- en vierspannen paarden en pony’s door de FEI en KNHS aangeduid als kwalificatiewedstrijden voor de Wereldkampioenschappen.
De nationale Menwedstrijden in
Horst openen het menwedstrijdenseizoen. De 27e editie van dit
tweedaagse evenement wordt
traditiegetrouw georganiseerd op
het ruiterterrein nabij de ‘Kasteelse
Bossen’.
De belangstelling van menners
om deel te nemen is enorm. Binnen
3 dagen was het maximum aantal
van 100 menners bereikt. Deelnemers
komen onder meer uit Frankrijk,
Argentinië, België en Duitsland.
Aan de start verschijnen ook de vier
wereldkampioenen te weten Ysbrand

Volgens Hay Emonts van
Wittenhorst is het G-voetbal belangrijk
voor de club. “We krijgen van diverse
zijden verzoeken om hiermee te starten
vooral ook omdat er veel jongelui
woonachtig zijn in Horst en omgeving. G-voetbal maakt de vereniging
compleet. Naast de takken veteranenvoetbal, zaalvoetbal, korfbal en damesvoetbal wil Wittenhorst ook graag haar
deuren openzetten voor G-voetballers”,
aldus bestuurslid Emonts.
In het najaar 2010 werd het bestuur
van RKsv Wittenhorst door een aantal
ouders benaderd voor het starten met
G-voetbal. Het bestuur vond dit een
prima initiatief en gaf aan dit verzoek
positief en serieus in overweging te
nemen. Daarna volgde een aantal
gesprekken met diverse personen en
instanties betrokken bij het G-voetbal:
Stichting Dichterbij, Stichting MEE,
Stichting IedereenKanSporten, de
gemeente Horst aan de Maas, de KNVB,
kandidaat leiders en trainers voor het
G-voetbal en betrokken ouders.

Het bestuur van Wittenhorst ging
ook te rade bij andere verenigingen
in Noord-Limburg waar G-voetbal
al langer bestaat zoals S.V.E.B. uit
Broekhuizen(vorst) en Sv Venray. Dit om
enerzijds te leren van hun ervaringen
en anderzijds duidelijk te maken dat
Wittenhorst geen spelers wil “weghalen” bij de andere verenigingen.
Volgens Emonts werd uit de ervaringen
van andere clubs onder andere geleerd
dat G-voetballers hechten aan een vaste
structuur en een vast begeleidingsteam
erg belangrijk is. Daarnaast vereisen
alle spelers een eigen benadering en
gaat voor de spelers het plezier voor de
prestaties.
Volgens Hay Emonts hoeven er
geen speciale voorzieningen te worden
getroffen voor de komst van het
G-voetbal naar Horst. “Sterker nog, de
KNVB adviseert ons deze jongelui net
zo te behandelen als ieder ander lid,
met hun rechten en plichten. Het doel is
G-voetballers volwaardig te integreren
in de vereniging. Ze trainen ook gewoon

tussen andere teams. Uiteraard worden
er wel bepaalde vaardigheden van de
trainers en begeleiders verwacht om
goed met deze doelgroep om te kunnen
gaan. Twee trainers volgen een cursus
voor trainer G-voetbal. Daarnaast krijgen we ondersteuning van de Stichting
MEE , Stichting IedereenKanSporten en
de KNVB. Van de zijde van Wittenhorst
zijn er twee coördinatoren benoemd die
het G-voetbal begeleiden”aldus Emonts.
In de komende maanden wordt er
gestart met trainingen voor iedereen
met een beperking vanaf 6 jaar. Het
bestuur mikt vooralsnog alleen op een
jeugdteam, maar sluit in de toekomst
een senioren G-voetbalteam niet uit.
De trainingen vinden plaats op de donderdagavonden van 18.30 tot 19.30 uur
op het sportveld van RKsv Wittenhorst,
Wittebrugweg 3 Horst. De eerste
trainingsavond is donderdag 17 maart.
Belangstellenden kunnen hiervoor
contact opnemen met mevrouw Hennie
Hagens, telefoon 077 366 21 58 of via
mail: henniehagens@hetnet.nl

Chardon, Riny Rutjens, Jan van de
Broek en Jan de Boer.
Het gratis toegankelijke
evenement biedt nog veel meer dan
alleen mensport. Er worden diverse
nevenactiviteiten georganiseeerd.
De stichting Koudbloed in beweging
heeft een spectaculair programma
samengesteld met diverse demonstraties. Kinderen kunnen zich laten
schmincken, ze mogen ponyrijden,
maar ze kunnen zich ook vermaken in
de ‘kinderboerderij’ of op het springkussen. Kijk voor meer informatie op
www.menwedstrijdenhorst.nl

Regiokampioenschappen dressuur voor
pony’s
In het weekend van 5 en 6 februari werden in Beek de regiokampioenschappen dressuur voor pony’s verreden. Na de diverse selectierondes voor deze kampioenschappen streden de geselecteerde ruiters en
amazones in verschillende klassen om de hoogste eer van Limburg.
Pleun Wilbers, lid van ponyclub
Wittenhorst uit Horst, wist met haar
pony Unice de kampioenstitel in de
klasse E L1 te veroveren. Voor Anouk
Deenen met Jurgen (C L1) en Renske
Swinkels met haar pony Kitty (B B)
waren er reserve-kampioenstitels.
De overige deelnemers van ponyclub Wittenhorst, Tessa Jenniskens
(DE M1), Michelle Cuppen (A L1) en
Liset Jenneskens (DE L2) wonnen
geen ereprijzen, maar ze behaalden

wel mooie resultaten.
Iedereen die net als de ponyruiters van Wittenhorst bekers wil
winnen met zijn of haar pony en die
het leuk lijkt om bij een ponyclub
te gaan, is van harte welkom om
eens een kijkje te nemen tijdens de
lessen of op de open dag in manege
Wieneshof te Hegelsom op 20 maart
vanaf 13.30 uur.
Zie voor meer informatie
www.ponyclubwittenhorst.nl

Vlotte voorjaarsjassen
bij Mariëtte Mode
graag tot ziens!
U kunt bij ons terecht voor:
- Een klikgebit
- Het plaatsen van implantaten
- Een kunstgebit
- Reparaties, klaar terwijl u wacht
- Gratis controle en informatiegesprek



Deze week:
★ Mourtbrood
van e 2,00 voor

★ Koffiebroodjes
2 stuks voor

★ Lammetjesvlaai
van e 9,95 voor

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
(ingang langs TNT)


e 1,80
e 1,50







e 8,75
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De McChicks in
Cambrinus

Grubbenvorst

Kinderzomerkledingbeurs

Zondag 13 maart treden de McChicks op in Cambrinus in Horst. De band
McChicks wordt gevormd door drie dames die vocaal en instrumentaal
naam hebben gemaakt als begeleiding in de top van de Nederlandse pop-,
jazz- en theaterwereld.
Tessa Boomkamp (drums en
zang), Astrid Akse (gitaar en zang)
en Phaedra Kwant (bas en zang) zijn
uitmuntende instrumentalisten en
gezegend met individueel krachtige
zang. Ze zijn sterk in prachtige close
harmony’s. Als zodanig werkten ze
samen met een kleurrijke stoet van
prominente artiesten en groepen,
zoals Marco Borsato, Claudia de
Breij, Lois Lane, Xander de Buisonjé,
Normaal, Frederique Spigt, Veldhuis &
Kemper, Edwin Rutten, Time Bandits
en nog velen meer.

Na een aantal succesvolle optredens als trio besloten de dames om
hun eigen materiaal onder de aandacht te brengen als de McChicks. Op
hun debuutalbum etaleren ze vocaal
vakwerk in dertien stukken, waarvan
er twaalf zijn geschreven door de
dames zelf, aangevuld met ‘The Man
With The Child In His Eyes’, de Kate
Bush-klassieker uit 1978.
Het concert begint om 16.00 uur.
Reserveren is aan te bevelen.
Meer informatie 077 398 30 09 en
www.cambrinusconcerten.nl

Museum De Locht

Vogelkastjes maken en
diverse demonstraties
Zondag 13 maart staat in het teken van de lente. Kinderen kunnen
onder deskundige begeleiding en tegen een kleine vergoeding vogelkastjes timmeren. Elders op het terrein zijn er demonstraties manden vlechten,
zadel maken en smeden.
Tevens zijn er twee tijdelijke exposities ingericht. Een expositie over de
emigratie vanuit Noord-Limburg naar
de Verenigde Staten in de periode van
1870 tot 1935 en een expositie van
Schuco-miniatuurautomobielen.
De openingstijden van Museum De

Locht zijn op woensdag van 14.00 tot
17.00 uur en op zaterdag en zondag
van 11.00 tot 17.00 uur. Groepen kunnen op afspraak ook op andere tijden
terecht. De demonstraties beginnen
om 13.00 uur. Voor meer informatie
kijk op www.museumdelocht.nl

Kledingbeurs Grubbenvorst
organiseert op zaterdag 26 maart
een kinderzomerkledingbeurs in
Café Zaal De Vonkel aan de
Venloseweg in Grubbenvorst.
Op vrijdag 25 maart kunnen
deelnemers van 19.30 tot 20.30 uur
goede, nog bruikbare en uiteraard
schone kinderkleding (zomerkleding vanaf maat 86, maximaal
30 stuks) ter verkoop aanbieden
in Café Zaal De Vonkel. Om kleding
te koop aan te bieden is een
nummer nodig dat gereserveerd
kan worden via telefoonnummer
077 366 22 52.
De kledingbeurs wordt gehouden van 10.00 tot 11.30 uur en de
entree is gratis. Indien er winst gemaakt wordt, wat niet het streven
is, dan wordt deze winst beschikbaar gesteld aan een goed doel.
Voor richtlijnen voor het
prijzen van de kleding en overige
informatie kijk op
www.kledingbeursgrubbenvorst.
web-log.nl

Speciale voorjaarsactie
Ontharen bikinilijn en onderbenen

nu

€300,-

Ontharen oksels

nu

€120,-

Behandeling met de modernste (laser)technieken door dermatologen,
huidtherapeuten en verpleegkundigen van VieCuri Medisch Centrum.
De Huidlaserkliniek biedt u behandelingen voor:

Dr. Suzanne
Verleisdonk-Bolhaar
dermatoloog

overbeharing
couperose en wijnvlekken
overmatig zweten
microdermabrasie

VieCuriVitaal
Merseloseweg 130
5801 CE Venray
T 0478- 52 27 77
www.viecurivitaal.nl

• fruitzuurpeeling
• elektrisch epileren
• cosmetische spataderbehandeling

Tegen inlevering van deze coupon
worden de kosten van de intake
éénmalig van het factuurbedrag
afgetrokken.*

Kijk voor meer informatie over de
Vitaal Huid- en laserkliniek op:
www.vitaalhuidlaser.nl

*Alleen geldig bij afname van de voorjaarsactie aanbiedingen.

✁

•
•
•
•

Speciale actie voor lezers
Hallo Horst aan de Maas:

Intake-kosten bedragen voor ‘ontharen oksels’  20,en voor ‘ontharen bikinilijn en onderbenen’  40,-
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Koninginnedag 2011
Sevenum
Het duurt nog bijna twee maanden en dan is het weer Koninginnedag. Ook dit jaar vinden er in Sevenum weer
diverse activiteiten plaats in en rondom het Raadhuisplein.

cultuur 21

Griendtsveen

Kinderkleding- en
speelgoedbeurs
Op zondag 13 maart wordt
in het gemeenschapshuis aan de
Lavendellaan in Griendtsveen de halfjaarlijkse beurs voor kinderkleding en

speelgoed gehouden. De verkoop van
kleding en speelgoed is van 11.00 tot
13.00 uur. De entree bedraagt 1,50
euro.

Pennenruilbeurs Horst
Op zondag 13 maart wordt er in Horst een ruilbeurs voor reclamebalpennen gehouden. Deze ruilbeurs van balpennen met opdruk wordt dit
jaar voor de achttiende keer door Mart Heldens georganiseerd en is een
must voor alle pennenverzamelaars.
Iedereen die nog balpennen
met opdruk heeft en er van af wil
kan de pennen bij Mart Heldens in
de brievenbus deponeren of hem
bellen; hij komt ze graag bij u ophalen. De ruilbeurs wordt gehouden in
het zalencentrum De Leste Geulde
Dit jaar wordt weer begonnen met
een optocht van versierde kinderfietsen onder muzikale begeleiding.
Traditioneel is er ‘s middags de
kindermarkt. Maar er is natuurlijk veel
meer te beleven voor de jeugd van
Sevenum.
De middag is opgesplitst in twee
gedeelten. Voor de kinderen tot ongeveer 13 jaar zijn er activiteiten van
13.00 tot ongeveer 16.30 uur en voor
de wat oudere jeugd tot 16 jaar van

16.30 tot ongeveer 19.00 uur.
De activiteiten die plaatsvinden
zijn onder andere boomstam zagen,
skelterrace, paard met wagen en
skilatten lopen. Het pand waar de
bibliotheek in heeft gezeten wordt
voor deze dag omgebouwd tot spookhuis. Ook is er weer een stand waarin
kinderen zich kunnen laten schminken
of tattoos kunnen laten zetten. Verder
zijn er attracties als een Rodeo kameel
en twee luchtkussens en wordt er een

Haal alvast wat

zandbak gecreëerd. Het Jongerengilde
zal een kampement opbouwen waar
ook nog eens activiteiten plaats gaan
vinden.
Het programma is nog niet helemaal klaar maar het wordt een spectaculaire middag voor jong en oud. Het
centrum van Sevenum zal afgesloten
worden voor het verkeer. De organisatie is in handen van het Oranje
comité Sevenum en het Jongerengilde
Sevenum.

voorjaar

in uw huis of tuin!

Bij ons vindt u heel veel bloemen
en planten om kleur in uw huis
en tuin te krijgen.
Ruime keuze en goede prijzen!

aan de Noordsingel in Horst. De
beurs begint om 10.00 en duurt
tot circa 15.00 uur. Voor verdere
inlichtingen en eventuele reservering kan men contact opnemen met
Mart Heldens in Hegelsom, telefoon
077 398 53 88.

Toneelvereniging
Grikon presenteert
‘Beschuit met muisjes’
Eind maart brengt toneelvereniging Grikon uit Griendtsveen de
voorstelling ‘Beschuit met muisjes’ op de planken in Gemeenschapshuis De
Zaal. Een toneelstuk van Herman Heijermans in een bewerking van Gerrie
Abels. Het stuk wordt geregisseerd door Gerrie Abels en Isis Germano.
De voorstelling wordt uitgevoerd
op 25, 26, 27 en 28 maart en start
om 20.15 uur. Kaarten kosten in de
voorverkoop 8,50 euro en aan de
kassa 10 euro per persoon. Voor jeugd

tot en met 15 jaar kost een kaartje
5 euro. Voor reserveringen of meer
informatie bel 0493 52 95 27, schrijf
een mail naar info@grikon.nl of kijk
op www.grikon.nl

Real Time
in de Fookhook
Op zondag 13 maart speelt in de Fookhook de band Real Time in
Horecacentrum De Sevewaeg in Sevenum. Aan de basis van de groep staat
zanger/gitarist Kenny Speirs, medeoprichter van de populairste band uit de
geschiedenis van de Fookhook, The John Wright Band.

Wist u dat er bij “Interchalet”ook een mooie keuze
van onze planten voor binnen en buiten te krijgen is?

Na het vertrek van Kenny Speirs uit
The John Wright Band heeft hij in 2001
Real Time opgericht. Real Time is een
groep waarin, net als bij John Wright,
de aandacht vooral gericht is op pure
traditionele en hedendaagse folksongs.
De zangeres van Real Time is Judy
Dinning, bekend van The Lucky Bags
en van Jez Low and the Bad Pennies.
Door hun achtergrond delen de in het
Noord-Engelse Northumberland geboren Judy en de uit de Scottish Borders
afkomstige Kenny een voorliefde voor
de bordermusic uit de grensstreek van
Engeland en Schotland. Bij de concerten
is toetsenist Tom Roseburg de laat-

ste jaren een vaste kracht geworden.
De band wordt gecompleteerd door
violist, David Lennon waarmee ook op
fiddlegebied topkwaliteit is verzekerd.
Het repertoire van de groep omvat een
flink aandeel zelfgeschreven songs en
traditionele en moderne folksongs uit
andere Keltische streken. Ze hebben
bijvoorbeeld prachtige uitvoeringen
van werk van Sandy Denny en Richard
Thompson op hun programma staan. De
Fookhook nodigt iedereen van harte uit
op zondag 13 maart in Horecacentrum
De Sevewaeg aan de Markt in Sevenum.
Het concert begint om 16.00 uur en de
toegangsprijs bedraagt 12,50 euro.

22
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AL 75 JAAR EEN ZAAK VAN VERTROUWEN
Bij onze 23 winkels in het zuiden van het land kunt u terecht voor de unieke combinatie
van deskundig advies, persoonlijke aandacht en tóch de laagste prijzen in de markt!
Deze ingrediënten vormen de solide basis van de hoge klanttevredenheid en onze
grote groep trouwe klanten. Onze vriendelijke medewerkers staan hiervoor garant!

Honderden stuntaanbiedingen mét deskundig advies én Super-Service

ACTIEWEKEN
Wilt u dus écht slim kopen? Kom dan naar MAXWELL, een zaak van vertrouwen!

107 CM

1400 TOEREN WASAUTOMAAT
•
•
•
•

Vol-elektronisch bediening.
Meervoudige waterbeveiliging.
Programmaverloop-indicatie.
10% zuiniger dan A-Klasse!

TOPKWALITEIT!

699

499
DEZE WEEK:

FULL HD LCD TV

Digital Crystal Clear.
28.9 miljard kleuren.
Dynamisch contrast 50.000 : 1.
Incredible Surround geluidsweergave.
2 JAAR GARANTIE.

Mét deskundig advies
én Super-Service!

549

320 GB
3 GB

66
CM
= 26 inch

379
Mét deskundig advies
én Super-Service!

WEBCAM

HARDE SCHIJF

INTERN GEHEUGEN

15,6”
BEELDSCHERM

499
LCD TV

• Geintegreerde DVB-T tuner voor digitale televisie.
• Clear Voice geluidsweergave.
• Invisible speakers, 2x HDMI.
• Dynamisch contrast 30.000:1.
• 2 JAAR GARANTIE!

0
20

299
óf 10x €

399

599

499

NOTEBOOK

• Intel® Core™ i3 processor 370M
(2.4 GHz).
• 320 GB harde schijf.
• 3 GB DDR3 RAM intern geheugen.
• ATI Mobility Radeon™ HD 5470
512 MB DDR3 VRAM.

29,90*

óf 10x €

49,90*

275

CONDENSDROGER
GEEN AFVOER NODIG
6 KILO INHOUD
•
•
•
•

Automatische cooldown.
Links / rechts draaiend.
Beveiligd tegen oververhitting.
Draaiknopbediening.

óf 10x €

L.
91

27,50*

L.

TOPKWALITEIT!
KOEL / VRIES
COMBINATIE

80

NO
FROST
Nooit meer ontdooien!

•
•
•
•

200 liter koelgedeelte.
80 liter vriesgedeelte.
LED temperatuurdisplay.
18 uur bewaartijd bij
storing.

L.

699

499
óf 10x €

49,90*

SYNN-LUX
VAATWASSER
12 COUVERTS
• Draaiknopbediening.
• 2 programma’s.
• Energieklasse A.
• Overzichtelijk
bedieningspaneel.

KEUKENAPPARATUUR

349

30 LITER RVS
COMBI-OVEN

245
óf 10x €

• Magnetron, hetelucht
oven en grill.
• 900 Watt magnetronvermogen.
• 5 vermogensstanden,
kinderbeveiliging.

24,50*

499

66

STEREO-SET +
CD-SPELER

• Dynamic Bass Boost voor een
diep, indrukwekkend geluid.
• CD-speler speelt CD, CD-R en
CD-RW.

199

125

69

49

STOFZUIGER

ALLES-IN-ÉÉN PRINTER

1600 WATT
• Elektronische zuigkrachtregeling.
• Silence geluidsdemping,
actieradius 9 meter.
• HyClean stofzak met automatische HyClose sluiting.

AFZONDERLIJKE INKTPATRONEN
• Afdrukken, scannen en
kopiëren.
• Tekstdocumenten en foto’s
van fotolabkwaliteit.
• Epson DURABrite Ultra-inkt.

379
INBOUW KOELER
HxBxD: 102 x 55,7 x 54,5 cm
• 185 liter inhoud.
• Glazen draagplateaus.
• Automatische ontdooiing.

499

399

INTEGREERBARE
VAATWASSER
HxBxD: 82/90 x 59,5 x 57 cm
• Wind Drying droogsysteem.
• Waterstop, eenvoudige bediening.
• Energieklasse AAA.

299

91 LITER
VRIESKAST

149

INBOUW SPECIALIST

OP=OP!

129

199

ENERGIEKLASSE A
• 3 vriesladen waaronder
een Maxibox.
• snelvriesfunctie.
• Morsvrij ontdooien.

Rekenvoorbeeld tijdens de 10 maanden uitgesteld betalen

188

Rekenvoorbeeld geldt alleen wanneer u de kredietsom niet binnen 10 maanden heeft betaald

Effectieve
rente op
jaarbasis*

Looptijd
in maanden

Effectieve
rente op
jaarbasis

Theoretische
looptijd
in maanden

€ 299 € 29,95

13,5%

10

€ 328,95

€ 500

€ 15

15,0%

43

€ 637,68

€ 799 € 29,95

4,7%

10

€ 828,95

€ 1.500

€ 45

15,0%

43

€ 1.913,04

Kredietsom

Eenmalige
kredietvergoeding

Totale prijs
van het
krediet

Kredietlimiet

Maandlast

Totale prijs
van het
krediet

* een doorlopend kredietaanbod van Comfort Card, handels- en merknaam van Santander Consumer
Finance Benelux B.V.. Toetsing en registratie BKR. Vraag naar de voorwaarden en prospectus in de winkel
of raadpleeg deze op www.comfortcard.nl. Santander en Maxwell geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financiële product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie.

Maandag vanaf 11.00 uur open.

HORST

Hoofdstraat 25
(weg rondom centrum)
Kijk ook op www.maxwell.nl

m090311

•
•
•
•
•

DEZE WEEK:

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (max. tot 13 maart 2011).

= 42 inch
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

J.J.A.M. van Dongen
Past. Jeukenstraat 6 America
T 077 464 17 07
W www.america.praktijkinfo.nl
Apotheek en spreekuur:
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 14.00 - 17.00 uur.
Voor spoedgevallen op recept:
T 0478 58 48 77

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

Horst
Medisch Centrum Nieuw Huys
Americaanseweg 35 Horst
T 077 465 89 99
Spoedlijn: 077 464 26 23
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Huisartsenpraktijk de Groen
Americaanseweg 35 Horst
T 077 398 23 33
W www.dokterdegroen.nl
Spreekuur: op afspraak elke ochtend
08.00 - 12.00 uur
Huisartsenpraktijk
M.J. Duives en L.H.R. Majoor
Westsingel 100 Horst
T 077 398 11 22 en 077 398 50 42
W www.zorghoes.nl
Spreekuur: op afspraak,
bel tussen 08.00 - 12.00 uur
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
zaterdag 09.00 - 13.00 uur

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

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

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

America

zo 13 maart 20.00 uur
Locatie: ’t Gasthoes
Organisatie: Kukeleku

za 12 maart 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Griendtsveen

Proud to be fout

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

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spoedlijn: 077 467 11 85
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
praktijkinfo.nl
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur
Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur

Huisartsenpost
Venlo

zo 13 maart 11.00 uur
Locatie: route door America
Organisatie: Dorpsraad America

Tina & special guests
zo 13 maart 18.30 uur
Locatie: Station America

Horst
Pubquiz

za 12 maart 21.30 uur
Locatie: Blok 10
Org: Blok 10 i.s.m. Jupiler

Love Night Part II
za 12 maart 21.30 uur
Locatie: OJC Niks

Pennenruilbeurs
zo 13 maart 10.00 uur
Locatie: De Leste Geulde
Organisatie: Mart Heldens

Balgooien
zo 13 maart 11.30 uur
Locatie: diverse adressen Horst

Vogelkastjes maken en
diverse demonstraties
zo 13 maart 13.00 uur
Locatie: Museum De locht

McChicks
zo 13 maart 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Kinderkleding en speelgoedbeurs
zo 13 maart 11.00-13.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis

Kerkdiensten
America
zondag

Lottum

zondag

zaterdag

Griendtsveen
zondag

zondag

Horst (Lambertus)

Meterik

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

zo 13 maart 11.00 uur
Locatie: Dr. Lemmenstraat 17
zo 13 maart 11.11 uur
Locatie: Bondserf 20
Organisatie: Dorpsraad Meterik

woensdag
donderdag
vrijdag

zaterdag

Real Time

Lottum

zo 13 maart 16.00 uur
Locatie: De Sevewaeg
Organisatie: Fookhook

zondag

Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

09.45

09.30

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

09.00
09.00

Meerlo
zondag
donderdag

Rammeluh part II

Melderslo

za 12 maart 18.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

zaterdag
maandag
donderdag

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans

17.30
08.30
17.45

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Meterik
zaterdag

Swolgen
zondag
dinsdag

dinsdag
donderdag
vrijdag

Spoedgevallendienst
11 t/m 17 maart
Tandarts de Jonge
Veestraat 5, Grubbenvorst
T 077 366 20 65

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

19.00

Kronenberg

Sevenum

Tandarts

T

Heilige mis

za 12 maart 21.00 uur
Locatie: OJC Merlin

Tienray

19.15

Hegelsom

zaterdag
zondag
maandag

Brand, ongeval of misdrijf

Heilige mis

Knokke om te Rokkuh

Sevenum

112

Heilige mis

zo 13 maart 16.00 uur
Locatie: OJC Canix

Balgooien

10.00

Grubbenvorst

(alleen na telefonische afspraak)
Leunseweg 20 5809 AA Leunen
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

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

Heilige mis

Film Expendables

Meerlo

10.00

Broekhuizenvorst

Venray

Verloskundige zorg

Heilige mis

Broekhuizen

zaterdag

(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

Alarmnummer
Apotheekservicepunt Lottum
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
T 077 463 83 04
E apotheekservicepuntlottum@ezorg.nl
ma t/m vr 08.30 - 12.00 uur
en 16.30 - 17.00 uur

AGENDA

Ronald Goedemondt
(uitverkocht)

service 23

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag

Caravan- en Camper Repair
l
l
l
l

beschadigingen herstellen zonder zijwand vervanging
caravan/camper blijft dus origineel
geen kans op vochtschade
alle structuren en kleuren kunnen hersteld worden
Autoschade Maashorst
St. Jansstraat 32, 5964 AD Horst
Tel. (077) 398 37 00
Fax (077) 398 11 63
www.autobedrijvenmaashorst.nl

maandag
woensdag

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

24

nieuws

10
03

Peuterspeelzaal ondergebracht bij Doolgaardschool

Verhuizing peuterspeelzaal Klein Duimpje
Peuterspeelzaal Klein Duimpje heeft na zo’n 40 jaar onderdak gevonden te hebben in het Gasthoes het gebouw
verlaten. Vanaf maandag 14 maart zijn de peuters ondergebracht in Kindcentrum De Doolgaard in Horst. Binnen
basisschool De Doolgaard krijgen de peuters afscherming op de gang zodat de peuters zich niet tussen de grotere
kinderen kunnen mengen. Wat er met de vrijgekomen ruimte in het Gasthoes gaat gebeuren is nog niet bekend. De
naam Klein Duimpje verdwijnt en maakt plaats voor Kindcentrum De Doolgaard. Of deze nieuwe benaming ook in
de toekomst gehandhaafd blijft is nog onduidelijk.

gebeuren. Basisscholen kampen met
een terugloop van het aantal kinderen
en dat heeft gevolgen voor iedereen
die iets met kinderen van doen heeft.
Ondanks het feit dat we nu een stukje
historie achter ons laten, biedt vernieuwing ook toekomst en daar mogen
we ons niet tegen verzetten”, zegt
Margriet Vervoort die al zo’n 30 jaar
aan Klein Duimpje verbonden is. Ook El
van Gassel heeft er al bijna 20 jaar als
peuterleidster op zitten en zij ziet de
verhuizing naar de basisschool positief
in. “Voor de peuters wordt daarmee de
drempel richting basisschool kleiner.
Ook voor ouders met meerdere kinderen is dit positief want ze kunnen nu
naar één locatie om hun kinderen weg
te brengen en op te halen”, aldus de
peuterleidster.

Drempel naar basisschool verkleinen

Voor de laatste keer in peuterspeelzaal Klein Duimpje
Op de laatste vrijdagochtend van de
peuters in het Gasthoes brengt HALLO
een bezoekje aan peuterspeelzaal Klein
Duimpje. Enkele peuterleidsters zijn
druk in de weer met de aanwezige

ukkies die elk op hun manier hebben meegeholpen met de verhuizing.
Er heerst een uitgelaten stemming
omdat het thema van die ochtend
carnaval is. Voor de pedagogische

medewerksters, de officiële benaming
van medewerkers in een kindcentrum,
Margriet Vervoort en El van Gassel
is de verhuizing een logisch gevolg
van krimp. “Je ziet het om je heen

Het nieuwe kindcentrum aan de
Doolgaardstraat bestaat uit kinderopvang, waar men vijf dagen per week
terecht kan van ’s morgens 07.30
tot 18.00 uur voor 2 tot 4-jarigen. In
diezelfde leeftijdscategorie biedt het
kindcentrum ook tussenschoolse en
buitenschoolse opvang aan. Wellicht is
het in de toekomst ook mogelijk om
0 tot 2-jarigen onder te brengen in het
kindcentrum maar dat is nog niet zeker.

Spelen en ontwikkelen is belangrijk
Voor de peuters die hun laatste
uren bij Klein Duimpje doorbrengen
raakt het geduld een beetje op.
De limonade en koekjespauze dreigt
door het interview aan hun neus
voorbij te gaan. De leidsters grijpen in
en nadat een foto wordt gemaakt van
alle aanwezige ‘verhuizers’ wordt de
peuterpauze ingelast. Klein Duimpje is
bijna verleden tijd. De reus die ‘Krimp’
heet, slaat ook toe onder de peuteropvang waardoor een andere manier van
opvang wenselijk is. Voor de duizenden
peuters uit Horst die in het verleden
bij Klein Duimpje hun eerste kennismaking met ‘juffen’ meemaakten
blijft alleen nog de herinnering. Buiten
geven medewerkers van een gespecialiseerd bedrijf het voormalig omheinde
speelterrein van de peuters een andere
bestemming. De laatste zichtbare kenmerken van de peuterspeelzaal worden
aan het oog onttrokken. De rond
45 peuters mogen vanaf maandag
14 maart naar de ‘grote’ school.
Wie meer wil weten over
Kindcentrum De Doolgaard kan
per 14 maart contact opnemen
met De Doolgaard via telefoonnummer 398 17 14 of mailen met
kindcentrum@doolgaard.nl

