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Coca-cola 4-pack

Spruiten 500 gram
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Grubbenvorst
viert Gekke Maondaag
De Gekke Maondaagsoptocht trok op maandag 2 februari door Grubbenvorst. In de kleurrijke stoet met uiteenlopende onderwerpen liep dit keer ook burgemeester
Kees van Rooij mee. Getooid in een hermelijnen mantel en met een stokpaardje liep burgemeester Kees van Rooij ten midden van zijn hofhouding mee in de optocht.
De ambtenaren schonken hiermee aandacht aan de tijdelijke dependance van de gemeente in het oud-gemeentehuis in Grubbenvorst. Veel vrolijke onderwerpen
en woordgrapjes, weinig actualiteiten, dat tekende de optocht van Grubbenvorst dit jaar. Voorbeeld daarvan was de wagen met achtbaan van het Alt Prinse Convent,
net zo kleurrijk als de vele geschminkte gezichten langs de route.

FINALE
WINTER SALE

Tweede Kamer houdt
NGB niet tegen
Een commissie van de Tweede Kamer vergaderde woensdag 28 januari over de bouw van het Nieuw
Gemengd Bedrijf (NGB) in Grubbenvorst. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken wilde echter
niet op de casus in gaan zolang deze in een rechtszaak verwikkeld is.
Bijna een week later, op
dinsdag 3 februari, werden moties
van commissieleden van SP, PvdA,
PVV en PvdD om de bouw van de
stallen in Grubbenvorst desnoods
met een spoedwet tegen te gaan
of om toekomstige megastallen te
voorkomen, door de Tweede Kamer
verworpen.
Tijdens de commissievergadering
gaven enkele aanwezige partijen
aan faliekant tegen de komst van

de megastal te zijn. De VVD gaf
echter aan dat het bedrijf voldoet
aan de wet- en regelgeving en
wat hen betreft dus mag bouwen.
Het standpunt van het CDA was
tweeledig: ze gaven aan tegen
intensieve veehouderijen te zijn die
alleen op kostenconcurrentie zijn
gericht, maar willen ondernemers die
investeren in duurzaamheid de ruimte
bieden. De partij stelt dat het NGB hier
uitvoering aan geeft.

Marianne Thieme van de Partij
voor de Dieren haalde in het debat
hard uit naar gemeente Horst
aan de Maas: “De gemeente zet
alles op alles om in Grubbenvorst
een megastal, een slachthuis en
een mestfabriek mogelijk te maken.
Ze probeerde zelfs te voorkomen
dat bewonersvereniging Behoud
de Parel een rechtszaak kon
beginnen.”
Lees verder op pagina 05

Knallende korting op de originele prijs
woensdag 4 en donderdag 5 februari

Kerkstraat 7 | Sevenum | 077-467 2929

www.jansen-noy.nl

60%
korting
vrijdag 6 en zaterdag 7 februari
70% korting
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Stap verder voor plannen
woningen Swolgen
De dorpsraad Swolgen liet in het begin van dit jaar weten meer woningbouw in het dorp te willen realiseren.
Op donderdag 29 januari werd er een informatieavond gehouden bij Startpunt Wonen in Horst voor
geïnteresseerden.
aan de gemeente.”
Tijdens de informatieavond werd
Of de bouw van de huizen
een presentatie gegeven door de
daadwerkelijk doorgaat, is nog niet
dorpsraad van Swolgen, Startpunt
zeker. De dorpsraad had haar oog
Wonen en CRA Vastgoed. Zij gaven
laten vallen op een perceel van 9.000
ook antwoord op de vragen van de
vierkante meter in het gebied dat
aanwezigen. Eduard Maas, voorzitter
U vindt deze week in HALLO
bekend staat als Kerkveld II, dat nu
van de dorpsraad Swolgen, laat weten
de volgende bijlagen:
nog eigendom is van de gemeente.
dat de avond goed verlopen is.
Welkoop Sevenum
“De gemeente wil de grond alleen
“Er waren veertig mensen aanwevoor de gehele gemeente
verkopen als er genoeg animo is”, gaat
zig tijdens de informatieavond. Van
Maas verder. “Onder ‘genoeg’ verstaat
hen hebben 21 mensen laten weten
Kempen Media
geïnteresseerd te zijn. Startpunt Wonen de gemeente ongeveer 2.500 vierkante
voor de gehele gemeente
meter. Afhankelijk van de grootte van
heeft in totaal met achttien personen
Ramses
de huizen komt dit neer op ongeveer
gesprekken
gepland.
In
deze
gesprekvoor de dorpen America, Meterik,
ken zal naar voren moeten komen wat acht huizen. Eind maart krijgen wij de
Hegelsom en Horst
terugkoppeling van Startpunt Wonen en
de wensen van deze personen zijn
gaan wij aan tafel met de gemeente.
of ze op zoek zijn naar een huur- of
Als er wordt besloten door te gaan met
koopwoning en welke oppervlakte het
huis naar hun wensen dient te hebben. dit project, zal de bouw eind 2015 of
HALLO Horst aan de Maas
begin 2016 kunnen beginnen”, laat
Naar a anleiding van deze gesprekken
is een gratis uitgave van
Maas weten.
kunnen wij een terugkoppeling geven
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.

Bijlagen

Colofon

Oplage 18.800 exemplaren

Fietsster verleent
geen voorrang
aan auto
Een achttienjarige vrouw uit Boxmeer is maandagochtend 2 februari
in botsing gekomen met een 61-jarige vrouw uit Horst. Het ongeluk vond
plaats op de kruising van de Kranestraat en de St. Josephstraat in Horst.
De fietsster kwam uit de richting
van het zwembad en verleende op
de kruising geen voorrang aan de
automobiliste, die van rechts uit de
St. Josephstraat kwam. De Boxmeerse
kon de fietsster niet meer ontwij-

ken, met een botsing als gevolg.
De Horsterse liep daarbij een kleine
verwonding aan haar hoofd op en
klaagde over pijn in het been. Na
behandeling in het ziekenhuis kon zij
weer naar huis.

Schoorsteenbrand
Sevenum
Op de Rieterdijk in Sevenum heeft maandag 2 februari korte tijd een
schoorsteenbrand gewoed. De brandweer rukte rond 22.15 uur met meerdere blusgroepen uit.
Volgens een woordvoerster
van de brandweer werd de brand
opgeschaald omdat het vuur van de
schoorsteenbrand dreigde over te
slaan naar het houten schrootjes

plafond van het vrijstaande huis.
De brandweer wist de brand echter in
te dammen en even voor 23.00 uur
werd het sein brand meester
gegeven.

www.hallohorstaandemaas.nl

Auto botst
met fietsster

Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Wim Coenen,
Rick van Gasteren, Anne Gubbels,
Fabienne ten Horn, Judith van
Meijel, Cleo Schatorjé, Gyonne
Schatorjé, Rosanne Vromen, Nicky
Willemsen en Kris Wijnands
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Mike van Kempen
Marianne Pirlo
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

4-gangen winterdiner

€19,00

Het Tussendoortje
voor twee personen

34,00

€17,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl

Administratie Partners

Horizontaal Toezicht gecertificeerd
• Belastingaangiftes en fiscaal advies
• Financiële administratie (ook online)
• Opstellen jaarrekeningen
• Salaris- en personeelsadministratie
• Ondernemersbegeleiding

Wij regelen het voor u!

Venrayseweg 38
5961 AG Horst
Tel. 077-3981987
info@administratiepartners.nl
www.administratiepartners.nl

Half-om-half gehakt
2x 500 gram € 5,50

geldig van 9 t/m 14
februari 2015

Hollandse winterweken gepaneerde
schnitzels 4 stuks € 6,50
Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Op de Stationsstraat in Hegelsom vond vrijdagochtend 30 januari een
botsing plaats tussen een fietsster en automobilist. De fietsster raakte
daarbij lichtgewond.
De auto werd bestuurd door
een 21-jarige vrouw uit Horst. Zij
kwam vanuit Horst en wilde op de
kruising linksaf slaan richting station.
De fietsster, een 16-jarig meisje
eveneens uit Horst, stak op dat

moment via de fietsoversteekplaats
over en werd daarbij geraakt door de
auto. Het meisje werd ter controle
overgebracht naar het ziekenhuis,
na behandeling mocht ze weer
naar huis.

Opsporing Verzocht

Tien tips na uitzending ontvoering
De nieuwe uitzending van Opsporing Verzocht waarin aandacht
besteed werd aan de ontvoeringszaak in Tienray, heeft tien tips opgeleverd. Dat laat politie Limburg weten.
Het programma Opsporing
Verzocht besteedde op dinsdag 27
januari aandacht aan de poging tot
ontvoering van een jonge vrouw
op de Tienrayseweg in Tienray in
augustus 2013. Dat deed zij ook al in

november 2013. Naar aanleiding van
informatie die toen is vrijgekomen,
besloot de politie een nieuwe poging
te doen in het programma.
De politie meldt dat de tips nu
worden onderzocht.

Ongeluk Melderslo
Crist Coppens na gladheid

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

€ 38,00

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Een vrouw uit Lottum reed op dinsdag 3 februari even voor 09.00 uur
op de Meldersloseweg in Melderslo toen ze in de slip raakte. Haar auto
belandde daarna tegen een lantaarnpaal.
De vrouw reed over de
Meldersloseweg en vloog ter hoogte
van de Vlasvenstraat in Melderslo uit
de bocht. Volgens een politiewoordvoerder gebeurde dat omdat ze in
de slip raakte vanwege de gladheid.

De auto eindigde tegen een lantaarnpaal. Politie en brandweer waren snel
ter plaatse, maar hoefden de vrouw
niet uit de auto te helpen. Volgens
de woordvoerder heeft zij geen letsel
opgelopen bij het ongeluk.
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Sevenum wil niet bij parochiefederatie Horst

‘We willen zelfstandig
blijven’

Het kerkbestuur van Sevenum, Kronenberg en Evertsoord ziet de door het bisdom Roermond opgelegde
clustering met de federatie Horst niet zitten. Een procesbegeleider moet er aan te pas komen om beide federaties
op een lijn te krijgen en het vormen van een gezamenlijk kerkbestuur mogelijk te maken.

Berliner bollen

www.bakkerijbroekmans.nl

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

Alberdingk Thijmstraat 41, Blerick-Venlo • T 077 - 387 13 33 • www.ruttennaaimachines.nl
In de blauwdruk die het bisdom van
Roermond in 2011 opstelde om haar
visie voor de komende tien jaar uit te
zetten, is te lezen dat de kerkbesturen
van de clusters Horst en Sevenum per
1 januari 2015 samen hadden moeten
gaan. In de federatie Horst werken de
parochies uit Melderslo, Hegelsom,
Meterik, America, Griendtsveen en
twee parochies uit Horst al samen
onder één kerkbestuur.

Beter krachten
te bundelen
Door de terugloop van het aantal
kerkgangers, het priestertekort en
het gebrek aan financiële middelen is
het van belang dat parochies samen
gaan werken in overkoepelende
federaties, stelt het bisdom Roermond
in haar blauwdruk. Daarnaast vormt
ook het ontbreken van de vereiste
bestuurskracht bij veel individuele
kerkbesturen aanleiding tot het vormen
van federaties. Oud-econoom van het
bisdom André Filott is aangesteld als
procesbegeleider bij het samengaan
van de federaties Horst en Sevenum.

Filott: “Er is geen enkele parochie die
graag samengevoegd wordt met een
andere parochie, iedereen wil natuurlijk
het liefst zelfstandig blijven. Toch is
het uiteindelijk beter om federaties te
vormen om zo de krachten te bundelen
en de parochie te revitaliseren.”
Het kerkbestuur van Sevenum ziet
een federatievorming met Horst niet
zitten. Voormalig penningmeester Louis
Peeters en bestuursleden Lei van der
Vight en Nelly Bussemakers- Alaerds
werden onlangs niet herbenoemd,
omdat twee van hen de leeftijdsgrens
van 75 jaar zijn gepasseerd en één de
maximale zittingstermijn van twaalf
jaar overschreden heeft. Zij menen echter dat hun tegenstand tegen de clustering de ware reden is. Uit onvrede over
de gang van zaken heeft vicevoorzitter
en secretaris Theo Wedemeijer zelf zijn
taak neergelegd. “Wij hebben al tien
jaar een parochiefederatie en die loopt
goed”, geeft Peeters aan. “We kunnen
zelfstandig blijven en hebben Horst
niet nodig. Mochten we niet zelfstandig
mogen blijven, dan willen we er wel
zeker van zijn dat we zicht op de zaak
blijven houden en op de hoogte zijn

van wat er gebeurt.” Volgens Peeters
heeft hij het initiatief genomen Filott
in te schakelen. “Volgende week vindt
een gesprek plaats. We proberen er dan
samen uit te komen, dat is in elk geval
wel de intentie.”
Deken Alexander de Graaf
Woutering van het dekenaat Horst
bestrijdt dat er een conflict is tussen
Horst en Sevenum. “Immers er heeft
nog geen gesprek plaatsgevonden
tussen Horst en Sevenum. Er is eerder
sprake van een verschil in inzicht tussen
het bisdom en de federatie Sevenum.
In de blauwdruk is opgenomen dat met
ingang van 2015 vier parochiefederaties worden gevormd, met daarin de
28 parochies afkomstig uit Horst aan
de Maas en Peel en Maas. Ik kan de
gevoeligheden wel begrijpen, maar het
is absoluut niet zo dat Horst Sevenum
wil inlijven. Het is iets dat door het
bisdom is vastgesteld. Er verandert
verder niets in het parochieleven, maar
wel op bestuurlijk niveau. De parochies
behouden echter hun eigen identiteit.”
Ook De Graaf Woutering denkt dat de
partijen wel nader tot elkaar komen.
“We komen er zeker wel uit.”

Nieuwe opening fontein
met muziek
De fontein op het Lambertusplein in Horst werd op 30 november vorig jaar officieel geopend, maar vanwege
de kwetsbaarheid van de apparatuur ligt de fontein in de vorstperiode stil. Een maand na de carnaval gaat de
fontein weer aan.
De komende weken worden
er lantaarnpalen met luidsprekers
geplaatst, waaruit muziek duidelijk,
maar niet te hard, te horen zal zijn.
Het spuiten en de kleuren van de
fontein gaat passen bij de muziek uit
de luidsprekers. Momenteel zijn er al
twee liedjes gearrangeerd, waaronder

De Peel in brand van Rowwen Hèze.
Het Centrummanagement Horstcentrum laat weten dat er nog eens
tien andere liedjes worden omgezet.
Inwoners van de gemeente Horst aan
de Maas kunnen hier zelf in meebeslissen. Tot 15 februari kunnen wensen
doorgegeven worden. Het aanpassen

van de liedjes bedraagt 500 euro
per stuk. De eerste twee liedjes zijn
gefinancierd door gemeente Horst
aan de Maas. Jan Nabben van het
Centrummanagement laat weten dat
het nog niet duidelijk is hoe de tien
liedjes gefinancierd worden, maar dat
hier naar gezocht wordt.

Laat je zien!
Wij zijn ter uitbreiding van ons team op zoek naar een

allround opticien/
contactlensspecialist
(40 uur per week)

Kruytzer Optiek en Optometrie is een gespecialiseerd optiekbedrijf met
al ruim 40 jaar een uitstekende reputatie. Je werkt in een oogzorgpraktijk
met professionele apparatuur, gerenommeerde merken en een uitgebreid
gamma aan producten op een hoog serviceniveau.
Wij vragen
• Minimaal 3 jaar relevante ervaring als opticien
• Goede communicatieve en commerciële eigenschappen
• Klantvriendelijke houding
• Oog voor detail, mode en design
Wij bieden
Een afwisselende uitdagende functie met ruimte voor ideeën en eigen
inbreng in een bedrijf dat volop in ontwikkeling is, binnen een prettige
werksfeer in een gezellig en hecht team met goede arbeidsvoorwaarden.
Zie jij jezelf als onze nieuwe collega?
Stuur dan je sollicitatie binnen twee weken, voorzien van CV, aan:
margo@kruytzeroptiek.nl t.a.v. Margo Kruytzer.

Kerkstraat 1 5961 GC Horst www.kruytzeroptiek.nl

Deuk
winkelwagentje!

Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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Mies Janssen

‘Stûks Mies’
met zijn 90e verjaardag!
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Een stoel blijft leeg
een stem blijft zwijgen
maar in ons hart
zal je altijd blijven.

Hans Freriks
echtgenoot van

Carla Freriks - Huijs
pap van
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele bloemen
en kaarten die wij mochten
ontvangen op ons
50-jarig huwelijksfeest.
Het is voor ons een
onvergetelijke dag geworden.

Chantal en Myron
Sander
Jumper

Ma en Pa † Freriks
Familie Freriks
Familie Huijs

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van

Hans Freriks
Hans was sinds juni 1999 in dienst als wijkcoördinator bij de
gemeente Zevenaar. Vanuit deze rol was hij actief in de wijken
en dorpen en had hij veel contacten met onze inwoners.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe
dit grote verlies te verwerken.
Het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Zevenaar,
Jan de Ruiter, burgemeester
Saskia Wiersma, gemeentesecretaris

Hij overleed in de leeftijd van 62 jaar.

Frans en Jo Litjens-Cuppen
Kinderen en kleinkinderen

Venlo, 1 februari 2015
Correspondentieadres:
Stuksbeemden 153, 5961 LL Horst

Wij nemen afscheid op donderdag 5 februari om 14.00 uur
in ‘t Gasthoes, Gasthuisstraat 25 te Horst.

Gefeliciteerd
8 februari 2015

Chrit Seuren
en Zus Pennaertz
60 jaar getrouwd.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

Aansluitend zullen we hem begeleiden
naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats
aan de Deken Creemerstraat 36 te Horst.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen
eveneens op donderdag van 12.30 - 13.15 uur
in de rouwkamer van St. Martinus,
hoek Prof. Gelissensingel/Tegelseweg te Venlo.

Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur

Te koop Miele wasmachine in prima
staat. Novotronic W808. € 225,Tevens invalide wc stoel z.g.a.n. € 30,Tel. 06 22 36 12 16.

Reiki cursus 1 en 2. 27 Februari reiki
2 cursus; 5-6-7 februari reiki 1 cursus.
Voor tijden en meer informatie en individuele consulten zie www.via-rosa.nl
of bel 0478 69 10 06. Met vriendelijke
groet Diana Lenssen-Vousten.

Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze betaalbaar op!
Reparatie aan pc/laptop, opschonen,
Wi-Fi, internet, antivirus, beveiliging.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.

T.k. gevr. landbouwmachines o.a.
hooimachines-hark-maaiers-ploegmesttank-weidesleep-maiszaaimachinefrees-tractor enz. en vee-/paardentrailers-aanhangers 06 19 07 69 59.

Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.

Wegens annulering opnieuw
te huur aangeboden gemeubileerde
kleinere woning in buitengebied
America. Geen huisdieren en niet
roken. Info 06 83 16 10 81.

Feest in intiem huiskamercafé.
Feest in een intiem huiskamer- en
speciaalbiercafé? Incl. tuinterras en
buitenpodium. Catering mogelijk.
Hebt u vragen? Stel ze gerust aan
Jan en Henny: 077 398 30 09 en
cambrinushorst@home.nl
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Yogacentrum L’Espoir.
Yoga nu 5 lessen voor €32,50 alle
avonden en ook op dinsdag en vrijdagochtend. www.yogacentrumlespoir.nl
tel. 077 398 51 36, lid van
vv yogadocenten nl.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u huishoudelijke hulp? Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Binnen vlooienmarkt De Riet Horst,
Weltersweide 22. Zo. 8 feb. 9-16 uur.
Voor meer info en inschrijven via
hh-marktkramen.nl
Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl u wacht!
Ook voor drukkers en inslagknopen.
Waar? Elke dinsdagmorgen op de
weekmarkt te Horst.
Rijbewijskeuringen senioren,
wekelijks. Minken, arts Venrayseweg 40
Wanssum 0478 53 17 48.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk. Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Dag en nacht bereikbaar

Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden,
op veel te jonge leeftijd van 62 jaar, van

Hans Freriks
Wijkcoördinator bij de gemeente Zevenaar
Hans was, als wijkcoördinator, een bekend gezicht in Zevenaar.
Voor veel initiatieven van onze inwoners in de wijken en dorpen
was hij een drijvende kracht.
Wij zijn diep geschokt en aangedaan over dit plotselinge verlies.
Wij hebben Hans ervaren als een hartelijke en fijne collega.
Energiek, attent, een echte regelaar. Wij zullen hem missen.
We wensen zijn vrouw Carla, zijn kinderen Chantal en Sander,
familie en vrienden sterkte in deze verdrietige tijd.
Collega’s van Hans

Een moeder blijft je moeder, al wordt ze nog zo oud.
Het afscheid door zo velen van onze moeder

Catharina Van Helden-Vervoort
heeft diepe indruk op ons gemaakt.
Hiervoor onze oprechte dank.
Fam. Van Helden, Melderslo
Gevraagd spullen voor startende
kringloop. Halen alles gratis op
o.a. meubels, electra, gereedschap,
witgoed, antiek, porcelein, kleine
spullen etc. Geldt ook voor uw
complete inboedel. Tel. 06 49 78 91 04.
Dyslexie/leerproblemen/A(D)HD.
Professionele hulp, begeleiding bij
leer-, gedrags- en opvoedingsproblemen. Ruime ervaring met dyslexie/
AD(H)D/autisme. Gratis intake-gesprek.
Ook rekenen/Engels VO. Alle leeftijden.
Tel. 06 50 27 19 73 www.reachup.nl
‘t winkeltje, Herstraat 44.
Openingstijden van ‘t Winkeltje:
maandag 13.00 -18.00, dinsdag t/m
vrijdag 09.00 -18.00, zaterdag 09.0017.00. Extra open vanwege verkoop
carnaval: zondag 08/02/15 en wel
van 11.00 tot 17.00 uur. Welkom.

Te huur te Melderslo werk/opslagruimte 380 m2 + kantoor/kantine van
96 m2. Werk/opslagruimte 100 m2 +
70 m2. Ruim verhard buitenterrein nabij
A73, voor diverse doeleinden geschikt.
Tel. 06 12 15 62 22 of
077 398 28 96.
Business Centrum Horst. Kantoorruimte, werkplaatsen en opslag aan de
Westsingel. Info: www.kustersverhuur.nl
06 24 19 24 01.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.

Hele maand februari,
prothesebadkleding 2014

50% korting!!

Breast Care Ria
Specialiste borstprothesen

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

en aangepaste lingerie

Service aan huis
is mogelijk
SEMH gecertificeerd
tel. 0478–584900 / 06–40893030
info@breastcareria.nl
www.breastcareria.nl
De Wieënhof 9 Venray
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We konden niet bij ons houden,
zij die van ons hield.
Maar zij die van ons hield,
houden wij bij ons.

Mijn lieve vrouw, ons mam en trotse oma uit duizenden heeft ons,
in de leeftijd van 69 jaar, plotseling moeten verlaten.
Ze was er altijd voor iedereen.

Mariet Bakker-van den Heuvel
echtgenote van

Tweede Kamer houdt NGB
niet tegen
Thieme vervolgt: “De Nationale
ombudsman constateerde dat de
gemeente het onderzoek naar de volksgezondheidsrisico’s niet grondig heeft
gedaan. Dat was aan dovemansoren
gericht: de burgemeester ging liever
met de megastalondernemer op een
reisje naar China om daar het megastal-

concept te promoten.” Staatssecretaris
Dijksma wilde niet veel zeggen over
de casus in Grubbenvorst zolang de
rechtszaken nog lopen. “In algemene
zin heb ik net klip-en-klaar aangegeven
dat een verdergaande industrialisatie
van de intensieve veehouderij niet
mijn toekomstbeeld is, maar dat het

vervolgens niet eenvoudig is om daarin
een verandering, een transitie, op gang
te brengen.” De staatssecretaris geeft
aan in de zomer met een wetsvoorstel
te komen. “Ik pak de mogelijkheden die
ik heb voor de verduurzaming van de
veehouderij en het tegengaan van de
industrialisatie.”

Theo Bakker
1 september 1945

2 februari 2015
Theo
Gerdie
John en Ilja, Siem, Luus

Zinkskeslaan 8, 5759 PJ Helenaveen

Jullie zijn welkom om afscheid te komen nemen,
ons mam is thuis.
De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 7 februari
om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk in Helenaveen.
Aansluitend zullen we haar begeleiden naar haar laatste rustplaats
op de katholieke begraafplaats aldaar.

B24fitclubs zoekt 3 enthousiaste
gemotiveerde collega’s die willen
(leren) werken als welzijnscoach.
Voor meer informatie belt u met
06 10 29 17 21.

Waarom breien? Breien stimuleert
onze creativiteit, ontwikkelt het logisch
denken en houdt onze hersenen jong
en actief. ‘t Schippertje Schoolstraat 6
Horst, www.schippertjehorst.com

“Ik denk dat God gevraagd heeft of opa een sterretje
wilde worden en dat opa Ja heeft gezegd”.
Daan

Verdrietig, maar met diep respect voor de manier waarop hij geleefd
heeft, laten wij u weten dat na een liefdevolle verzorging thuis,
nog plotseling is overleden mijn man, ons pap, opa en ‘alde’ opa

Toon van Mullekom
* Griendtsveen, 6 mei 1930

† Deurne, 3 februari 2015

echtgenoot van

Riek van Mullekom-Manders
Deurne: Riek van Mullekom-Manders
Horst: Carolien en Lam
Joep en Merel, Floris Bert en Margo
Deurne: Noud en Roëlle
Gilke en Tim
Mierlo: Jolanda en Joan
Robin en Pim
Winnie en Tino
Deurne: Angelique en Hugo
Daan
Loes

Willem Wijnenlaan 1, 5753 HB Deurne
De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 7 februari
om 14.00 uur in de H. Barbarakerk te Griendtsveen.
De crematie vindt in besloten kring plaats.
Voor aanvang van de dienst is er gelegenheid
om schriftelijk te condoleren.
Ons pap is thuis, waar u welkom bent om afscheid te nemen,
vrijdag van 15.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 20.00 uur.
Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen,
dan hopen wij u toch te bereiken met deze kennisgeving.

Lindeboom gekapt
De monumentale lindeboom die naast voormalig restaurant De Alde Lind (later Aan Tafel) in Horst stond,
is zaterdagmiddag 31 januari gekapt. De boom was ernstig aangetast door zwammen, waardoor de
gemeente het omzagen van de boom noodzakelijk achtte. Al in juni vorig jaar werd bekend dat de oude
lindeboom gekapt zou worden. Het College van B&W stelde toen dat de boom een gevaar was voor de directe
omgeving. De boom zou bij een zware storm om kunnen vallen of takken kunnen verliezen.

Werkgroep Glasvezel
houdt infoavond
Werkgroep Glasvezel voor Iedereen organiseerde dinsdag 3 februari in Horst een informatiebijeenkomst over het
haalbaarheidsonderzoek naar glasvezel in het buitengebied. Ruim 25 geïnteresseerden kwamen op de bijeenkomst af.
De werkgroep wilde de feiten en
het proces rondom het haalbaarheidsonderzoek en de mogelijke aanleg van
het glasvezelnetwerk verduidelijken
aan hen die daar vragen over hadden. Volgens de werkgroep was er al
veel verwarring ontstaan. “Sommige

mensen denken dat die 4.000 euro,
dat trouwens een berekend bedrag
is, verplicht wordt. Dat is natuurlijk
niet zo”, aldus de werkgroep. “De
kostenschatting is daarnaast bewust
hoog gehouden. De werkelijke kosten
moeten blijken na gesprekken met

toeleveranciers.” De werkgroep vroeg
de aanwezigen bij de volgende raadsvergadering aanwezig te zijn. Zij willen
hun standpunt daarmee kracht bij zetten als de gemeenteraad stemt over de
75.000 euro die een vervolgonderzoek
zou kosten.

Zeventien drugspanden
gesloten in 2014
Gemeente Horst aan de Maas heeft in 2014 zeventien woningen in het kader van het Damocles-beleid gesloten.
In al deze woningen werden drugs aangetroffen.
In 2013 voerde gemeente Horst
aan de Maas het Damocles-beleid in.
Het maakt deel uit van de strengere
aanpak tegen georganiseerde
criminaliteit die de gemeente
hanteert. Door aansluiting bij het
Regionaal Informatie en Expertise
Centrum (RIEC) Limburg kan de

gemeente in samenwerking met
politie, justitie en de belastingdienst
gegevens uitwisselen. Om drugshandel
en hennepteelt in woningen en
bedrijfspanden tegen te gaan,
heeft burgemeester Kees van Rooij
de bevoegdheid om deze bij het
aantreffen van hennep of andere drugs

meteen te sluiten. In 2014 zijn er in
totaal zeventien panden gesloten. Dit
betrof woningen in onder andere Horst,
Sevenum en Grubbenvorst. Er werden
onder meer negen hennepkwekerijen
aangetroffen, waarvan de grootste
een in werking zijnde kwekerij met
1.292 hennepplanten.
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Veel fijne herinneringen,
Verzachten onze smart
Voorgoed uit ons midden,
Voor altijd in ons hart
Na alle fijne jaren die we met haar mochten beleven,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw,
ôs moek, oma en alde oma,

Dankbetuiging

Geboren

De belangstelling na het overlijden en bij de afscheidsdienst
van ôs mam en oma

Tibor

Jo Gubbels-Theelen
deed ons erg goed.
Wij danken iedereen die op welke wijze dan ook,
samen met ons afscheid van haar heeft genomen.
Kinderen en kleinkinderen

02 februari 2015
Zoon en broertje van
Alice Joustra & René Madou
Jort
Pastoorsveld 19
5961 DT Horst

An Geurtjens-Cuppen
echtgenote van

Toon Geurtjens
zij overleed in de leeftijd van 90 jaar.
Horst, Toon Geurtjens
Mart †
Bas en Claudia, Cató
Jop en Sasha, Eli
Tim en Sanne
Wiek en Lora
Michel en Kim
Peter †
Nelleke en Huub
Hanny en Bart, Sven, Coen
Loes
Bartje †
Gert en Annie
Ida en Raoul
Mieke en Peter
Horst, 2 februari 2015
Hemelrijk 31, 5961 LT Horst
We zullen ôs moek voor het laatst in ons midden hebben
op zaterdag 7 februari a.s. om 9.30 uur tijdens de uitvaartdienst
in het crematorium aan de Grote Blerickse Bergenweg 30
te Venlo-Blerick.
Moek is opgebaard in het Uitvaarthuis Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4, te Horst waar u donderdag 5 februari a.s.
van 19.00 uur tot 19.45 uur persoonlijk afscheid
van haar kunt nemen.
Langs deze weg willen wij de huisarts en de megjes
van de Buurtzorg hartelijk bedanken voor de goede zorgen
die ôs moek van hen mocht ontvangen.

Na een leven dat getekend werd door inzet en hartelijkheid
voor ons allen die hem omringden is overleden mijn lieve man,
ozze pap en opa

Frans Janssen
De kleine chef
echtgenoot van

Gerrie Janssen-Linders
Hij overleed in de leeftijd van 67 jaar
Kronenberg, Gerrie
Tienray, Francien en Rob
Quint en Lisa
Mike
Tienray, Astrid
Wesley
Tienray, Carla en Frans
Joëll
Rowan
Familie Janssen
Familie Linders
Kronenberg, 2 februari 2015
Americaanseweg 20, 5976 NE
De crematieplechtigheid zal worden gehouden
op zaterdag 7 februari 2015 om 16.00 uur in crematorium
Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray
In de avondwake van vrijdag om 19.00 uur in de aula van
Uitvaarthuis Theo Arts, Nijverheidsstraat 4 te Horst zullen wij
ozze pap bijzonder gedenken.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid van ozze pap te nemen,
vrijdag na de avondwake in het Uitvaarthuis.
In plaats van bloemen wordt een bijdrage voor de
Stichting Wens in Beweging op prijs gesteld.
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren voor aanvang
van beide diensten.

Voor de uitvaartdienst bestaat de mogelijkheid
het condoleanceregister te tekenen.

Enige en algemene kennisgeving

Dankbaar voor de vele jaren waarin wij van zijn goedheid
en levensblijheid mochten genieten delen wij u mede,
dat geheel onverwacht van ons is heengegaan
onze dierbare broer, zwager en oom

Wiel Oomen
Hij overleed in de leeftijd van 72 jaar.

Dankbetuiging

Via deze weg zeggen wij u hartelijk dank
voor de grote belangstelling en het medeleven van u allen
bij het overlijden van mijn lieve man, pap en opa

Jan Versleijen
De zeswekendienst vindt plaats op zondag 8 februari
om 10.30 uur in de Sint-Lambertuskerk te Horst
Jo Versleijen-Weijs
Kinderen en kleinkinderen

Correspondentieadres:
De Houskuilstraat 4, 5861 BX Wanssum
De uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 6 februari 2015
om 10.30 uur in de aula van Uitvaarthuis Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4 te Horst waarna de crematie
in besloten kring zal plaatsvinden.



Jelle

31 januari 2015
Zoon van
Geert Rijs en Cindy Beelen
Dorperweiden 44
5975 BC Sevenum

Geboren

Fedde

25 januari 2015
Zoontje van
Lieke en Twan
Bovée-Verheijen
Kolhornkade 17
3826 AD Amersfoort

Geboren

Lot

30 januari 2015
Dochter van Marjan Verbeek
& Tim van Rens
zusje van Niels
Americaanseweg 104
5964 PB Meterik

Troubadour Math 06 22 60 41 88.
Het ultieme Valentijnsdagcadeau;
Troubadour Math op de bedrand van
uw geliefde. Het kost wat maar dan
heb je ook wat. Kan trouwens het
hele jaar door. Afstand geen bezwaar.
Troubadour Math 06 22 60 41 88.
Nederlandse Taal Les
voor volwassen anderstaligen.
Voor info bel: 077 303 1024.
Trouwring gevonden
op parkeerplaats (Lidl Plus).
Inschrift: Frans-Pieter en datum.
Contact Willemreijntjes@hotmail.com
Tijdelijk te huur vrijstaande woning
met garage, eventueel gemeubileerd.
Sef van Megenlaan 40 Broekhuizen.
Info tel.: 077 366 18 71
Nieuw Valise & Lo Solé Arrangement.
Een compleet verzorgd uitje voor grote
en kleine groepen. Een creatieve workshop met eten (lunch € 35.00, diner
€ 42.50). Meer info www.valise.nl
www.ijssalonlosole.nl

Horst, februari 2015

De familie
Boyke
Tienray, 31 januari 2015

Papa trots, mama blij
buikje weg, JELLE erbij

www.hulpaanhuislimburg.nl Zoekt u
ondersteuning bij uw mantelzorgtaken?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.
Kinderopvang. Al 25 jaar flexibele
kinderopvang. Huize Zeldenrust viert
feest met een open dag op zaterdag
7 februari van 11.00 uur tot 16.00 uur.
Venrayseweg 19 Horst.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Gevraagd loop-/sloopauto’s.
Alle merken. Tel. 06 54 97 63 59.
Campers te huur. Vakantie plannen?
Diverse campers te huur vanaf
€ 495,00. p/w. Camper verhuur
De Witte Horst - Venlo.
Luc Boekestijn 06 43 47 63 39.
Te huur: diverse ruimtes geschikt
voor meerdere doeleinden, o.a. atelier,
werkplaats of opslag. Gelegen aan
Stationsstraat 127 te Horst.
Telefoon: 06 54 36 44 84.

rolluik reparatie

Klein onderhoud thuis
Ron van Gool 06 202 88 600

05
02

winkel&bedrijf 07

Nieuwe samenwerking

Nieuw management Lieve Hemel en
Hemelse wijn
Marcel en Heidy van den Beuken van Gasterie Lieve Hemel en Hemelse Wijn uit Sevenum gaan vanaf 1 maart
samenwerken met Henk en Jolanda van den Beuken uit Kronenberg. Henk en Jolanda runnen momenteel de Spar in
America. Zaterdag 7 februari nemen zij afscheid van hun winkel.

De samenwerking komt voor beide
partijen erg gunstig. Henk van den
Beuken geeft aan dat er geen nieuwe
samenwerking met Spar aan zat te
komen. “We kwamen er samen niet
uit, dus zijn we op zoek gegaan naar
iets anders.” Ook Marcel en Heidy van
den Beuken waren toe aan een nieuwe
stap. “We kregen het de laatste tijd
steeds drukker. We waren zeven dagen
per week aan het werk en moesten
steeds vaker ‘nee’ verkopen. Omdat
we wisten dat Henk en Jolanda hun
samenwerking met Spar niet gingen
verlengen, hebben we hen gevraagd”,
vertelt Heidy. Henk geeft aan dat ook
zij de samenwerking met Marcel en
Heidy direct zagen zitten: “Marcel en ik
zijn broers, we kunnen goed met elkaar
overweg.”

Puntjes op de ’i’
Heidy is ervan overtuigd dat ze met
deze samenwerking de puntjes op de
spreekwoordelijke ‘i’ kunnen zetten.

“Naast alle voorkomende werkzaamheden als ondernemer, houd ik me
vooral bezig met de keuken. Henk
heeft op de koksschool gezeten en ook
als kok gewerkt. Hij wordt samen met
mij verantwoordelijk voor de keuken.”
Daarnaast hopen zij met deze samenwerking de lasten iets te verlichten.

Er zijn al volop
nieuwe ideeën
“Straks zijn we met vier. Er wordt
Marcel en mij veel werk uit handen
genomen, waardoor we ons ook kunnen richten op nieuwe ideeën, die er al
volop zijn, maar nog nooit aan de orde
zijn gekomen”, vertelt Heidy. Ook Henk
geeft aan dat hij veel plannen heeft:
“Ik heb jaren als kok gewerkt en dat is
mijn passie. Ik zag het niet zitten om
nu voor een baas te gaan werken. Door
met Marcel en Heidy samen te werken,
kan ik zelfstandig blijven en mijn eigen
ideeën doorvoeren.”

Klikgebit en Kunstgebit

Oh, zit dat zo!

U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij
donderdag

vrijdag

zaterdag

februari

februari

5 6 7

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL
Een rubriek van: Rabobank Horst Venray, InnoVista accountants en adviespartners,
Coen Absil onroerende zaken, Van der Putt Advocaten en Kempen Communicatie

Zeg het met beelden
Door: Jeroen Schobbers
Tegenwoordig ontvangen we meer reclameboodschappen in 24 uur,
dan onze middeleeuwse voorgangers in hun hele leven. En iedere dag
komen daar weer nieuwe uitingen bij. Televisie, tijdschriften, Facebook en
Twitter, geen enkel medium is veilig voor de huidige wereld van reclame
boodschappen. Maar, worden we niet teveel overspoeld?

Hoe meer moeilijke berichten we
over ons heen krijgen, hoe minder we
er kunnen vangen. En dat is ook logisch, probeer maar eens twaalf tennisballen tegelijk te vangen. Je aandacht
is op dat moment zo verspreidt, dat je
waarschijnlijk na afloop zonder tennisbal staat. Daarnaast zijn we ook nog
eens steeds minder bereid om moeite
te doen om informatie op te nemen.
Ze kunnen gooien wat ze willen, we
willen helemaal niet vangen.
Zijn we immuun geworden voor
de grote hoeveelheid boodschappen
die we dagelijks zien? Dat zeker niet,
want er is ook een andere kant aan
dit verhaal. De samenleving verandert
en communicatie verandert mee.
De boodschappen worden steeds meer

aangepast aan de behoefte van de consument. Geen tennisballen meer, maar
voetballen, bijvoorbeeld. Consumenten
willen geen lastige, lange boodschappen,
maar korte, duidelijke uitingen, die ze zo
snel mogelijk begrijpen, zodat ze daarna
meteen verder kunnen. En wat is nou
duidelijker dan beeld?
Deze verandering van behoefte uit
zich op verschillende manieren. Allereerst
is er de stijging in beeldende applicaties
zoals Instagram en Snapchat. Maar ook
bij merken worden logo’s en huisstijlen strakker en simpeler. Tekst wordt
weggelaten en het beeldmerk blijft
over. Reclames bevatten steeds minder
woorden en meer (bewegende) beelden.
Langzaam neemt de beeldtaal het over.
Een vernieuwing die aansluit bij deze
behoefte aan snelheid en beeldtaal is het
gebruik van eenvoudige filmpjes gericht
op een kleine doelgroep, ook wel narrowcasting genoemd. Deze techniek wordt
steeds vaker toegepast door merken, bij-

voorbeeld op websites en in wachtruimtes. Maar, ook vooral door consumenten
zelf. Het eerder genoemde Snapchat,
waarmee je een zelf gemaakt filmpje
doorstuurt naar vrienden, is daar een
mooi voorbeeld van.
Het groeiende aandeel van beeldtaal in onze samenleving is maakt in
toenemende mate deel uit van ons
dagelijks leven. Dat heeft gevolgen voor
zowel de communicatie vanuit merken,
als tussen mensen. Niet langer een heel
verhaal typen via WhatsApp, maar één
simpele klik op de opnameknop van je
smartphone en je gehele vriendenlijst is
op de hoogte van jouw avonturen.
Dat vangt toch net wat makkelijker.

februari

WEEKENDPAKKER

donderdag
donderdagvrijdag
vrijdag zaterdag
zaterdag

5 5 66 77
februari

februari

500 GRAM

PLUS Culinaire varkenshaas

Mediterraans of naturel Per 500 gram
Lucassen

februari

februari

februari

februari

7.99

4.49

500 GRAM 7.99
| Patronaat 13c | 5961 TD | Horst | 077 396 13 90

4.

49
PLUS Culinaire varkenshaas
7.99
500
GRAM
Mediterraans of naturel Per 500 gram
PLUS Culinaire
varkenshaas
Mediterraans of naturel
Per 500 gram

4.

49

Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 11.00 - 17.00

Lucassen | Patronaat 13C | Horst |
Handelstraat 17, Horst
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SV Oxalis A1 blijft koploper

Een
hobby
Eennieuwe
nieuwe hobby
	
  
	
  

Door: Karien Cleven, korfbalclub SV Oxalis
Het junioren A1-team van korfbalclub SV Oxalis uit Horst aan de Maas speelde op zaterdag 31 januari tegen het
junioren A1-team van lokale concurrent De Merels uit Melderslo. Het betrof een echte derby, aangezien het een
wedstrijd was tussen de nummer één en nummer twee.

Een avond zonder stress

Een avond zonder stress

Een avond ontspannen zingen

Met de juiste instelling en inzet
Een avond ontspannen zingen

was het voor SV Oxalis mogelijk de
	
  
Ontdek het bij ONS KOOR “Die Sevensanghers”
koppositie te behouden. Het duurde
	
   Ontdek het bij ONS KOOR “Die Sevensanghers”
lang voordat het eerste doelpunt viel.
Zin?

Zin?

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Kom dan kennismaken op:

Donderdag 12 februari

Kom
dan kennismaken
In
de Sevewaeg,
Sevenum

op:

Aanvang: 20.30 uur

Donderdag 12 februari

Meer informatie:

In de Sevewaeg, Sevenum

www.sevensanghers.nl of bel: 06-15861750

Aanvang: 20.30 uur
Meer informatie:

Na bijna negen minuten schoot Marèl
vlak na elkaar de eerste twee doelpunten. De Merels maakten daarna de
twee gelijkmakers. Hierna werd er om
en om gescoord door de twee teams.
In de laatste minuut van de eerste
helft wisten Marèl en Lotte SV Oxalis

op voorsprong te brengen van 6-8. Na
de rust werd er minder gescoord. De
Merels kwamen weer terug tot een
stand van 9-9. Uiteindelijk trok SV Oxalis
aan het langste eind. De meiden gaven
de wedstrijd niet meer uit handen en
bleven strijden tot de laatste seconde.
De dames van SV Oxalis wonnen de
wedstrijd met 10-11. Met deze over
winning verstevigen de junioren A1
hun koppositie in de eerste klasse met

drie punten voorsprong op de nummer
twee. Hiermee zijn ze momenteel
de grootste kanshebber voor het
behalenvan het zaalkampioen
schap. Het tweede seniorenteam van
SV Oxalis wist zondag 1 februari niet de
koppositie over te nemen van het team
Swift uit Velden. Door hun gelijkspel
blijven ze staan op de tweede plaats.
Het eerste seniorenteam verloor met
9-20 van ZIGO uit Tilburg.

Meerlo wint van Meterik
Door: volleybalvereniging Set Up
De dames van het eerste team van volleybalvereniging Set Up uit Meerlo moesten zaterdag 31 januari tegen
VC Meterik DS2 spelen. Zij wonnen met overtuigende cijfers en 4-0.

www.sevensanghers.nl of bel: 06-15861750

De eerste set was erg wisselvallig.
De Meerlose dames begonnen goed en
stonden al snel met 9-5 voor. Door veel
slordigheden stonden ze daarna ook al
snel weer met 9-13 achter. Ze konden
zich echter wel herstellen en via 17-17
konden ze uitlopen naar 22-17 en uiteindelijk de set binnenhalen met 25-18.
In de tweede set haalden de

Meerlose dames hun normale niveau
weer en via goede servicebeurten konden ze die set gemakkelijk binnenhalen
met 25-11. De derde set ging heel
gelijk op tot 15-15. Toen kon Set Up
een gaatje slaan naar 22-19 en de set
uiteindelijk binnenhalen met 25-22.
De vierde set was een kopie van
de derde set. Ook in deze set ging het

weer gelijk op tot 20-19 werd deze
set uiteindelijk toch weer met 25-20
binnengehaald. Over het algemeen
hebben de dames van Set Up niet goed
gespeeld, maar wel effectief op de
momenten dat het moest.
Het spel werd goed verdeeld
en daardoor konden ze veel punten
maken.

Zege voor Wittenhorst
Wij werken voor jóu!
AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We proberen je
méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in je investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden je gerichte
coaching en opleidingen.

Ons actueel aanbod!

Hieronder een korte beschrijving van
de vacatures bij AB Werkt. Op onze site www.ab-werkt.nl/banen
vind je meer uitgebreide informatie over deze en andere banen en
ons bedrijf. Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Kijk verder!

Junior Meewerkend Voorman – Vac.nr. P000976

Tijdens je inwerkperiode verricht je oogst- en gewaswerkzaamheden.
Vervolgens groei je door naar de functie van Meewerkend Voorman
waarin je medewerkers instrueert, bijstuurt en motiveert.

Junior Teeltmedewerker – Vac.nr. P001474

Je verricht oogst- en gewaswerkzaamheden en maakt je de teelt eigen.
Je werkt in de kas en loods en bent hier verantwoordelijk voor alle
voorkomende werkzaamheden. Je bent flexibel en ambitieus.

Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Na de afgelasting een week eerder, kwam zondag 1 februari een hernieuwde kans. Het eerste elftal van RKsv
Wittenhorst uit Horst speelde tegen VV RVU uit Meerssen.
Wittenhorst leverde in de aanvangsfase echt vakwerk af. De eerste
de beste aanval had met even veel
gemak de openingstreffer kunnen
opleveren. De doorbraak van Rob
Zanders werd nog in de kiem gesmoord
door doelman Pim Gubbels en zelfs de
herkansing door Daan Verlijsdonk kreeg
geen goed vervolg. Uit een briljant uitgevoerde counter werd de bal vervolgens door Rob Zanders precies voor de
voeten van de inlopende Lars Blenckers
gespeeld. Het was koren op de molen
voor Lars om af te ronden, 1-0.
Aan de andere kant kon de thuisploegdoelman John Tissen dankbaar
zijn dat de gelijkmaker uitbleef.
Een poeier van een schot werd uit

de bovenhoek tot corner verwerkt.
De wedstrijd zakte hierna wat in.
Vlak voor tijd werd de turbo er weer
opgezet. Rob Zanders zette net zoals bij
de eerste treffer Lars Blenckers aan het
werk. Hij kwam echter een teenlengte
tekort.
In de tweede helft werd door RVU
met veel meer lef gespeeld. Hier had
de thuisclub in eerste instantie wat
moeite mee. De schade bleef achterwege. Een corner genomen door Daan
Verlijsdonk kreeg geen goed vervolg.
Eerst verdween de bal nog tegen de lat
maar de terugketsende bal werd door
de vrijstaande Willem Heijnen in het
doel gewerkt, 2-0. Protesten hielpen
niet, het werd een reglementaire goal.

Dit bleek voor RVU te veel van het
goede te zijn, want als team zakte het
volledig door de mand. Daarom was
het ook niet vreemd dat Wittenhorst
RVU middels een derde doelpunt
definitief op achterstand zette. Jordi
Janssen verloor daarna de meelopende Rob Zanders niet uit het oog en
bediende hem op maat. Het antwoord
luidde, 3-0.
In het laatste kwartier verslapte de
concentratie enigszins, waardoor de
eindstand niet hoger werd. Een vrijstaande Willem Heijnen die naast een
lege goal kopte, was een voorbeeld
hiervan. De spelers wilden allemaal
graag en deze zege was dan ook een
collectief resultaat.

Voorman Aardbeienteelt – Vac.nr. P001472

NK-eremetaal voor HZPC

Parttime Dierverzorger Kraamstal – Vac.nr. P001287

Door: Bram Becks, zwemvereniging HZPC
Vijf leden van HZPC Horst namen deel aan de Nederlandse Jeugd en Junioren Kampioenschappen van het
wedstrijdzwemmen. Deze werden gehouden van donderdag 29 januari tot en met zondag 1 februari in het
Sloterparkbad in Amsterdam.

Het betreft een tijdelijke functie voor vier maanden. Je instrueert en
controleert medewerkers en stuurt ze aan. Je hebt leidinggevende
ervaring, stuurt op prestatie en weet medewerkers te motiveren.
Je maakt de dierverblijven schoon. Je hebt recente werkervaring in de
varkenshouderij en bent beschikbaar in de ochtenduren en weekenden.

Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83 | www.ab-werkt.nl

HZPC heeft hier erg goed
gezwommen met verschillende
persoonlijke records en nam medailles
mee naar huis. Geselecteerde van
HZPC waren Koen Koster, Daniel Vlijt,
Imke van den Hoef, Ilse Swinkels,
Pleun van den Bergh en Maud
Weijmans.
Koen Koster en Imke van den
Hoef waren de gelukkigen die een
bronzen plak behaalden. Koen Koster
behaalde deze op de 100 meter
schoolslag, waarop hij een eindtijd
van 1.06,31 heeft gezwommen. Imke

van den Hoef behaalde haar eerste
NJJK-medaille ooit. Op de 200 meter
vlinderslag wist zij maar liefst zes
seconden van haar oude tijd af te
zwemmen. Hiermee behaalde ze een
verdiende derde plek.
Ook Daniel Vlijt zag
medaillekansen op de 200 meter
vlinderslag. Met een superrace en
persoonlijk record van wederom zes
seconden tikte hij als derde aan.
Helaas voor Daniel eindigde het in een
diskwalificatie en geldt de tijd niet
en kreeg hij dus geen Nederlandse

medaille. Daarentegen weet hij wel
wat hij kan en zal hij het de volgende
keer ongetwijfeld goed overdoen. Het
damesestafetteteam, Pleun van den
Bergh, Ilse Swinkels, Maud Weijmans
en Imke van den Hoef, wist ook
goed te presteren met een twaalfde
plaats bij de 4x100 meter vrije slag.
Ze scherpten de eindtijd aan met twee
seconden. Een succesvol weekend
waarbij twee bronzen Nederlandse
medailles zijn behaald en er veel
persoonlijke records zijn gezwommen
door HZPC.
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CDA-bijeenkomst voor sportverenigingen

‘Iedere vereniging voor zich of samen?’
CDA Horst aan de Maas organiseerde op woensdagavond 28 januari een bijeenkomst voor alle lokale sport
verenigingen met de insteek om na te denken over hun toekomst. Aan de hand van twee stellingen raakten de
aanwezige verenigingen met elkaar in gesprek: zijn ze er klaar voor? En willen ze het ieder voor zich of samen gaan
doen?

ling verandert, waardoor verenigingen
minder leden en vrijwilligers kunnen
werven. Daarnaast stelt de overheid de
burger steeds meer zelf verantwoordelijk, waarbij we merken dat dit niet
altijd gemakkelijk is. Bovendien speelt
het accommodatiebeleid en ook naar
de subsidies wordt opnieuw gekeken.
De vraag is wat de goede weg voor de
toekomst is”, aldus Loes.

Draagvlak
is de sleutel

Sportpark Bergsbos in Meerlo sloot vorig jaar, toen de voetbalvereniging 
samenging met die uit Wanssum op het nieuwe sportpark Meulebèèk (Foto: archief)
De moderne kantine van omni
vereniging Sporting ST in Swolgen
stroomt woensdagavond langzaamaan

vol. Loes Wijnhoven, raadslid van CDA
Horst aan de Maas, verwelkomde de
ruim vijftig aanwezigen uit bijna alle

kernen van Horst aan de Maas. “Op het
gebied van sport vinden veel wijzigingen plaats. De bevolkingssamenstel-

Hovoc-heren weer stapje
dichter bij kampioenschap
Door: volleybalvereniging Hovoc
Het eerste damesteam van volleybalvereniging Hovoc, uitkomend in de derde divisie, wist zaterdag 31 januari
in Westerhoven niet te overtuigen en verloor met 3-1. De herenhoofdmacht van de Horster club had dezelfde dag
in haar Dendron-sporthal de mannen uit Heerlen op bezoek, waar het probleemloos met 4-0 mee afrekende.
Daardoor gaat Hovoc HS1 nu met een voorsprong van zeven punten aan de leiding in de eerste klasse.
In de uitwedstrijd van de Hovocdames tegen Bravo ’99 DS1 verliep de
belangrijke wedstrijd niet zoals Horst
had gehoopt. Het team kwam zowel
in de eerste als tweede set maar niet
in haar eigen spel en maakte teveel
persoonlijk fouten. Via 25-15 en 25-19
kwam het op achterstand tegen de
nummer elf uit de poule.
Pas in de derde set vertoonde
Hovoc DS1 haar eigen attractieve
kunsten en pakte het een over
tuigende setwinst: 10-25. De vierde
set ging lange tijd gelijk op, maar
een arbitrale dwaling op een cruciaal

moment gooide roet in het eten.
Westerhoven won de set met 26-24 en
daarmee de wedstrijd met 3-1.
De Horster heren ontvingen
thuis het tweede team uit Heerlen.
In de e
 erdere uitwedstrijd was het
uitgelopen op een 3-1 overwinning,
dus Hovoc HS1 was gebrand dat recht
te zetten. De routine van de afgelopen
weken bezorgde Hovoc haar resultaat, ondanks tegensputteren van VC
Heerlen HS2.
De eerste set ging met 25-15 naar
Horst, waarna de heren met een lichte
onderschatting rond de twintig punten

een stapje bijzetten en via 25-22
ook het tweede bedrijf wonnen.
De overige twee sets kenmerkten
zich door degelijk balspel van het
eerste herenteam van Hovoc: 25-13
en 25-14.
Met dertig punten uit zes
wedstrijden is het maximale resultaat
gehaald en de voorsprong op de
nummer twee, ADC uit Urmond,
weer een puntje uitgebouwd.
Het kampioenschap in de eerste
klasse is met nog acht wedstrijden
te gaan daarmee weer een stapje
dichterbij gekomen.

Hai Berden, voorzitter van
voetbalclub VVV-Venlo, gaat verder:
“De bevolkingsdichtheid in Venlo is
vier keer zo groot. In Horst aan de
Maas zie je grote afstanden en een
geringe dichtheid. Dat is een grote
belemmering. Een vereniging in elke
kern wordt al snel te duur. Hoe ga je
dit oplossen?” Hai draagt een clustering
van activiteiten en een centralisering
van accommodaties aan. “In Venlo
is het multifunctionele VVV-stadion
helaas mislukt. Er was te weinig
steun. Bij clustering zie je er al snel
vanuit emotie wordt gekeken: naar
de clubkleuren, het logo, de h
 istorie,
de rol van het bestuur, vrijwilligers.
Emotie mag en moet kunnen, maar
het is de kunst om er goed mee om te
gaan. Positief denken is winst behalen.
Het is zaak voorwerk te verrichten en
medestanders te vinden”, aldus de
voorzitter van VVV-Venlo. Hij raadt aan
op tijd aan de slag te gaan. “Processen
duren lang en gaan traag, maar het
is de moeite van het proberen waard.

Zorg voor voldoende spreiding in
activiteiten over de kernen en denk na
over de bereikbaarheid”, sluit Hai af.

Een toekomst met
elkaar
Vervolgens poneert CDA Horst
aan de Maas twee stellingen: ‘Onze
vereniging is klaar voor de toekomst’
en ‘Ieder voor zich of gewoon samen
doen?’ De aanwezige verenigingen
worden in groepen verdeeld om in
discussie te gaan. Discussieleider en
oud-CDA-wethouder Leon Litjens vat
de inzichten samen. “De verenigingen
geven aan dat ze nooit klaar zullen
zijn voor de toekomst. De wereld
blijft immers continue veranderen en
over vijf jaar is er weer wat anders.
De oplossingen dienen daarom flexibel
te zijn.” Uit de discussies blijkt dat de
meeste verenigingen samenwerken
als een noodzaak zien voor hun
voortbestaan. “Hiervoor zullen ze
elkaar moeten leren kennen, want
vanuit daar ontstaan nieuwe ideeën.
Je merkt dat er veel vooroordelen
zijn: toon begrip voor elkaar. Er komt
nu veel op de sportverenigingen af.
Door samen te werken kunnen ze
deze uitdagingen pareren. We hebben
een heel breed verenigingsleven: van
biljarten tot darten. Deze diversiteit
wil je behouden. Probeer daarom
gelijkwaardige oplossingen te vinden,
die een win-winsituatie opleveren”,
vertelt de oud-wethouder. “Iemand
opperde hier al het idee van een
sportclub Horst aan de Maas.”

Te Koop:
Struikheide 16
Sevenum
Tel: 0628892718

Twee punten voor De Merels
Door: Aniek van den Brandt, korfbalclub De Merels
De wedstrijd Heumen 1-De Merels 1 stond zondag 1 februari op het programma. Om 10.45 uur speelde het
eerste team van de Melderslose korfbalclub de hoofdklassewedstrijd in De Passelegt in Overasselt. De laatste
confrontatie tussen De Merels en Heumen eindigde in een overwinning voor De Merels.

Wij zijn op zoek naar:

ervaren monteur

m/v

voor onderhoud en reparatie van ons machinepark
In de beginfase van de
wedstrijd vielen al direct aan beide
kanten doelpunten. Het was het
team van Heumen dat het scherpst
was in de afronding. De Merels had
meer kansen nodig. Ondanks de
zuiverheid van Heumen, eindigde
de eerste helft in slechts een nipte
voorsprong van 10-9 voor Heumen.
Waar De Merels na rust

scherper en feller uit de kleedkamers
kwam, leek Heumen juist wat
matter. Wat betreft de doelpunten
bleef het echter tegen elkaar op
gaan.
Pas tien minuten voor tijd kwam
het keerpunt in de wedstrijd: een
dame van Heumen werd met een
rode kaart van het veld gestuurd en
hierna zakte haar ploeg in. De Merels

wist een voorsprong te pakken van
vijf doelpunten verschil.
Heumen vond in de slotfase
de korf ook nog één keer, maar
De Merels gaf de punten niet meer
weg. De wedstrijd eindigde in een
16-20 overwinning voor De Merels.
Na een aantal weken van verlies,
konden de twee punten nu toch
eindelijk weer mee naar Melderslo.

allround tractorchauffeur/
kraanmachinist m/v
met ervaring op het gebied van werkzaamheden in de grove tuinbouw,
gewasbescherming en mobiele graafmachine heeft de voorkeur.
Reacties graag naar: Loonbedrijf Seelen
Tongerveldweg 17, 5993 NH Maasbree Tel. 077 - 465 21 92
www.loonbedrijfseelen.nl E-mail: info@loonbedrijfseelen.nl
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Wat
zeg je?
Het nieuwe afvalsysteem in Horst aan de
Maas werd drie jaar geleden ingevoerd.
De nieuwe manier van afval scheiden kreeg
toentertijd veel kritiek. Drie jaar later blijkt
dat 80 procent van de inwoners van Horst aan
de Maas tevreden is over het afvalsysteem. De
ergernissen over de kleine groene afvalcontainer blijven echter. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Een ruime meerderheid is inmiddels gewend
aan de afvalscheiding en is er ook over te spreken. “Het is een zeer goed systeem”, reageert
iemand. Een ander voegt daar aan toe: “Echt
geweldig. Als er meer bericht wordt over hoe met
de verschillende afvalstromen wordt omgegaan,
dan worden de twijfelaars ook over de streep
getrokken.” Punt van kritiek blijft echter het
emmertje voor het keukenafval. “De groene
emmertjes vliegen bij elke windvlaag over
straat”, geeft een gebruiker aan. Sommigen sto-
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Nooit gedacht dat het zo
makkelijk gaat’
7% oneens
12% neutraal
80% eens

Het afvalsysteem
is goed
ren zich ook aan de andere container en vuilniszakken. “Het is goed dat we afval scheiden, maar
het straatbeeld ziet er niet uit met alle zakken

wel bij het keukenafval, soms niet.” Ook wordt
aan de straat”, vindt een ander. Het feit dat er
er getwijfeld of deze manier van scheiden nu
voor elk soort afval een andere bak nodig is, is
zoveel goedkoper is. “Breng het afval naar het
voor sommige bewoners niet altijd even handig,
verzamelbedrijf en scheid
zeker als je klein woont.
“Ik ben sterk voor het
‘Een keer per week keukenafval het daar. Goedkoop,
schoon en het levert
scheiden van afval. Maar
ophalen is voldoende’
werkgelegenheid”,
dan moeten we het wel
‘Waarom sluiten de
meent iemand. “Dat hun
op een andere manier
buurgemeenten niet aan?’
nu geldende systeem
bewaren. Bijvoorbeeld
goedkoper is voor de
door ondergrondse
‘Al die zakken geeft een
burger is onzin. De
opslagcontainers in elke
rommelig gezicht’
gemeente heeft al een
woonwijk te plaatsen,
verhoging toegepast.
waar tussendoor gestort
En de publieke vuilnisbakken weghalen, helpt
kan worden.”
niet. Regelmatig moet ik Staatsbosbeheer bellen
Precies weten welk afval in welke bak
omdat er afval is gedumpt.”
thuishoort, is niet altijd even gemakkelijk.
Toch zegt 77 procent dat zij nooit restafval bij
het andere gescheiden afval gooit, 13 procent
Voor meer resultaten of aanmelden voor
doet dit daarentegen, al dan niet bewust, soms
de volgende enquête, kijk op
wel. “Het leidt wel eens tot verwarring. Soms
www.tiphorstaandemaas.nl
mag plastic, waar nog etensresten aan zitten,
Reageren? www.hallohorstaandemaas.nl

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

Ingezonden brief

Je suis Gekke Henkie
Belangstellenden kregen in Griendtsveen onlangs de plannen te
horen voor de aanpak van de Mariapeel. In het voorjaar ontstond veel
commotie, omdat het plan van Staatsbosbeheer bestond uit de kap van
een groot gedeelte bos en maatregelen die de wijken en kanalen zwaar
zouden aantasten.
Vele inwoners kwamen in
opstand. Nu ligt er een plan
dat goedkeuring heeft van
veel criticasters van het eerste
uur. Iedereen gelukkig en
Staatsbosbeheer kan beginnen om
zijn plannen uit te werken? Tenslotte
ligt er een groot bedrag aan subsidie
en dan is het logisch dat je dit

andere doeleinden gebruiken.
Een tweede probleem worden
de muggen. Minstens negen
muggensoorten in ons land
kunnen dragers worden van het
West-Nijlvirus, dat onder meer
gebruikt. Hier ligt het eerste pijnpunt. hersenvliesontsteking veroorzaakt.
Tegenwoordig worden subsidies
En dan hebben we het nog niet
verstrekt voor vage projecten waarvan gehad over knokkelkoorts en het
we niet echt de meerwaarde zien,
virus dat overgebracht wordt door
voor de Mariapeel de terugkeer van
knutten. In Griendtsveen kun je
het hoogveen. In een tijd dat veel
nu op een zomeravond niet buiten
mensen niet meer weten hoe ze
zitten zonder ‘anti-muggenwapens’.
maandelijks rond moeten komen,
Staatsbosbeheer wil de Mariapeel
kun je overheidsgeld beter voor
nog natter maken. Over het plan om

de overlast van muggen tegen te
gaan, waren de meeste aanwezigen
zeer sceptisch. Juist overdag zijn de
gevaarlijkste muggen het actiefst.
U mag de Peel in, maar kijk goed naar
de bordjes straks bij de ingangen:
‘Betreden op eigen risico’, met een
doodskopteken.
Ook is het de vraag hoe de bomen
zich houden als de Mariapeel natter
wordt. Het grootste gedeelte bos
wordt niet gekapt, maar of de bomen
zich kunnen handhaven, is de vraag.
Ik denk dat Staatsbosbeheer alsnog
zijn zin krijgt. We worden voor de gek

gehouden. De planontwikkelaars en
subsidieverstrekkers wonen niet in
de buurt, maar op veilige afstand en
hebben geen last van de mug.
Maar goed nieuws: volgens een
van de bedenkers van het plan kan
het bij grote nadelige gevolgen
meteen weer om: ze laten het water
dan weer doodleuk de Peel uitlopen.
We laten dan vrolijk miljoenen
euro’s wegstromen. Het is maar
subsidiegeld, nietwaar?
Jos van den Borne,
Griendtsveen
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Bespreking Poll week 04

Ik ben bang voor terreur
Bijna de helft van de stemmers op onze poll van twee weken geleden
geeft aan bang te zijn voor terreur. Een kleine meerderheid van 56 procent
geeft aan niet te vrezen voor terreuraanslagen in de nabije omgeving.
Aanleiding voor deze poll was de aanslag op het satirisch tijdschrift
Charlie Hebdo begin januari. De verontwaardiging was groot over deze
aanval op de persvrijheid. Al snel volgden een klopjacht op de daders en
anti-terreuracties in onder meer België en Berlijn.
Ook in Limburg zijn radicaliserende jongeren gespreksonderwerp: een
aantal van hen zijn naar Syrië getrokken om in naam van hun geloof daar

te gaan vechten. Van die jongeren kwamen er ook een paar terug naar
Limburg. Minister van Veiligheid en Justitie Opstelten gaf aan dat ook in
Nederland waakzaamheid nodig is. Die zorgen deelt 44 procent van de
stemmers op onze poll met hem.
Daarentegen vindt een kleine meerderheid dat we ons niet
bang moeten laten maken. Dit is Horst aan de Maas, een landelijke
gemeente en niet de grootste stad van Nederland. Hier komen niet
dagelijks miljoenen mensen bij elkaar en vind je toch geen extremisten,
redeneren zij.

Ik ben voor de buitengebiedstoeslag
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeente Horst aan de Maas heeft in samenwerking met onderzoeks
bureau Dialogic een plan opgesteld om ook het buitengebied van de gemeente
van glasvezel te voorzien. Daarvoor wordt wel een eigen bijdrage van
4.000 euro per adres gevraagd, een zogenaamde buitengebiedstoeslag.
Mensen die in de bebouwde kom wonen, hoefden echter niet bij te dragen
aan de aanleg van het glasvezelnet. Dat is toch geen gelijke behandeling van
alle inwoners van Horst aan de Maas? Daarnaast heeft een doorsnee gezin met
een gemiddeld inkomen niet meteen 4.000 euro voor het oprapen liggen, ook
niet als het gespreid betaald mag worden.

Daarentegen, mensen die in het buitengebied gaan wonen, weten dat het
voorzieningenniveau daar lager is dan in de centra van de dorpen. Willen ze
dezelfde voorzieningen, dan zullen ze daar zelf iets aan bij moeten dragen.
Glasvezel gaat de komende jaren veel geld opleveren, bijvoorbeeld door
goedkopere consulten bij de huisarts of andere online-activiteiten die we ons
nu misschien nog helemaal niet voor kunnen stellen. Die investering, dat is een
snelle internetverbinding wel waard.
Ik ben voor de buitengebiedstoeslag. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 05) > Fusies zijn voor sportverenigingen onoverkomelijk > eens 80% oneens 20%

Draag nu
kandidaten voor

(t/m 20-2-2015)

Donderdag | 21 mei 2015 | 20.00 uur | Mèrthal Horst | www.zakenvrouwnoordlimburg.nl

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

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

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

m/v

Wie ben je?
je hebt een hbo werk- en denkniveau;
■ je volgt een opleiding journalistiek of hebt ervaring als bureauredacteur/verslaggever
■ je bent altijd op zoek naar nieuws;
■ je bent bekend met de regio;
■ je werkt goed samen, bent stressbestendig en communicatief vaardig;
■ je taalvaardigheid is uitstekend en je werkt nauwkeurig, je kunt teksten zowel
grammaticaal, conceptueel als redactioneel beoordelen;
■ je bent flexibel;
■ je verricht je werkzaamheden in vooraf samen overeengekomen diensten
tussen zaterdagochtend 08.30 uur en zondag 21.00 uur;
■ ook door de week is het mogelijk om de redactie extra te ondersteunen.
■

Solliciteren
Herken je jezelf in bovenstaande vacature en ben je net zo enthousiast over ons nieuwsblad als
wij dat zijn, dan ontvangen wij graag je cv, een motivatiebrief en enkele voorbeeldartikelen voor
maandag 23 februari a.s. via e-mail: vacature@kempencommunicatie.nl o.v.v. weekendverslaggever. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de redactie, telefoon 077 396 13 52.

Handelstraat 17,5961 PV Horst
Postbus 6074, 5960 AB Horst
T 077 396 13 56 info@kempen-media.nl
kempen-media.nl

ook
Horst sweet
home?
Drie jaar geleden verscheen
er in de HALLO een artikel met
de titel ‘Vertrek jongeren uit
Horst aan de Maas’ (26-1-2012).
Hogeropgeleide jongeren
vertrekken voor hun studie
vaak uit Limburg naar grote
studentensteden. Alom bekend
hoor ik je denken. ‘Maar nu
blijkt dat veel jongeren in Horst
aan de Maas wel zouden willen
terugkomen, maar dit niet
doen, simpelweg omdat ze de
woonkosten niet kunnen
opbrengen’, aldus het artikel.
Verschillende studenten en pas
afgestudeerden uit Horst aan de
Maas werden aan het woord
gelaten. “Als je als student hier
iets voor jezelf wilt, is dat bijna
onmogelijk omdat sociale
huurwoningen lastig te krijgen en
vaak onbetaalbaar zijn. Kamers
zijn hier niet beschikbaar. Horst
kan daardoor studenten die
zelfstandig willen wonen moeilijk
aan zich binden waardoor ze
uitwijken naar omringende
steden”, zo formuleerde een
24-jarige jongere. Een zojuist
afgestudeerde woonde noodgedwongen weer bij haar ouders:
“Er zijn weinig huurwoningen
beschikbaar en de beschikbare zijn
vaak absurd duur. Niet echt
haalbaar qua prijs voor een pas
afgestudeerde student zonder
vaste baan.” Gedurende mijn
studietijd heb ik vier jaar lang in
Nijmegen op kamers gezeten.
Aangezien ik na mijn afstuderen
niet direct uitzicht had op werk,
besloot ik ‘tijdelijk’ bij mijn ouders
in Meterik te gaan wonen. Terwijl
ik al snel aan de slag mocht gaan
met enkele toffe projecten in de
regio, bleven goedkope huurwoningen in Horst aan de Maas uit.
Zelfs samenwonen met één of
twee vriendinnen blijkt een stuk
duurder dan een eigen studio in
mijn oude studentenstad. Zolang
ik nog geen vaste baan heb, is
mijn budget niet toereikend
genoeg voor een fancy woning.
Waarom springen particuliere
verhuurders niet in dit gat? In het
artikel opperde de zojuist
afgestudeerde het idee van een
‘startersflat’. Wonen Horst gaf aan
voorlopig nog niet te denken aan
het bouwen van studentencomplexen, maar vond het “interessant om eens nader te bekijken”
en zou dat ook zeker doen
(Berkele Heem?). Waar zijn we
drie jaar verder?
Cleo
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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2030
2030 is het jaar waarin de behoefte aan woningen volgens onderzoeksinstituut E’til in Horst aan de Maas gaat afnemen. Dit jaartal kan nog wat
naar voren of achteren, afhankelijk van de instroom van nieuwe inwoners
(lees arbeidsmigranten) maar is op basis van demografische gegevens
redelijk betrouwbaar.
Ook ziet de bevolkingsopbouw
en gezinssamenstelling er tegen die
tijd anders uit. Meer ouderen, maar
ook kleinere huishoudens. Je zult dus
meer woningen beschikbaar moeten
hebben voor eenpersoonshuishou-

dens en ouderen. Tevens moet je er
rekening mee houden dat toevoegingen
van nieuwe woningen kunnen leiden
tot leegstand na 2030. Deze gegevens
maken dat woningbouwcorporaties
huiverig zijn met investeren. Traditioneel

kijken zij namelijk minimaal 50 jaar
vooruit. Op zich is dat te begrijpen,
immers een investering doen die niet
rendeert, is niet verstandig. Wat niet
te begrijpen is, is het trage inspelen
op de veranderingen en de uitspraak
dat men alleen wil investeren in grote
kernen. De cijfers komen immers niet
als een verrassing en er is met name op
kleinere kernen behoefte aan (sociale)
huur. Corporaties varen dus een eigen
koers als het gaat om toevoegen van

nieuwe woningen, terwijl de gemeente
zelf aan de lat staat voor de ruimtelijke
indeling en vergunningverlening voor
woningbouw. Willen we in Horst aan
de Maas blijven bouwen naar behoefte
en ook blijven investeren in kleine
kernen (en dat willen we), dan zullen
we onafhankelijk van de corporaties
een eigen koers moeten varen. Dit is
ook de opdracht die we als CDA aan de
wethouder Wonen meegeven. Peil de
behoefte, houd rekening met ontwikke-

lingen en realiseer nieuwe concepten
die rekening houden met tijdelijkheid
en veranderende samenstelling van
huishoudens. Want de kracht van Horst
aan de Maas vormen de actieve dorpen, groot én klein. En dat die er toe
doen, bleek weer tijdens de LVK-finale
van afgelopen vrijdag, waar maar
liefst drie deelnemers uit Horst aan de
Maas om de overwinning streden.
Marcel Beelen,
CDA Horst aan de Maas

Carnaval: moet het met een pilsje of kan het ook met
een glaasje fris?
Alcohol en Drugsbeleid Horst aan de Maas staat op de raadsagenda van
10 februari. Ik persoonlijk vind dit een heel lastig dossier. We leven in een
bourgondische gemeente en houden van lekker eten en op z’n tijd een
glaasje bier of wijn, dat hoort erbij, zo zijn wij opgevoed.
Echter, Horst aan de Maas staat
in Noord-Limburg bovenaan de lijst
met alcoholgebruik onder jongeren. Eén op de vier jongeren tussen
13 en 14 jaar en vier van de vijf
jongeren tussen 15 en 16 jaar drinkt
alcohol. Het gaat bij deze jongeren

niet om één drankje, nee, het gaat in
de meeste gevallen om vijf of meer
drankjes. Om over het alcoholgebruik
bij jongeren vanaf 16 jaar nog maar te
zwijgen.
Bewezen is dat alcohol zeer
schadelijk is voor de ontwikkeling van

hersenen en andere organen die in
de groei zijn. Het leidt tot geheugen-,
leer- en concentratieproblemen. Op
school worden lessen gegeven over
genotmiddelen en de gevaren hiervan.
Aan de bewustwording bij jongeren
wordt hard gewerkt. Het grootste voorbeeld voor kinderen zijn nog altijd hun
ouders en opvoeders. De helft van de
ouders in Horst aan de Maas vindt het
acceptabel dat hun kind alcohol drinkt,
danwel thuis of tijdens het uitgaan.

Als we met z’n allen samen een
cultuuromslag durven maken dan kunnen we een ander voorbeeld geven.
Aan de voorkant de jongeren bewust
maken dat alcohol zeer schadelijk is en
ze behoeden voor alcohol en drugs
gebruik op jonge leeftijd en overmatig
gebruik op latere leeftijd.
Een Horst aan de Maas waarin de
regel dat de minimumleeftijd 18 jaar is
om alcohol te mogen drinken gerespecteerd en nageleefd wordt omdat

we inzien dat dit beter en minder
schadelijk is voor onze kinderen.
Gaan wij, ouders, de uitdaging
aan om een ander voorbeeld voor
onze kinderen te zijn? Gaan wij
het aan om de maatschappelijke
acceptatie van alcoholgebruik terug te
brengen? Ik doe in ieder geval mee!
Fijne carnaval, alaaf!
Bianca van den Berg,
raadslid Essentie en moeder van
drie meiden

HALLO voordeelpas
Direct voordeel in Horst aan de Maas
Op vertoon van de HALLO voordeelpas krijgt u direct voordeel bij de volgende deelnemende bedrijven:
anco lifestyle centre

Venrayseweg 11, Horst

Geen inschrijfgeld t.w.v. 50 euro

Beej Mooren Groenewoudstraat 1, Horst
1 kop koffie of thee 1 euro, per pas per bezoek en
10% korting op een groepsuitje bij Beej Mooren*

De Golfhorst Raamweg 8, America
Korting op golflessen*
FotoID Veemarkt 7a, Horst
10% korting op een fotosessie*

Het LoopCentrum Stationsstraat 137, Hegelsom
Voordeelpashouders krijgen 10% korting op hardloopschoenen, hardloopkleding
en sport-bh’s. En bij aankoop van wandelschoenen een paar gratis Falke-sokken*

Huis van de Streek Steenstraat 2, Horst
Houders van de HALLO voordeelpas ontvangen 5% korting
op het hele Huis van de Streek!-assortiment*

Staatsie 1866 Stationsstraat 151, Hegelsom
1 kop koffie of thee 1 euro, per pas per bezoek en
10% korting op een groepsuitje bij Beej Mooren *

Stichting Booremert, Vers vaan Hôrs Lambertusplein, Horst
Vanaf 7 maart wekelijks wisselend productvoordeel*

TVI Computers Venrayseweg 10, Horst
25% korting op werkzaamheden in de werkplaats*

VARG Outdoor & Travel Gebr. van Doornelaan 90, Horst
5% korting op het gehele assortiment

Het Maashotel Veerweg 11, Broekhuizen
10% korting per tafel op vertoon HALLO voordeelpas*

*Zie voorwaarden acties op www.hallovoordeelpas.nl

Deze week gratis proefversie in uw brievenbus!

05
02

politiek 13

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.

Werk aan Betuwelijn betekent extra overlast
spoorwegovergang Hegelsom
Binnenkort starten voor de duur van acht jaar werkzaamheden aan de
Betuweroute, om deze beter te laten aansluiten op het Duitse spoorwegennet.
Dat heeft verregaande consequenties voor de spoorverbinding Venlo-Eindhoven
en daarmee de toch al drukke spoorwegovergangen in Horst aan de Maas.
De gevolgen treffen de spoorwegovergangen op de Stationsstraat in
Hegelsom en de spoorwegovergangen door Griendtsveen, America en
Sevenum. Reden voor de SP om vragen
te stellen aan de verantwoordelijk
wethouder. Door de werkzaamheden

aan de Betuwelijn worden goederentreinen omgeleid, waardoor het aantal
goederentreinen op de spoorverbinding
Venlo-Eindhoven fors zal toenemen. Op
sommige momenten van nu vijftig naar
zelfs 180 goederentreinen per dag, meer
dan een verdriedubbeling van het aantal

t reinen. Dit heeft fikse consequenties
voor alle plaatsen waar deze treinen
door lopen: aanzienlijk meer geluidoverlast, meer vervoer van gevaarlijke stoffen en de spoorwegovergangen zullen
vaker dicht zijn. Reden voor de SP om
in de commissie Ruimte de verantwoordelijk wethouder te vragen zijn uiterste
best te doen om de overlast voor
burger en omgeving zoveel mogelijk te
beperken. Zij stelt voor om woningen
bij het spoor te isoleren en om techni-

sche aanpassingen aan het spoor en de
treinen te doen om de geluidsoverlast
te beperken. Ook wil zij zoveel mogelijk de meest gevaarlijk stoffen (toch)
via de Betuweroute laten vervoeren.
Daarnaast vraagt de SP dat er gezorgd
wordt voor een goede en permanente
oplossing voor de kruising spoorlijnStationsstraat, die al jaren om een
goede, permanente verbetering vraagt.
Vreemd genoeg wordt dit verkeersprobleem bij de provincie nu niet meer

als een zeer belangrijk op te lossen
probleem gezien. De gebruikers van dit
kruispunt denken daar duidelijk anders
over. De wethouder heeft toegezegd
zich extra te gaan inspannen om de
overlast zoveel mogelijk te beperken.
De SP heeft gevraagd om al voor de
zomervakantie te laten weten hoe de
ontwikkelingen zijn op dit gebied. De
partij zal hem daar aan houden.
Thijs Lenssen, Riek Janssen,
Mariet Roelofs, SP Horst aan de Maas

Een gouden kans, die nu gegrepen moet worden
Door het college wordt een aanzet gegeven om een discussie te starten
met de sportverenigingen en te praten over de langetermijnhoudbaarheid
van sportaccommodaties. Daar ligt een gouden kans.
Zo’n discussie is een goede
aanpak. Het mag zelfs meer tijd
kosten dan nu wordt voorgesteld. Nog
meer gedegen. Wij zullen het college
steunen in het proces, maar hebben
wel een andere tijdslijn voor ogen.
De gouden kans is nu om dit ook bij
de cultuurdiscussie te doen. Cultuur

als startpunt en niet de ombouw van
het Gasthoês. Met de cultuurnota in
de hand en voortschrijdend inzicht, de
open discussie aan te gaan. Een open
benadering van wat onze gemeente
aan cultuuractiviteiten nodig heeft,
deels verdeeld in kernen deels geconcentreerd, om vervolgens te zien of het

Gasthoês hier een rol in kan spelen.
Cultuur als start. Eventuele krimp meenemen in de discussie en dat onderdeel
laten zijn van een brede discussie over
sport en cultuur, zorg, voorzieningen
enzovoort. De aanzet van de initiatiefnemers rond de sportzone Horst
hebben het voordeel daarvan laten
zien. Met een open geest de discussie aangaan. En ja, voor een open en
democratische aanpak is tijd nodig.
Is dat een probleem? Argumenten

zouden kunnen zijn dat vertraging extra
geld zal kosten. Dat is onjuist. Bij de
accommodaties zijn de tijdstippen van
renovaties zeer rekbaar. De tijdstippen
zijn arbitrair. Voor het Gasthoês zijn de
gemeentelijke kosten na de ombouw
nauwelijks lager dan nu. Dus ook geen
urgentie. Ook zou het college in staat
moeten zijn op de huidige exploitatie
te besparen. Dus ook financieel een
zeer verstandig besluit de tijd te nemen
voor een brede aanpak. Gedegen

oplossingen zoeken die in alle opzichten toekomstbestendig zijn. De tijd
is er, het kost geen extra geld. Een
gouden kans in een tijd waarbij ook
de burgemeester heeft aangegeven
dat geld schaars begint te worden
terwijl ook de onzekerheden over de
zorg blijven bestaan. Een gouden kans
op een mooie en gedegen discussie
over de toekomst.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

Van Rengs nieuwe
voorzitter SP
Tijdens de ledenvergadering van SP Horst aan de Maas op donderdag
29 januari is Michael van Rengs uit America unaniem gekozen als nieuwe
voorzitter van de afdeling. Van Rengs volgt Paul Geurts op, die zijn zetel
beschikbaar heeft gesteld.

Michael van Rengs is al jaren actief
bij de SP in Horst aan de Maas. Zo was
hij gemeenteraadslid en fractievoorzitter en maakte hij eerder deel uit van
het afdelingsbestuur. Anthony van
Baal, de huidige fractievoorzitter, is
Thijs Coppus in het bestuur opgevolgd.
Coppus werd bedankt voor zijn inzet. Hij
stopte onlangs als raadslid en fractievoorzitter omdat hij gaat verhuizen naar
de Randstad. Kersverse voorzitter Van
Rengs bedankte ook Paul Geurts tijdens
de vergadering voor zijn bijdrage aan de
ontwikkeling van de afdeling. Geurts is

medeoprichter van de afdeling in Horst
aan de Maas en heeft de afgelopen
jaren meermaals de taak van voorzitter
op zich genomen. “Ik doe behoorlijk
wat”, geeft de inmiddels oud-voorzitter
aan. “Bijvoorbeeld bij Behoud de Parel
en de Werkgroep WMO Alert. Maar ook
binnen de SP, waar ik bijdraag aan de
website en de hulpdienst. Dat werd
wat veel. Je moet keuzes maken en het
feit we een goede opvolger hadden,
maakte dat mogelijk”, legt Geurts zijn
keuze om zijn voorzitterszetel beschikbaar te stellen uit. (Foto: archief)
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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.

Nicole
Hendrix-van Horssen

Deze dame draait al 12,5 jaar nachtdiensten bij een kortverblijfopvang voor kinderen met een beperking in
Horst. Verder houdt ze van winkelen, heeft ze een aantal modellenklussen gedaan en houdt sinds haar zwangerschappen dagboeken over haar twee dochters bij. Haar diepste wens is om gelukkig te zijn en te blijven. Deze week
wordt Nicole Hendrix-van Horssen (54) uit Grubbenvorst geplukt.
Nicole werd op 29 maart 1960
geboren in Venlo als jongste uit een
gezin van drie kinderen. Tijdens het
zesde jaar, wat nu groep 8 is, van de
Mariaschool in Venlo verhuisde de
familie Van Horssen naar Grubbenvorst.
“Ik had nog nooit van dat dorp gehoord
en vond het erg jammer dat ik mijn
vriendinnen moest missen. Maar
na een tijdje kwam dit helemaal
goed.” Na het Lager Economisch en
Administratief Onderwijs (LEAO) in
Blerick ging Nicole naar Venlo om daar
kinder- en jeugdverzorging te volgen.

“Hierin kwamen verschillende onderdelen zoals verzorging en opvoeding
voorbij.”
Nicole werkte tien jaar lang in
Heel met mensen met een beperking.
In 1989 kreeg ze dochter Donya met
man Gijs Hendrix (56) uit Lottum.
“Ik heb hem op 18 januari 1976
ontmoet in discotheek Brouwershuis in
Broekhuizen. Ik was toen vijftien jaar
en wilde graag met een vriend dansen,
maar die zag dit niet zitten. Toen zei
Gijs dat hij wel interesse had. Dit ben ik
nooit vergeten”, lacht Nicole. Het stel

trouwde op 30 september 1983 en ging
in Grubbenvorst wonen, waar ze samen
een huis kochten.
De geboorte van hun eerste
dochter was voor Nicole aanleiding om
te stoppen met werken. In 1993 volgde
dochter Joni. “Sinds de zwangerschappen van mijn beide dochters houd ik
dagboekjes over hun leven bij. Hierin
staat praktisch alles wat ze hebben
meegemaakt, zoals hoe laat ze opstaan
en wat ze die dag op de planning
hebben staan. Bij elke dag teken
ik ook het weertype erbij en bij elk
nieuw boekje plak ik een actuele foto
van de meiden.” Behalve duizenden
volgeschreven pagina’s, knipt en plakt
Nicole ook allerlei dingen in de boeken,
zoals entreekaartjes van evenementen waar haar dochters geweest zijn,
stickers, foto’s en to-do-lijstjes. “Het is
een deel van mij en ik vind het mooi
om alles vast te leggen.”
In 2000 begon Nicole weer
met werken in een schoenenzaak in
Grubbenvorst. “Dat heb ik een half
jaar gedaan, want dat beviel me niet
echt. Toen werd ik aangesproken door
een ex-collega uit Heel. Zij herinnerde
zich dat ik graag nachtdiensten
draaide en zo kwam ik terecht bij een
dienstencentrum, activiteitencentrum

Iets te vieren?
Wij bieden leuke
feestarrangementen
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PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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utiliteit datanetwerken
Domotica draadloos/ KNX

Expeditiestraat 19 | 5961 PX Horst | t 077-3983757

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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en dagbesteding in Horst. Daar heb ik
twee jaar nachtdiensten gedraaid en
ging vervolgens in 2004 in een kort
verblijf opvang voor kinderen met
een beperking werken. Daar draai
ik in de weekenden en vakanties
nachtdiensten.” Nicole hoopt dit nog
lang te doen. “Ik vind het fantastisch
om ’s nachts te werken. Ik kom tot
rust en heb overdag vrije tijd. Het is
ook een uitdaging, omdat elke nacht
anders is.”
Naast haar werk winkelt Nicole
graag met vriendinnen of haar
dochters. “Ik ga het liefste naar
Horst, omdat ze daar alles hebben en
winkels dicht bij elkaar liggen. Ook
in Venlo winkel ik graag, omdat mijn
oudste dochter daar werkt. Dan ga ik
altijd even langs.” Nicole heeft ook
modellenklussen gedaan voor onder
andere de Rode Loper Koopzondag in
Horst. “Een kledingwinkel vond mij
geschikt om hun kleding te laten zien
en vroeg me hiervoor. Ik vond het een
hele eer en stemde meteen toe. Ik
wilde vroeger altijd al model worden
en zo kwam mijn wens toch nog een
beetje uit. Ik houd er helemaal niet van
om in het middelpunt van de aandacht
te staan, maar dit vind ik wel heerlijk
om te doen.”

DINGEN

ONZE AANBIE

EEK

VOOR DEZE W

Hamlapjes v/h scharrelvarken
Lihanboutjes

500 gram
per stuk

€ 4,95
€ 0,95

500 gram
100 gram

€ 5,25
€ 1,15

uit eigen keuken

Heerlijke kip-kerrie
Tongenworst

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

www.elektrovanberlo.nl

Autobedrijf

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsvergadering
10 februari 2015

Provinciale Staten verkiezingen
en Waterschapsverkiezingen 2015

Burgerpodium
Wilt u het woord voeren neem dan vóór de
vergadering contact op met de griffier, de heer
R. Poels, tel: 077 - 477 97 70 of 06 - 51 85 28 91
of email: griffier@horstaandemaas.nl

Op de website van de gemeente treft u alle informatie aan over de mogelijkheden van stemmen voor de verkiezing van de leden van het Waterschap Peel en Maasvallei (kieskring 21) en
de Provinciale Statenverkiezing op woensdag 18 maart 2015. Hieronder geven wij u een aantal
mogelijkheden aan. Nadere informatie en eventuele formulieren kunt u bekijken en/of downloaden via: www.horstaandemaas.nl/Bestuur/Verkiezingen_2015

Op de agenda staan oa de volgende onderwerpen:
• Nieuwvestiging varkenshouderij Ulfterhoek,
Sevenum
• Revitalisering cultureel centrum ’t Gasthoês
• Breedband in het buitengebied
• Herijking integraal accommodatiebeleid

• Startersleningen
• Integraal
alcohol- en drugsbeleid jongeren
U bent van harte welkom om de vergadering bij
te wonen, vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis. De vergadering wordt live in video
uitgezonden via de website.
De stukken voor deze vergadering kunt u inzien
in de informatiehoek in de publiekshal van het
gemeentehuis, in de bibliotheek en op de website
www.horstaandemaas.nl

Commissie bezwaarschriften en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 10 februari 2015
bij elkaar voor een hoorzitting.
18.30 uur Hoorzitting gaat over een bezwaarschrift gericht tegen het besluit om tijdelijk een
appartement aan de Westsingel in Horst te
sluiten ten gevolgde van de ontmanteling van
een hennepkwekerij.
19.15 uur Hoorzitting gaat over een
bezwaarschrift gericht tegen het afwijzend
besluit om handhavend op te treden bij

varkenshouderij aan Campbosweg in
Meterik.
De commissie brengt advies uit over te nemen
besluiten op bezwaarschriften. De hoorzittingen
vinden plaats in het gemeentehuis van Horst
(ingang via hoofdingang) en zijn openbaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie, mevr.
A. Schatorje-Linders, tel. 077 - 477 97 77.

Bouw basisschool De Twister Horst
Na Carnaval wordt gestart met de bouw van basisschool De Twister in Horst. Dit gebeurt
door verbouw van de voormalige Norbertuskerk aan de Gebr. van Doornelaan. Rond de
bouwplaats worden enkele verkeersmaatregelen genomen.
Om welk gebied gaat het?
De bouwplaats ligt tussen de Gebr.
van Doornelaan, Prinses Marijkestraat,
Julianastraat en Wittenhorststraat.
Welke maatregelen worden genomen?
• Het deel van de Julianastraat tussen de kerk
en de huidige school wordt afgesloten voor
alle verkeer.

• In de Prinses Marijkestraat wordt ter hoogte
van de bouwplaats een parkeerverbod ingesteld aan één zijde van de straat.
• In de Wittenhorststraat wordt ter hoogte van
de bouwplaats een parkeerverbod ingesteld
aan één zijde van de straat.
Voor vragen kunt u terecht bij Ton Peeters
via het centrale nummer van de gemeente
077 – 477 97 77.

Veranderingen per 1 maart

Nieuwe afvalkalender

Vervangende stempas
Om overal in Horst aan de Maas te kunnen
stemmen heeft u een stempas ontvangen.
Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de
stempas niet vergeet mee te nemen.
Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt u
schriftelijk, uiterlijk vrijdag, 13 maart 2015, een
vervangende stempas aanvragen. Mondeling
aanvragen kan uitsluitend persoonlijk tijdens de
openingstijden van team burgerzaken tot uiterlijk
dinsdag, 17 maart 2015, 12.00 uur.
Stemmen bij volmacht
De kiezer kan (na ontvangst van de stempas)
tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer machtigen door de stempas aan die
kiezer over te dragen. Hiervoor vult u de achterzijde van de stempas in. Dit kan alleen voor kiezers die zelf ook een stempas van de gemeente
Horst aan de Maas hebben ontvangen. Vergeet
niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs
mee te geven aan de gemachtigde. Deze dient
overlegd te worden aan de voorzitter van het
stembureau bij het uitbrengen van de stem.
Schriftelijke volmacht
Het aanvragen van een schriftelijke volmacht is
alleen van belang als u:
• een kiezer wilt machtigen die van een andere
Nederlandse gemeente een stempas heeft
ontvangen. Of;
• zelf geen legitimatiebewijs heeft en toch
iemand wil machtigen. Of;
• in de periode vanaf 2 februari 2015 tot en met
de dag van de verkiezingen op vakantie bent.
U bent dan namelijk niet thuis nadat uw stempas is bezorgd en kunt dus geen onderhandse
machtiging meer verlenen.
Het schriftelijke verzoek kan uiterlijk vrijdag
13 maart 2015 worden ingediend bij de
gemeente. Dit formulier (L8) is te verkrijgen op
het gemeentehuis of u kunt het downloaden
via bovengenoemde link.

Vanaf 1 maart verandert afvalinzamelaar SITA een aantal routes. Daarnaast
worden plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken (PMD)
vanaf 1 maart samen ingezameld. Eind volgende week krijgt u een nieuwe
afvalkalender waarin deze veranderingen zijn verwerkt.
Verandering inzameldagen
Afvalinzamelaar SITA verandert per 1 maart
een aantal routes om zo efficiënt mogelijk te rijden. Dat is beter voor het milieu en het bespaart
kosten. Sommige inwoners (een kleine 6%
van de adressen) moeten hun afval daardoor
per 1 maart op een andere dag aan de straat
zetten. Het komt ook voor dat de dag hetzelfde
blijft maar dat het afval in de even weken wordt
opgehaald in plaats van de oneven weken, of
andersom. Het gaat om adressen in Sevenum,
Hegelsom, America, Meterik en Horst.
Binnenkort krijgt iedereen een nieuwe persoonlijke afvalkalender thuisgestuurd. Daarop ziet u
de juiste inzameldagen voor uw adres.

metalen verpakkingen en
drankpakken niet meer
nodig. Gemeenten, landelijke organisaties en afvalverwerkers hebben nieuwe afspraken gemaakt
om het u makkelijker te maken. U verzamelt
plastic, metalen verpakkingen en drankpakken
(PMD) vanaf 1 maart samen in één container.
Dat is de container waar u nu uw plastic afval in
verzamelt. Dat scheelt dus een zak aan de straat!
De afvalverwerker zorgt ervoor dat het PMD in
verschillende afvalstromen wordt uitgesorteerd.
Bij de nieuwe afvalkalender krijgt u een flyer met
meer informatie over PMD én een nieuwe sticker
voor op uw container. Daarop staat het paarse
PMD-logo.

PMD samen ingezameld
Vanaf 1 maart is het thuis scheiden van plastic,

Ook op onze website www.horstaandemaas.nl
vindt u informatie over deze veranderingen.

Kiezerspas
Wilt u in een andere gemeente in de provincie
Limburg stemmen, dan kunt u een kiezerspas
aanvragen. U kunt hiervoor schriftelijk (uiterlijk
13 maart) of mondeling (uiterlijk 17 maart 12.00
uur) een kiezerspas aanvragen. Informatie en
de formulieren vindt u eveneens via bovengenoemde link.
Kiezerspas voor de verkiezingen Waterschap
Een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te
brengen in één van de volgende Limburgse gemeenten: Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de
Maas, Leudal, Maasgouw*, Mook en Middelaar,
Nederweert, Peel en Maas, Roermond*, Venlo,
Venray en Weert. In gemeenten met een * zijn
twee waterschappen actief. Hierdoor is het niet
mogelijk om in elk stembureau een stem uit te
brengen binnen deze gemeente.
Kijk daarom op de website van de betreffende
gemeente om te zien in welk stembureau u
moet zijn.
Niet vergeten!
Neem bij het stemmen naast uw stempas ook
een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter
van het stembureau. Een kiezer mag niet meer
dan 2 (twee) volmachten aannemen.
Wijziging stembureaulocatie
Er wijzigt een locatie van een stembureau.
Voorheen was stembureau 16 de voormalige
Bibliotheek Sevenum. Dit wordt nu Sporthal
De Kruisweide, Markt 28 in Sevenum.
Op uw stempas wordt aangegeven wat voor u
het dichtstbijzijnde stembureau is. Maar u kunt
uw stem uitbrengen in elk stembureau binnen
de gemeente Horst aan de Maas. Een overzicht
van alle stembureaus vindt u op de kandidatenlijst of via onze website.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te
raadplegen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het
elektronisch gemeenteblad van deze week hebben betrekking
op het volgende.
America
Reindonkerweg 6A
Lisdodde ongenummerd
( kavel 4 )
Lisdodde ongenummerd.
( kavel 3 )
Raamweg 8

Horst
Veld Oostenrijk 24
Gastendonkstraat 42

Evertsoord
Vertrokken naar onbekende
bestemming

Melderslo
Blaktweg 12a

Meerlo
Irenestraat 19
Bergweg 3

Meterik
Meteriks Veld ongenummerd
Sevenum
Midden Peelweg 5
Toverlaan 2
Kerkstraat 2
Maasbreeseweg 99
Swolgen
Broekhuizerweg 24 a
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Linde van Berlo
15 jaar
Sevenum
Dendron College

Waar ben je trots op?
Ik ben er op dit moment erg trots op
dat het goed gaat op school. Dit jaar
doe ik eindexamen vmbo en daarna wil
ik graag nog naar de havo gaan. Met
de cijfers die ik nu heb, zou dit moeten
lukken.
Waar en wanneer voel je je echt thuis?
Ik voel me best wel snel thuis bij

iemand. Ik ga graag naar vriendinnen
in het dorp en ga best wel vaak naar
hen toe. Ook in mijn voetbalteam kan
ik echt mezelf zijn. We hebben een
supergezellig team en veel meisjes uit
mijn team zijn ook vriendinnen van me
geworden. Ik speel in de mb1 van voetbalvereniging Sparta ’18 in Sevenum.
Wat zou je nog willen doen in
je leven?
Echte plannen of dingen die ik later
wil gaan doen, heb ik niet. Maar voor
dit jaar kijk ik erg uit naar de vakantie.
Ik ga dan met mijn vriendinnen op

Kinderoptocht
Sevenum
Basisscholen De Dobbelsteen, De Horizon en De Krullevaar in Sevenum
organiseren dit jaar een kinderoptocht tijdens carnaval in Sevenum.
De optocht vindt plaats op 13 februari en vertrekt om 13.15 uur.
De optocht trekt door de Mgr.
Evertsstraat, Den Eigen, Schoutstraat,
Maasbreeseweg, Van Vlattenstraat,
Mgr. Verstraelenstraat, Raadhuisstraat
en gaat dan weer de Mgr. Evertsstraat
op. Om de beurt sluiten de basisscholen aan bij de optocht en gezamenlijk
lopen zij in een rondje terug naar de
scholen. De opstapplekken van de

optocht zijn de parkeerplaats bij De
Stapakker, de Wilhelminastraat en de
Mgr. Verstraelenstraat. Deze straten
worden van 13.00 tot 13.30 uur afgesloten voor verkeer. De basisscholen
willen verder aan de omwonende
gezinnen vragen om hun carnavalsvlag uit te hangen. Ook muziek ter
begeleiding van de optocht is welkom.

aan
Linde van Berlo

vakantie. We gaan met z’n allen naar
Appelhof, een jongerencamping. Ook
doe ik mee aan een internationaal
voetbaltoernooi in Maastricht.
Wat is je favoriete moment in de
week?
Dat is op zaterdagmiddag als ik een
voetbalwedstrijd heb. Ik kijk altijd erg
uit naar een voetbalwedstrijd. Ik voetbal nu al zeven jaar bij Sparta ’18. Eerst
voetbalde ik tussen de jongens maar
sinds twee à drie jaar voetbal ik tussen
de meisjes.
Ik kan niet zonder …
Mijn telefoon, dat is iets wat mijn
ouders altijd van me zeggen. Zelf vind
ik dat het wel meevalt, maar ik vind
het wel erg makkelijk om een telefoon
te hebben. Zo kun je namelijk handig
dingen afspreken.
Welke reis zou je ooit willen maken?
Ik zou graag een keer naar Afrika
willen. Op televisie zie ik vaak hoe
jongens en meisjes daar voetballen. En
hoe blij ze zijn om te voetballen. Het
lijkt me superleuk om een keer met
deze jongens en meisjes te voetballen.
Wat deed je als kind het liefst?
Als kind liep ik het liefst rond op hakken. Het tikken van de hakken vond ik
leuk om te horen en ik kon niet wachten tot ik zelf ook hakkenschoenen
mocht kopen. Toen ik in groep 8 een
gala had, heb ik mijn eerste hakkenschoenen gekocht. Maar nu geef ik er
eigenlijk helemaal niks meer om.

Cambrinus als feestlocatie?
Zoekt u een intieme locatie voor een feest en de
ongedwongen ambiance van Cambrinus spreekt u aan?
Huiskamer- en speciaalbiercafé Cambrinus blijkt voor steeds meer
mensen dé locatie om te genieten van een verzorgd feest.
Als het weer het toelaat kunt u tevens gebruik maken van tuinterras
en buitenpodium. Catering mogelijk.

www.cafe-cambrinus.nl

Waar geef jij je laatste 50 euro
aan uit?
Ik zou thuis een supergroot feest geven
en al mijn vrienden en vriendinnen
uitnodigen.
In welke historische tijd had je
willen leven?
Ik zou best wel terug willen naar de
tijd toen mijn ouders jong waren.
Vaak vertellen mijn ouders over dingen
die zij vroeger niet hadden en die wij
nu wel hebben. Ik vind dat ze dan soms
een beetje aan het zeuren zijn, want
volgens mij valt dat best wel mee.
Ik zou graag terug willen naar hun tijd
om te zien hoe het toen ging en of ze
gelijk hebben.
Wat moeten we van je weten om je
echt te kennen?
Dat ik best snel stress heb. Ik wil graag
alles zo goed mogelijk doen en het
iedereen naar zijn of haar zin maken.
En als dit niet lukt of wanneer er iets
tegenzit, dan raak ik snel gestrest.
Hoe wil je graag gezien worden?
Ik wil graag gezien worden als een
sociaal en spontaan iemand. Ik vind
het best wel belangrijk wat anderen
van me denken en ik wil liever niet dat
anderen een slecht beeld van me hebben. Ik hoor ook vaak dat ik spontaan
ben, dat vind ik fijn om te horen.
Ik vind het gewoon belangrijk dat
mensen me als een vrolijk iemand zien.
Wat zou je willen veranderen aan
jezelf?
Ik zou graag iets zelfverzekerder en
wat minder twijfelachtig willen zijn.
Het duurt meestal best wel lang voordat ik zelf een besluit heb gemaakt en
ik vind het belangrijk wat anderen van
me vinden. Ik zou het fijn vinden als ik
daar wat makkelijker in zou worden.
Binnen of buiten?
Allebei. Ik ben graag buiten om te
sporten, maar vind het ook lekker om
binnen op de bank te zitten en televisie
te kijken.
Zonsopgang of zonsondergang?
Zonsondergang, ik ben niet echt een
ochtendmens. Ik heb iedere ochtend
wel moeite met uit mijn bed komen
en me dan meteen klaar te maken.
’s Avonds ga ik vaak laat naar bed
omdat ik dan nog allerlei dingen moet
doen.
Chatten of bellen?
Ik chat vaker met iemand dan dat ik
met iemand bel. Als het iets belangrijks is dan bel ik wel met iemand.
Maar over het algemeen chat ik veel
meer. Het meeste doe ik dat via
Whatsapp.

Laptop/privé kluis

Hagro kantoormeubelen is gespecialiseerd in verkoop, montage en demontage van nieuwe en
gebruikte kantoormeubilair en magazijn inrichtingen. Ter versterking van ons team zijn wij op
zoek naar een enthousiaste

Gebruikt maar
z.g.a.n. m/v
Magazijnmedewerker
/ vrachtwagenchauffeur
Tot deze functie behoort magazijnwerk (laden/lossen), bestellingen klaarzetten, montage van
kantoormeubilair en magazijnstellingen bij klanten tot je werkzaamheden, alsmede het transport
van kantoormeubilair en magazijnstellingen door heel Nederland.

We bieden je een afwisselende en uitdagende baan binnen een gezond bedrijf en een
marktconform salaris. Van jou vragen we dat je representatief, stressbestendig en flexibel bent.
Daarnaast beschik je over het vrachtwagen rijbewijs en een chauffeurs diploma.

Van: € 159,- ex. btw

Pas jij binnen deze omschrijving en heb je zin in een nieuwe uitdaging? Stuur ons dan je
sollicitatiebrief met C.V. Dit kan per post: Hagro kantoormeubelen, t.a.v. Dhr. Wout Swinkels,
Horsterweg 19, 5975 NA Sevenum of per e-mail naar info@hagrokantoormeubelen.nl

Nu: € 59,-

ex. btw

Horsterweg 19 te Sevenum
Tel. : 077-398 80 37

Ongewoon
vogelvoer
Donderdagavond. Onze
beeldbuis staat op NPO3.
Ik was eigenlijk van plan om
het achtuurjournaal te kijken,
maar dat werd niet uitgezonden omdat een man met een
neppistool het NOS-gebouw
binnendrong en zendtijd eiste.
Dus keek ik naar de
Keuringsdienst van Waarde,
een programma over de
verhalen uit ons boodschappenmandje.
Deze aflevering ging over het
fenomeen superfoods: voedsel
dat rijk is aan bepaalde voedingsstoffen, die positief effect
zouden hebben op de gezondheid. Het zou bijvoorbeeld
ouderdom tegengaan en zorgen
voor een stralende huid. Super
voor van alles, een supergoede
handel overigens ook. Bijna elke
supermarkt verkoopt momenteel
wel gojibessen, quinoa, chiazaad
of andere ‘supervoeding’ met
een exotische (soms bijna
onuitspreekbare) naam. De
superfood-terreur is zelfs
doorgedrongen tot de schappen
van de winkels in Horst.
Ergens halverwege de
aflevering ging een van de
verslaggevers naar een vogelzaak met een zakje chiazaad,
omdat hij had gehoord dat het
ook aan vogels wordt gegeven.
De vogelzaadverkoper bevestigde dat en zei dat het van
origine vogelvoer is, net als
lijnzaad. Hij haalde er wat
zakken bij. En inderdaad, de
inhoud was precies hetzelfde als
het zakje chiazaad. Zij waren
niet de enige die een eurekamoment beleefden. Zelf kwam
het woord lijnzaad me bekend
voor sinds ik voor het eerst zo’n
plastic bakje spotte in een
winkel.
In onze achtertuin staat een
volière. Toen ik klein was, kreeg
ik ooit een stelletje kanaries en
zebravinkjes voor mijn verjaardag. Al vrij snel raakte ik
geobsedeerd. Ik stuntelde met
drinkbakjes, sepia, grit, eivoer
en ook vogelvoer dat onder
andere dat lijnzaad bevatte.
En het werkte. Op een gegeven
moment fladderden er een stuk
of twintig vogels door de volière.
Ze hadden zich flink vermenigvuldigd. Dat kwam vast en zeker
door dat supervoer.
Rosanne
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Bananendozen van Horst naar Gambia
Hubertine en Hay Theeuwen uit Horst vertrekken over enkele weken weer naar Gambia voor een van hun
jaarlijkse vakanties naar het land. In Gambia doen zij al sinds 2008 vrijwilligerswerk voor stichting Pallum
(betekent: vrienden).

De stichting ontstond twaalf jaar
geleden toen de Lottumse Marga
Hendriks-van der Stay samen met haar
man Jan Hendriks op vakantie ging naar
Gambia. Tijdens deze vakantie kwamen
ze in gebieden die volgens hen veel
hulp konden gebruiken. Marga begon
toen met het begeleiden van een klein
groepje van tien kinderen. Deze kinderen gaf ze les of ze speelde spelletjes
met hen. Inmiddels is er, met behulp
van vrienden en sponsors, een kleuteren lagere school, een ziekenhuis, een
kraamkliniek en een sportclub opgezet

in het plaatsje Berending. Ook is er een
middelbare school in aanbouw. Samen
met een goede vriend en dokter Denis
Breukers uit Lottum wonen ze nu zelfs
delen van het jaar in Gambia.
Hubertine en Hay gingen, na de
verhalen van hun goede vrienden, in
2008 op vakantie naar Gambia. Ook zij
werden geraakt door het land. Vanaf
die tijd gaan ze elk jaar twee keer op
vakantie naar Gambia. Hubertine zet
zich hier vooral in op de scholen, waar
ze Marga helpt met lesgeven en begeleiden. Hay helpt, net als Jan, met klus-

is geen import- of exportland, ze halen
hun inkomsten uit toerisme. Vanwege
het ebolavirus, waar in Gambia geen
sprake van is, kiezen toeristen ervoor
om niet naar Afrikaanse landen op
vakantie te gaan. Hierdoor lopen de
De inhoud van deze dozen varieert. inwoners veel inkomsten mis. Wij
proberen vanuit hier ervoor te zorgen
Hay: “Een van onze dochters is kraamdat Pallum een officiële stichting wordt.
verzorgster. Spullen die aan het einde
Voorheen was dit het geval, maar
van een kraamperiode overblijven,
kunnen wij in deze dozen naar Gambia omdat Marga voor langere periodes in
het buitenland is, had zij hier geen tijd
sturen, waar ze deze materialen niet
meer voor en is dit komen te vervallen.
zouden kunnen betalen. Onze andere
Als we dit nu weer voor elkaar kunnen
dochter werkt in het onderwijs. Als
krijgen, is het voor bijvoorbeeld bedrijdaar bijvoorbeeld stoelen vervangen
ven eenvoudiger om te sponsoren. Nu
worden, of kleurpotloden over zijn,
moet de stichting het vooral hebben
worden die niet weggegooid, maar
van vrienden en kennissen die ons
naar Gambia verstuurd. Ook benadevertrouwen. We bewijzen altijd wat er
ren wij voetbalclubs uit de regio. Deze
wisselen vaak van sponsor, waardoor ze gedaan is met een bijdrage door foto’s
het tenue niet meer mogen dragen. De te maken. Het geeft ons, en andere
sponsoren, veel voldoening om te zien
inwoners van Gambia zijn juist erg blij
wat er voor weinig geld gedaan kan
met deze voetbaltenues.”
worden.”
Hubertine en Hay noemen hun
Het doel van Marga is om in
werk voor stichting Pallum een uit de
hand gelopen hobby. Ze zijn er dagelijks Berending personeel op te leiden om
mee bezig. Zo zegt Hay dat hij vooral in zelf verder te gaan met de stichting.
Hubertine: “Nu is Marga inwoners aan
de weekenden veel tijd voor de stichting vrijmaakt. “Op een zaterdag ben ik het klaarstomen, zodat ze over een
paar jaar weer terug kunnen komen
al snel vier uur bezig.” En hun werk is
hard nodig volgens Hubertine: “Gambia wonen in Lottum.”

Gambia, ongeacht het gewicht van die
doos”, vertelt Hubertine.

Kraamspullen en
kleurpotloden

sen of andere bouwprojecten. Ook vanuit Horst zetten zij zich actief in voor
de stichting. “In Gambia is nauwelijks
internetverbinding. Vanuit Nederland
houden wij onder andere de website en
de Facebookpagina van stichting Pallum
bij. Wij proberen vooral sponsors te
zoeken. Mensen kunnen zich aansluiten
bij de club van vijf en zodoende elke
maand een kleine bijdrage schenken,
maar kunnen ook veel voor de stichting
betekenen in de vorm van materialen. Voor een laag bedrag kan er een
bananendoos verzonden worden naar

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

bieding
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Salon
Winkel
Boeken
Sieraden

Etherische oliën
Bloesem remedies
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Massage olie – Bodylotion Badolie - Douchebalsem
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Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

AUTOBEDRIJF

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

Jeugdbal
De Kreyepoëtjes
Het Jeugdbal van jeugdcarnaval De Kreyepoëtjes uit Broekhuizen en
Broekhuizenvorst vindt plaats op carnavalsmaandag 16 februari. Dan is de
receptie van het jeugdprinsenpaar Sam Coenders en Rosa Driessen en wordt
het kinderboerenbruidspaar Flip van de Voort en Puck van den Berg in de
onecht verbonden.
Tijdens deze carnaval gaan beide
duo`s voorop onder het motto “Leve
de lol, wij gaan drie dagen uit onze
bol”. Prins Sam is 12 jaar oud en gaat
naar school op het Blariacum in Blerick.
Zijn hobby’s zijn voetballen, vissen en
gamen. Jeugdprinses Rosa is 13 jaar
oud en houdt van volleyballen en

dansen en weet precies hoe ze carnaval
moet vieren. Flip en Puck voetballen
allebei in de E1 bij SVEB , zij worden
daar begeleid door prins Giel I van CV
de Blauwpoët. Daarnaast zijn beide lid
van jeugdvereniging JVBV. Het Jeugdbal
vindt plaats in BMV de Schakel in
Broekhuizenvorst en start om 14.11 uur.

CV De Vlaskop (Melderslo)
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11 vragen aan prins Ron I

‘Veel lol en plezier en zet
de zorgen even aan de kant’

Wèrrek en voetbal
laote weej efkes valle,
um mit jullie dizze
carnaval te knalle!

Wie ben je?
Mijn naam is Ron van
Rens. Ik woon samen
met Marinda Kleuskens.
Samen hebben we twee
kinderen, Jill van 6 jaar en Stijn
van 4 jaar.
Waar werk je?
Ik werk bij Herpertz in Heythuysen. Ik ben machinist op een hijskraan. Ik werk daar inmiddels 7 jaar.
Toen ik mijn werkgever vertelde dat ik prins zou
worden in Melderslo, reageerde hij heel enthousiast. Op mijn machine hebben mijn collega’s inmiddels een sticker geplakt met ‘prins Ron I’.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins
te worden?
Carnaval vieren doe ik al zolang ik me kan herinneren. Eerst ben ik onderdeel van het jeugdboerenbruidspaar geweest. Daarna werd ik jeugdprins
en van daaruit ben ik meteen aangeschoven bij het
bestuur van de jeugdcarnaval. Dat heb ik tien jaar
gedaan. Drie jaar geleden maakte ik via de voetbalclub deel uit van het grote boerengezelschap.

Ja, je zou dus wel kunnen zeggen dat carnaval mij
wel in het bloed zit.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Toen vorst Rik belde met de vraag of ik prins wou
worden, werden mijn benen toch wel een beetje
slap. Maar daarna moesten al snel mijn adjudanten
gekozen worden. En met zo’n adjudanten als de
mijne, kun je zelfverzekerd de carnaval ingaan.
Wat betekent carnaval voor jou?
Carnaval betekent voor mij veel feest, lol en plezier
en dat voor iedereen.
Wat wordt er volgens jou van een prins
verwacht?
Als prins wordt van mij verwacht dat ik voorop ga
in de polonaise en het feestje aanzwengel. Dan
doen de mensen van de Melderse vanzelf de rest
en wordt het een spetterende carnaval.
Wat wens je de carnavalsvierders in je
gemeente toe?
Veel lol en plezier en zet de zorgen even aan de
kant.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?

Proficiat Preens Ron!

Ik kijk er elke keer weer naar uit om het prinsenpak te mogen aantrekken, want iedere activiteit
heeft wel iets speciaals, vind ik. Of het nu een
receptie is of een boerenbruiloft, overal moet
natuurlijk een feestje gevierd worden.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens
carnaval?
Ik heb een paar maandagen vrij gevraagd en
natuurlijk de hele carnavalsweek. Maar tijdens
carnaval zal ik wel heel weinig uurtjes slaap kunnen pakken. Maar ach, dat is niet erg, prins word je
maar één keer.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Het was bijna niet te doen om mijn aanstelling
geheim te houden. Tot Nieuwjaarsdag ging het nog
wel, maar daarna is iedereen ineens met carnaval
bezig en begint het speculeren. Je kunt ontkennen
of meegaan, maar het blijft moeilijk om niks weg
te geven.
Welk advies zou je je opvolger in 2016 mee
willen geven?
Geniet van de eerste minuut tot de laatste!

W IJ
C
FE LI IT ER EN
O N Z E P R IN S
R O N 1 EN
A DJU DA N T EN
R A LF EN R O B !

r dan
verhuurt mééra
en!
alleen marktkT 06 25m05 18 94
Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

Spar John Janssen feliciteert prins Ron 1e
en wensen jou een onvergetelijke carnaval toe!
Spar John Janssen

Vlasvenstraat 4b, 5962 AD Melderslo | Tel: 077-397 19 99 | E-mail: janssen@despar.info
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Orde van verdienste
voor Sjaak Jenniskens

Jeugdprins Jasper I van
Ût Ezelsköpke
Prins Jasper I van Jeugdcarnavalsvereniging Ût Ezelsköpke is op zondag 18 januari uitgekomen. Op zondag
8 februari houdt Jasper van der Hulst zijn receptie vanaf 15.11 uur in Eazelsstal De Wingerd. Prins Jasper I
wordt bijgestaan door zijn adjudanten Stef Craenmehr en Jens van der Hulst. Ook de raad van elf en de
dansmarietjes staan aan zijn zijde. Samen zwaaien zij tijdens carnaval in Sevenum de scepter. Zijn spreuk is
‘Met carnaval zitte weej good in ôs vel, en gaon we wieêd, hoeêg en hel!’.

Björn van Berkel net naast
LVK-podium
De finale van het LVK (Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer) vond afgelopen vrijdag 30 januari plaats in de
Rodahal in Kerkrade. Drie van de twintig liedjes kwamen uit de gemeente Horst aan de Maas. Eén uit Horst, één uit
Melderslo en één uit Grubbenvorst.
Het LVK werd gewonnen door Spik
en Span uit Susteren. Thijssen & Co
uit Horst behaalde met hun nummer
Kôlder in de kop de zeventiende plaats.

Het nummer Madamameniksoét van De
Cornetto’s uit Melderslo kwam daar net
boven. De LVK-debutanten behaalden de zestiende plaats. De hoogste

notering voor Horst aan de Maas kwam
op naam van Björn van Berkel uit
Grubbenvorst. Met zijn nummer Bis
dich det? belandde hij op nummer vier.

In Museum De Locht in Melderslo wordt zondag 8 februari extra aandacht besteed aan de bijzondere collectie
uurwerken van de Limburgse klokkenmaker Jean Wilmar (1919-1997) en andere klokken.

DÉ PAS
FOTOGRAAF
VAN HORST
Veemarkt 7a 5961 ER HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl

Niet lekker iN je vel?
Stress? Burnout? Conflict?
Dreigend ontslag? Onrust? Angst?
Geen zelfvertrouwen?

kies voor couNselliNg!
Wil stultjens, stresscounsellor
tel. (06) 10 70 74 26
Lid ABvC
www.chemindefer.nl

maakte niet alleen zelf alle onderdelen
maar vond het ook een uitdaging om
allerlei bijzondere en ingewikkelde elementen aan zijn klokken toe te voegen.
Aan sommige klokken werkte hij zelfs
meerdere jaren. Hij heeft alle klok-

Sjaak Jenniskens heeft al vanaf
jonge leeftijd een passie voor muziek
en dit loopt als rode draad door zijn
leven, legt het Jeugdcomité haar keuze
uit. Ruim 50 jaar is hij al betrokken
bij de Meterikse muziekvereniging
Concordia. Sjaak is drijvende kracht
achter de jeugdfanfare en heeft deze
als sinds de oprichting als dirigent
onder zijn muzikale leiding. Ook tijdens
carnaval heeft Sjaak een duidelijke
rol gespeeld in de blaasmuziek, als

muzikaal leider achter joekskapel
Ieder vur Zig. Muziek is belangrijk voor
carnaval, stelt het Jeugdcomité, en
muziek is ook iets dat een gemeenschap bindt. Sjaak draagt zijn steentje
bij door muziek door te geven aan
de jeugd en het Jeugdcomité hoopt
dat deze onderscheiding een grote
stimulans voor hem is om hier nog vele
jaren mee door te gaan. Sjaak krijgt het
beeldje van de Drie Vrouwen uitgereikt
op carnavalsmaandag 16 februari.

Kennismaking
Sevensanghers
Mannenkoor Die Sevensanghers uit Sevenum houdt op donderdag
12 februari een kennismakingsavond in De Sevewaeg. Mannen uit Sevenum
en omstreken worden uitgenodigd om een nieuwe hobby te proberen.

Klokken in de aandacht
Twee klokkenmakers zijn zondag
8 februari aan het werk in Museum
De Locht in Melderslo en klokkenkenner
Toon Michiels geeft toelichting bij de
klokken van Jean Wilmar die nu in De
Locht worden geëxposeerd. Jean Wilmar

Van het Jeugdcomité van carnavalsvereniging De Meulewiekers uit
Meterik krijgt Sjaak Jenniskens dit jaar een onderscheiding voor zijn
onuitputtelijke inzet voor de muziek. Hij wordt vereerd met een kunstwerk
van ‘de drie vrouwen’, gemaakt door kunstenaar Lau Wijnhoven.

ken bewaard en daarom is de collectie
nog compleet. Het museum is open
op woensdag, zaterdag en zondag van
11.00 tot 17.00 uur. De demonstraties
beginnen om 13.00 uur. Kijk voor meer
informatie op www.museumdelocht.nl

Zingen in een mannenkoor is
een bijzondere vorm van muziek
maken met elkaar, stellen Die
Sevensanghers. Samen zingen en
optreden is volgens hen ontspannend en creëert een onderlinge
band. Naast het zingen organiseert
het mannenkoor ook diverse andere

activiteiten waar vaak ook de
partners van harte welkom zijn. Om
kennis te maken met mannenkoor
Die Sevensanghers hoeven geïnteresseerden geen muzikale achtergrond,
kennis of ervaring te hebben. De
kennismakingsavond op 12 februari
begint om 20.30 uur.

FEES

Huize Zeldenrust bestaat
in februari 2015 25 jaar

5
flex2
ibele

OPEN DAG

T
jaa

kindero

zaterdag 7 februari 2015 van 11.00 - 16.00 uur
Deze dag zullen er leuke activiteiten zijn, o.a. schminken en glittertattoos door ‘Pip en Saartje’,
peuter-/kleutergym van ‘Beweegmee’, knutselhoek en ballenbak
www.HuizeZeldenrust.nl • Venrayseweg 19, 5961 AC Horst • 06 24 42 02 67

r
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Kwalitaria ‘t Hukske

Wilhelminaplein 8, Horst
T 077 - 398 32 03

Gefeliciteerd,
en enne
fijne carnaval
toegewenst!

www.hethukske.nl/kwalitaria

Gefeliciteerd prins Paul III, prinses Christianne en adjudanten

CV D’n Dreumel (Horst)

Weej

en
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carnav

ne

schón

Haps - Boxmeer - Druten - Gemert - Grubbenvorst

Drukwerk & Communicatie

www.weemen.nl

Weej wense ow
enne schonne carneval
anco lifestyle centre
Venrayseweg 114, Horst
www.ancolifestylecentre.nl

Ristorante/ Pizzeria

‘La Rondine’
en
liaanse keuk
ta
I
e
d
..
f.
e
Pro
Meterikseweg 84, Horst, 077-3989089, www.larondine.nl

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

Weej wense Prins Paul, Prinses Christianne, adjudanten
Ed en Marcel unne superschonne Carnaval! Alaaf!

rd!
Prins Paul I Gefelicitee
Liesbeth’s Grand Café

Jacob Merlostraat 1, 5961 AA Horst
077 - 398 16 59
info@grandcafehorst.nl
www.grandcafehorst.nl
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11 vragen aan prins Paul III

Wie ben je?
Ik ben Paul Riswick (45), getrouwd met Christianne
(48). Wij hebben twee dochters, Anne (17) en Sophie
(15). Onze uitverkiezing hebben we buitengewoon
goed geheim kunnen houden. Onze dochters zitten
in een leeftijd dat ze denken dat niets hen meer
ontgaat. Sophie merkte op 11 november, daags
nadat D’n Dreumel mij had gevraagd, uit het
niets op dat ze mij nooit zouden vragen: ik was te
oud en witte maillots zouden mij voor geen
meter staan. Zij waren bij het uitkomen het meest
verrast van de hele zaal. Toen we thuiskwamen,
had de straat het huis al versierd. Het is fijn om te zien
dat buurtgenoten iets extra’s willen doen om het feest
nog mooier te maken.

Carnaval is
een lied van
verlangen noar
en weareld
die good is, Meastro
Muziek?

Waar werk je?
Ik werk als directeur Verkoop bij Siemens Healthcare. Wij leveren apparatuur aan
ziekenhuizen voor diagnostiek. Ik werk hier al 11 jaar. Ons hoofdkantoor is in Den Haag,
dus de helft van mijn collega’s begrijpt niets van carnaval. Afgelopen week vroeg een
collega of mijn kinderen zich niet schaamden als ik in dat prinsenpak rond liep. Ik moest
er enorm om lachen. Ik ben jaren geleden gestopt uit te leggen wat carnaval betekent.
Over het algemeen zijn de reacties positief en zien mijn collega’s het als eer om een
prins in hun midden te hebben.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te worden?
Carnaval vieren is ons met de paplepel ingegeven. Mijn schoonfamilie doet al bijna
40 jaar mee met de optocht. Daar is de groep Lemmen & Co uit voortgekomen, die nu
uit vrienden en familie bestaat. Ik ben vroeger adjudant en jeugdvorst geweest bij de
jeugdcarnaval. Ik zie het als een enorme eer om prins van Horst te mogen zijn en dit
feest eens vanuit een andere invalshoek te mogen beleven.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik had gezien mijn leeftijd echter niet meer verwacht dat deze mogelijkheid zich nog ooit
zou voordoen. Nadat ik het verzoek met Christianne had besproken, heb ik de voorzitter
van D’n Dreumel meteen teruggebeld met een volmondig ja.
Met mijn vrouw sloeg de vonk op carnavalsdinsdag in 1986 over. In 1994 zijn we
getrouwd. Zij is uiteraard mijn prinses. Mijn adjudanten zijn Ed Oudenhoven en Marcel
Peeters. Ed was mijn buurjongen en ken ik al mijn hele leven. Marcel ken ik al vanaf
de kleuterschool en we zijn al 40 jaar bevriend met elkaar. Samen met Sylvia, Marcels
vrouw, zijn we heel goed op elkaar ingespeeld.
Wat betekent carnaval voor jou?
Mijn lijfspreuk, die ik heb geleend van oud-burgemeester Fasol, zegt eigenlijk alles:
“Carnaval is een lied vaan verlange noar en weareld die good is.” Daarnaast zijn we met
onze groep vanaf Kerst druk bezig. Deze aanloop met onze vrienden en de kinderen is
al fantastisch. Als we de foto’s terugkijken, zien we alleen maar zingende en dansende
mensen met een grote glimlach op hun gezicht. Dat is voor mij carnaval.
Wat wordt er volgens jou van een prins verwacht?
Carnaval zit vol met symboliek. De prins is er daar één van. Als prins ga je voorop in het
feestgedruis en draag je alles uit wat er van een prins verwacht wordt.
Wat wens je de carnavalsvierders in je gemeente toe?
Dat iedereen met respect voor elkaar carnaval viert en er een prachtig feest van maakt.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
De proclamatie was heel bijzonder. Na twee maanden van geheimhouding konden wij
met een spetterende act de openbaarheid in. Ik zie tijdens het schrijven van dit stuk heel
erg uit naar de receptie op 31 januari en het scholenbezoek op vrijdag voor carnaval.
En natuurlijk de carnavalsdagen zelf, als de carnavalstrein echt gaat rijden.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens carnaval?
Ik heb gelukkig niet zo heel veel slaap nodig. Wat ik wel heb gemerkt, is dat je ook heel
veel energie en adrenaline van het prinsschap krijgt. Dat komt dus wel goed.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen houden voor familie, vrienden en
kennissen?
Christianne en ik waren boerenbruidspaar in 2007. Toen bleek al dat we samen een
goed team zijn om alles en iedereen een rad voor de ogen te draaien. We stemden onze
‘leugen’ goed af wanneer we een afspraak met D’n Dreumel hadden. Het feit dat onze
kinderen niets in de gaten hadden, zegt genoeg.
Welk advies zou je je opvolger in 2016 mee willen geven?
Ik ben nog geen ervaringsdeskundige. Voor een advies is het dus nog te vroeg.
Wij hebben pas gesproken met oud-prins Rob en zijn Willeke. Zij gaven ons adviezen en
tips. Hetzelfde doen wij straks graag, maar ik moet daar nog niet aan denken. Ik ben
net begonnen.

P R I N S PA U L I I I
GEFELICITEERD NAMENS
O N D E R STA A N D E B E D R I J V E N
EN DE BEDRIJVEN
O P D E V O L G E N D E PA G I N A

Prins Paul III
van harte gefeliciteerd
Wij wensen je een fantastisch carnaval toe

De
doorlichting
van de
doorluchtige
prins is good
geslaag!

Prins Paul III van harte gefeliciteerd!
Medische Beeldvorming VieCuri

Sportclub UVB
feliciteert Prins Paul
en adjudanten
Ed en Marcel

Prins Paul III
gefeliciteerd!

Tienrayseweg 2 Horst
077 397 6000
info@parkhotelhorst.nl

‘Witte maillots
zouden mij voor
geen meter staan’

L

wenst iedereen een fijne carnaval!
Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl
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Carnaval is
een lied van
verlangen noar
en weareld
die good is, Meastro
Muziek?
PAUL ZUUT UT WER ZITTE MET ENNE BREEL VAAN

www.vtihorst.nl
www.campsoptiek.nl

CV D’n Dreumel (Horst)

BOXMEER HORST VENRAY

PRINS PAUL,
GEFELICITEERD!

En ge wet ut... wilde d’r efkes tussen oet?
Cambrinus, drie daag genne carnaval, ma wál ôpe!

WWW.CAFE-CAMBRINUS.NL

Wij feliciteren Prins Paul III, Prinses Christianne
en adjudanten Ed en Marcel

HangOn
feliciteert het
Dreumeltrio!
HangOn,
ok tijdes de
vastenoavend!

www.hangon.nl

HORST VERHUUR
PARTY - ATTRACTIE - FEESTTENTEN

077-3986426
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info@horstverhuur.nl
www.horstverhuur.nl
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Prins Paul III
gefeliciteerd!
www.debuun.nl
Loevetraat 14, 5961 TX Horst

ari

Zaterdag 28 febru

iceusro
s
s
CVoorla
10
p
verkoo
Dagkassa 12 euro

cultuur 23

05
02

D’n Turftreiër voor
Maria Donkers-Cox
Carnavalsvereniging de Turftreiërs uit America reikt vrijdag 6 februari,
tijdens de eerste zittingsavond, de Orde van Verdinste, d’n Turftreiër, uit aan
Maria Donkers-Cox. Zij ontvangt deze onderscheiding voor haar jarenlange
grote inzet bij De Zonnebloem en haar bestuurswerk bij de
Vrouwenbeweging.

Jeugdprins Kroeënekraan en
Pieëlhaas
Vanaf 2001 is Maria DonkersCox actief in het bestuur van de
Vrouwenbeweging. Zij organiseert daarvoor, samen met de andere bestuursleden, diverse activiteiten die telkens
worden voorzien van een toepasselijk
gedicht. Ook in dorpsblad van America
staat regelmatig één van haar gedichten. In 2001 werd ze vrijwilligster bij
de Zonnebloem. In 2003 nam Maria het
stokje over van Bep Brugmans en werd
coördinator van America. Ieder jaar
worden zo’n tien activiteiten gepland.
Als coördinator is zij actief bij de organisatie van deze uitstapjes.
Sinds 2005 is Maria secretaresse

van de Zonnebloem, afdeling Horst.
Samen met het bestuur maakt ze het
jaarprogramma en regelt ze de activiteiten. En ondanks haar drukke werkzaamheden thuis, voor de Zonnebloem
en Vrouwenbeweging, heeft Maria ook
nog tijd gevonden om een periode
in het kerkbestuur te zitten van 2001
tot 2006. Hoewel ze het werken bij
de Zonnebloem met heel veel plezier
gedaan heeft, heeft ze toch besloten
om in februari te stoppen. Reden voor
carnavalsvereniging de Turftreiërs om
haar nu bij dit naderende afscheid
de Orde van Verdinste te verlenen.

Luuk Maas is verkozen tot de nieuwe jeugdprins van de stichting jeugdcarnaval Kroeënekraan en
Pieëlhaas. Samen met zijn adjudanten Rian Engelen en Arno Janssen gaan zij voorop tijdens de jeugdcarnaval
in Kronenberg en Evertsoord. Jeugdprins Luuk I heeft als motto: ‘ ’t boeit os now effe allemoal gin bal,
weej goan vol gas veur carnaval!’. De receptie is op vrijdag 6 februari vanaf 19.11 uur in De Torrekoel
in Kronenberg.

Voermans-ontbijt
Voermans-middageten

T OP
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Kijk op onze site
Carnavalszondag 15 februari 2015

(Foto: Foto ID Horst)

12.00-15.00 uur Voermans-middageten
Speciaal voor carnaval ook avondeten:
Soep, stamppot, warm vlees etc.
Buffet van 16.00-19.00 uur
€ 17,50 pp

www.herbergdelindehoeve.com

Na borrelen kan natuurlijk !

T: 077-3270135 E: info@delindehoeve.info
Horsterweg 51, Grubbenvorst

RONDE

Cd-presentatie
Ilen Mer

LAATSTE

De band Ilen Mer presenteert zondag 8 februari haar debuut-cd in café
Cambrinus in Horst. De presentatie begint om 16.00 uur.
De eerste cd van Ilen Mer heeft
als titel The Things that Sleep in the
Woods. Singer-songwriter Merit Visser
maakt beeldende muziek, die op een
eigen, af en toe zeer eigenwijze manier
associaties oproept met zangeres
Björk. De liedjes worden voornamelijk
met piano begeleid. Het geluid van
Ilen Mer wordt compleet gemaakt

met percussie en drums, cello, bas,
gitaar en veel meerstemmige zang. De
inspiratiebronnen lopen uiteen van Bon
Iver tot Regina Spektor, van The Tallest
Man on Earth tot Feist en Elbow. Maar
bovenal brengt Ilen Mer een eigen kijk
naar voren.
Kijk voor meer informatie op
www.cambrinusconcerten.nl

VANAF 5 FEB

ALLES

HELFT
VAN DE
HELFT

VROUW
WO M E N ’ S

W E A R

CV Kroeënekraan en Pieëlhaas (Kronenberg en Evertsoord)
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11 vragen aan prins Joep I

’Deze kans krijg je maar één keer’

Pieëlhaas of
Kroeënekraan,
met carnaval
vol gas d’r aan!
Wie ben je?
Mijn naam is Joep Gubbels oftewel prins Joep dun Erste van
carnavalsvereniging Kroeënekraan en Pieëlhaas. Samen met mijn vriendin
Marlou Dijks uit Lottum en adjudanten Jos Raedts en Eric Louwers mag ik dit
jaar de kar trekken in Kronenberg en Evertsoord. Na het uitkomen zijn we
overdonderd door alle felicitaties en reacties van vrienden, collega’s, familie,
kennissen en buurtgenoten. De buurt heeft ervoor gezorgd dat de huizen en
straten mooi versierd werden.
Waar werk je?
Ik werk voor Rendiz, in Horst aan de Maas vooral bekend van Staatsie 1866
en beej Mooren. Tweeënhalf jaar geleden heb ik Toffedag.nl opgezet en ben
daar nu ook eindverantwoordelijk voor. Ik werk inmiddels tweeënhalf jaar voor
Rendiz en heb vrijetijdsmanagement in Breda gestudeerd. Mijn collega’s hebben
zeer enthousiast gereageerd op deze gebeurtenis en hebben mijn werkplek
mooi versierd. In de wandelgangen hoor ik dat ze naar de receptie komen op
vrijdag 13 februari in De Torrekoel in Kronenberg.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te worden?
In eerste instantie was ik compleet overdonderd toen ze me benaderden. Daarna
ga je beseffen dat je deze kans waarschijnlijk maar één keer krijgt en van oudprinsen heb ik vernomen dat het fantastisch is. Los daarvan is het natuurlijk
een grote eer om gevraagd te worden. Prinses Marlou was nog vrij onbekend
in Kronenberg en dan is dit natuurlijk wel een toffe manier om veel mensen te
leren kennen.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Het voelt fantastisch. In de voorbereiding ben je toch wat onzeker. Nadat vorst
Harrald mij had benaderd, was ik even een paar dagen van slag. Dit draaide
gelukkig snel bij. Ik word bijgestaan door adjudanten Eric en Jos, twee
topkerels die weten hoe ze een feestje moeten vieren. We zitten allemaal bij
dezelfde vriendengroep, vc Zachte Berm. Het is fantastisch om samen met hun
carnaval op deze wijze te vieren. Bijna alles lijkt dit jaar op de juiste plaats te
vallen. We hebben namelijk ook een prachtig trio bij de jeugdcarnaval en het
boerenbruiloftgezelschap (Johan en Silvie) geeft ook vol gas deze carnaval.
Wat betekent carnaval voor jou?
Carnaval betekent voor mij genieten van het leven. Een beetje gek doen, lekker

wat drinken, na afloop gezellig eten. Even de zorgen aan de kant en het leven
vieren. Ook is de carnaval een vorm om mensen te binden en verbinden met het
dorp en met elkaar.
Wat wordt er volgens jou van een prins verwacht?
Laten we vooraf een compliment maken voor de vorst, leiding en het bestuur
van de carnavalsvereniging. Vanaf het moment van benadering hebben ze
ons begeleid naar wat er allemaal komen ging. We zijn de kartrekkers van het
carnaval dus gaan voorop in de polonaise en halen wat fratsen uit. Uiteraard
proberen we zoveel mogelijk te feesten en zullen we ook een bezoek brengen
aan de senioren en de mensen die helaas niet aanwezig kunnen zijn. Carnaval
vieren doen we namelijk met z’n allen.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw gemeente toe?
Ik wens iedereen toffe dagen toe tijdens de carnaval. Geniet van het leven, drink
samen een biertje en maak plezier!
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Eigenlijk zijn alle activiteiten prachtig. We hebben genoten van het uitkomen en
vooral ook het open huis. Een geweldig feestje in de feesttent waarbij op een
gegeven moment niemand meer stil stond, prachtig om te zien. We laten verder
alles op ons afkomen, uiteindelijk komt het toch wel allemaal wel goed.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens carnaval?
Ik ben prins geworden om de carnaval te vieren, niet om te slapen. Gelukkig
hebben we bij Toffedag.nl een sterk team dus ik krijg na de carnaval wel de kans
om bij te komen.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen houden voor familie, vrienden en
kennissen?
Aangezien ik nog thuis woon, heb ik pap en mam toch maar ingelicht. Ze zijn
niet zo’n carnavalsvierders dus heb ik toch maar even goedkeuring gevraagd.
Ook Marlou heb ik ingelicht en voor de rest hebben we gezwegen. Het is fijn dat
de twee adjudanten uit dezelfde vriendengroep komen, dan kun je soms wat
afspreken zodat het in de omgeving niet opvalt. Ik heb er verder geen moeite
mee gehad om het geheim te houden.
Welk advies zou je je opvolger in 2016 mee willen geven?
Genieten, maak er een feestje van en pak af en toe een momentje om alles te
beseffen.

ELKE ZONDAG

OPEN
van 12.00 tot 17.00 uur

He nk Bove e in Horst is tot ca rn av al
ELKE ZONDAG OPEN
uu r,
du s 7 da ge n pe r we ek kuvantn u12bijtoton17s ter
ec ht .

Henk Bovee Horst

Handelstraat 13 • T 077- 397 90 00 • www.bovee.nl

Al ruim 45 jaar hét vertrouwde adres voor keuken en badkamer!
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PRINS JOEP I GEFELICITEERD
N A M E N S O N D E R STA A N D E B E D R I J V E N

Wij Wensen onze
prins joep i
‘n Toffe carnaval!
Groetjes van al je collega’s

Aanbouw
Verbouw
Nieuwbouw
Utiliteitbouw
‘Voor particulier
en bedrijf’

bouwenJoep
ertrouwdprins
Wij “V
wensen
aan kwaliteit”
een fijne carnaval!
Meerweg 28
5976 NT Kronenberg

077 467 3607
06 55 69 36 07

www.markvanlier.nl
info@markvanlier.nl

Weej wense Prins Joep
en ziën adjudanten

I

T:
E:
I:

Bekendmaking prinses
KBO Melderslo

Tijdens de zittingsmiddag van de KBO in Melderslo werd de nieuwe prinses van ouderen bekendgemaakt.
De zittingsmiddag vond plaats op zondag 25 januari. Mariet I (van Kuijck) werd uitgeroepen tot prinses van
de ouderen. Mariet I werd bekendgemaakt door Bastiaan den Helmondse, die als kermisexploitant met zijn
schiettent op de bühne stond. Jeu Alards schoot in de roos, waardoor prinses Mariet I met haar adjudanten
Annie Verheijen en Lies Sanders tevoorschijn kwamen. Na de bekendmaking volgde de receptie, zodat
iedereen het trio kon feliciteren.

Zittingsavonden De Turftreiërs
De twee zittingsavonden van de Turftreiërs vinden plaats op vrijdag 6 en zaterdag 7 februari. Op beide avonden
begint het programma om 20.11 uur in de Bondszaal in America. De zaal is geopend vanaf 19.30 uur.
Het programma bestaat uit
muziek, zang, dans en veel humor.
Er zijn onder andere optredens
van de Pépurklip en de Two Petjes
en buuts van Rob van Elst, Jasper

van Gerwen, Frans Bevers en Chrit
Driessen. Het complete programma is
terug te vinden op de website van De
Turftreiërs.
De kaartverkoop is gestart op

z ondag 1 februari, maar er zijn nog
kaarten over voor zowel de vrijdag- als
de zaterdagavond. Voor het bestellen
van kaartjes, bel Peter Cuppen na
18.00 uur op 06 13 03 96 83.

Jeugdcarnaval D’n Dreumel
Jeugdcarnaval D’n Dreumel uit Horst organiseert op zaterdag 7 februari de receptie voor de jeugdprins.
Deze vindt plaats van 19.11 tot 21.11 uur in zaal De Lange. Op zondag 8 februari vindt in diezelfde zaal het
jeugdboorebrullefscircus plaats vanaf 14.11 uur.

Weej wense oow
allemaol unne hieël
schoeëne carnaval!

Joep, Jos & Eric met

Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

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

Op zaterdag 7 februari houden
jeugdprins Evert I en zijn adjudanten
Loek en Stan receptie. Traditiegetrouw
worden aansluitend de jubilarissen in
het zonnetje gezet. Daarnaast wordt
ook de ‘Ald-Prinse Plak’ uitgereikt aan
iemand die zich voor carnaval en voor
het jeugdcarnaval in het bijzonder

verdienstelijk heeft gemaakt. Ten slotte
vindt er een groot feest plaats voor
jong en oud met medewerking van de
jeugdliedjeszangers, dj Sjaak Jeurissen
en een optreden van meervoudig LVKdeelnemers De Breurkes uit Panningen.
Na het schouwspel tijdens de
jeugdzittingsmiddag van jeugdcarna-

val D’n Dreumel is er maar één grote
vraag: komt het jeugdboorebrullefscircus wel in Horst aan? Op zondag
8 februari komt (jeugd)carnavalvierend
Horst het te weten. Voor het eerst vindt
de jeugdboorebrullef plaats in zaal
De Lange. Alle spelers zijn afkomstig
van volleybalclub Hovoc.
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Marieke Leijssen schrijft
beste gedicht
Het gedicht van Marieke Leijssen uit Horst is als beste gekozen uit het poëzieproject dat de bibliotheek samen
met het Dendron College organiseerde. Op nationale gedichtendag, donderdag 29 januari, werden de gedichten
voorgedragen.

Het poëzieproject was voor leerlingen uit de derde klassen. In workshops
en tijdens de lessen Nederlands hebben de leerlingen op allerlei manie-

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

ren gewerkt met gedichten. Tijdens
de gedichtendag droegen veertien
leerlingen hun gedicht voor. Als beste
gedicht én heel leuk voorgedragen

koos de jury, bestaande uit Marjet ten
Brummelhuis, Jan-Hein de Wit en Marco
Roelofs, voor ’Mijn geweldige verjaardag’ van Marieke Leijssen.

de COMPLETE verzorging van al uw wasgoed
wassen - strijken - verstellen - stomen

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

GRATIS HOUTW
06-22605746

●

ORMINSPECTI

E

Nick en Mille jeugd
boerenbruidspaar
Hegelsom
Het nieuwe jeugdboerenbruidspaar van Jeugdcarnaval Hegelsom
bestaat uit Nick en Mille. Zij werden op zondag 1 februari bekend
gemaakt. Nick ván William van den Munckhof en Bonnie Knops en
Mille ván Peter en Silvia Nijssen worden op carnavalszondag
15 februari in de onecht verbonden. Dit vindt vanaf 17.11 uur plaats in
zaal Debije in Hegelsom, waarna aansluitend de receptie plaatsvindt.
Voor meer informatie kijk op www.jchegelsom.nl (Foto: Stef Dekker)

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

w w w. t r a a s . n l

Blitterswijck

Superdeals:

Omo

Alle soorten, 2 verpakkingen

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

9,38 – 11,58

4,69 – 5,79

1 + 1 gratis

Ierse runderriblappen
Per 500 gram

4,99

kilo 6,98

3,49

Geldig van wo 4 t/m di 10 februari 2015.

Hoofdkussens 100% katoenen tijk 9,99

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

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

www.bekro.nl

Verwarming
■

■ CV-ketels ■
vervanging en onderhoud ■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

r
Al mee ar
a
j
1
dan 2 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Partners van Erato

Tim Groetelaers
Stichting Erato verzorgt individuele en groepsoptredens voor zorgbehoevenden bij diverse zorginstellingen in Limburg. Om de werkzaamheden van
Erato te ondersteunen heeft de stichting partners nodig. In een serie stelt
HALLO ze aan u voor.
Tim Groetelaers, alias dj Tim
Little en dj Timmie Tirol: “Muziek
is mijn álles. Dat Stichting ERATO
zorgafhankelijke mensen blij maakt
of verlichting brengt is fantastisch.

Daar kan niemand nee tegen zeggen.
En zeker ik niet. Als er geen muziek
in mijn leven was geweest, ik moet
er niet aan denken. Steun Stichting
Erato!”
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Cursus Landschapsgids Maasdal
In ’t Zoemhukske in Horst vindt op maandag 2 maart een kennismakingsavond plaats over de cursus Land
schapsgids Maasdal die wordt georganiseerd door IVN Regio Maasdal. De kennismakingsavond begint om 19.30 uur.

Het doel van de cursus is mensen
op te leiden tot landschapsgidsen die
zelfstandig een landschapsexcursie
kunnen ontwerpen, uitzetten en begeleiden. De cursus is specifiek gericht
op het gebied in het Maasdal tussen

Venlo-Nijmegen en Peel-Duitse grens.
De lessen zijn op zaterdagen
14 maart, 21 maart, 11 april, 16 mei,
6 juni, 4 juli, 11 juli, 5 september,
26 september en 17 oktober. De
cursus sluit op de laatste dag af met

een p
 resentatie van ommetjes en de
uitreiking van het cursuscertificaat.
Voor meer informatie over de
cursus, de kennismakingsavond en
aanmelding voor de avond, kijk op
www.landschapsgidsenmaasdal.nl

Sense laat van zich horen
Zanggroep Sense uit Deurne en Griendtsveen treedt zondag 8 februari om 10.45 uur op in de kerk van
Griendtsveen. De zanggroep van negen mensen staat onder leiding van dirigent Antoine Kop.
Sense zingt liederen van dichtbij
en ver weg, uit verschillende culturen
en in meerdere talen. Liederen van nu
maar ook uit vroeger tijden. Liederen
met zeggingskracht, soms met een

vrolijke noot en sommige met
gitaarbegeleiding.
De leden van het koor willen
zowel de muziek als het verhaal van
de liederen aandacht geven. De naam

verwijst daar ook naar: echt ervaren.
Het optreden is aansluitend aan de
zondagsmis en is voor iedereen
toegankelijk. Sense zingt ongeveer
een uur.

Boerenbruidspaar
Johan en Silvie
Johan Engels en Silvie Janssen zijn tijdens het prinsenbal op zondag
11 januari uitgeroepen tot het boerenbruidspaar van carnavalsvereniging Kroeënekraan en Pieëlhaas uit Kronenberg en Evertsoord. Het
gezelschap werd gepresenteerd in De Torrekoel. Dit jaar wordt de
boerenbruiloft georganiseerd door dartclub Umme uit Kronenberg.
Op carnavalszondag 15 februari wordt het paar om 14.45 uur in het
onecht met elkaar verbonden. Deze plechtigheid vindt plaats op het
kerkplein in Kronenberg. Hierna trekt het boerenbruidspaar samen met
prins Joep I en zijn adjudanten Jos en Eric, in de optocht door
Kronenberg en zal de receptie plaatsvinden in De Torrekoel.

Hoedebal in OJC Canix
Het jaarlijkse carnavalsfestijn van OJC Canix, het Hoedebal, vindt plaats op zondag 8 februari. Het bal begint om
16.00 uur, de zaal gaat om 15.00 uur open.
Het Hoedebal vindt traditiegetrouw
de dag voor Gekke Maondaag plaats. Het
is volgens de organisatie een alternatief
carnavalsfeest, zonder carnavalsmuziek
maar met feestmuziek. Foute hits uit

vervlogen tijden worden aangevuld
met een moderne knaller die momenteel in de top 40 staat. Bezoekers zijn
verplicht een hoofddeksel te dragen.
Voor de meest originele hoed zijn prijzen

beschikbaar. Zoals elk jaar wordt ook
dit jaar de pe(g)chvogel uitgereikt en
komen de raad van elf, de jeugdraad en
de dansgarde op bezoek. De livemuziek
wordt verzorgd door Gino’s Eyeball.

Naaimachine Specialist in Noord-Limburg

Ruim 30 stuks gebruikte kwaliteits naaimachines
Met 1jaar garantie, afleverbeurt en omruilgarantie.

Elna

- Pfaff – Lewenstein -

Husqvarna

Verkoop, Onderhoud & Reparatie (op afspraak)
077-3987973 / 06-38518702 Americaanseweg 13 Horst

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!
Ook in het

weekend!

tandprothetische praktijk

KUNSTGEBIT ZORGCENTRUM
HORST

Boerenbruidspaar Meterik
Piet Jenniskens en Marianne Jenniskens-Janssen worden op carnavalsdinsdag 17 februari in de onecht
verbonden. De boerenbruiloft begint om 14.11 uur in MFC Meulewiek in Meterik. Het bruiloftsgezelschap
bestaat verder uit de ouders van de bruid, John en Marion Roelofs-Cox en de ouders van de bruidegom,
Wilben Gielens en Petra Korstjaans. De kapelaan wordt gespeeld door Wouter Ambrosius. Jessi Korstjaans is
Drika, de zus van de bruidegom en Evelien Swinkels speelt Therèse, de zus van de bruid.

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

WWW.KUNSTGEBITZORGCENTRUM.NL
Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. (077) 398 88 45
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Lourdesfeest Tienray
In Tienray vindt op woensdag 11 februari het Lourdesfeest plaats. In de
kerk kan het publiek ook dit jaar weer het Lourdesgevoel beleven. De
viering begint om 18.30 uur.
In 1877 heeft Tienray van de paus
de eretitel Klein-Lourdes gekregen
en veel van haar inwoners zijn naar
Lourdes geweest. Om het gevoel van
Lourdes naar Tienray te halen, wordt
de Lourdesviering gehouden. Om
18.30 uur begint de viering met een
rozenkransgebed bij de grot in de kerk.
Vervolgens begint om 19.00 uur een

heilige mis, die wordt opgeluisterd door
het Ouderenkoor van Tienray. Na afloop
van de mis is er een kleine lichtprocessie en bestaat de mogelijk om de
relikwie van de Heilige Bernadette te
eren. De kerk van Tienray is ook overdag geopend voor een bezoek aan de
grot. In de wintermaanden is de kerk
geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Totale leegverkoop
op de carnavalsafdeling:
superlaag geprijsd,
alles moet weg!

g:
carnavalskledin
Dames- en herenze v.a. € 10,Carnavalskledin
grote keu edkoper)
g
(nergens go
voor kinderen:
€ 5,- en € 10,Grote keuze
carnavalshoeden
intercollectie:
en –petten
Laatste ronde w
reeds

nu halve prijs

orting op de
nu extra kassakde artikelen
afgeprijs

Agenda

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

America

Boerepummeloavend

Receptie prins

vr 6 en za 7 februari 20.00 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: Bondszaal

wo 11 februari 20.00 uur
Locatie: café De Buun

zo 8 februari 13.11 uur
Organisatie: CV De Meulewiekers
Locatie: MFC De Meulewiek

Carnavalsconcert

Zittingsavonden

Dorpsraadsvergadering
wo 11 februari 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

Broekhuizen
Buutoavend

vr 6 februari 19.00 uur
Organisatie: CV De Krey
Locatie: Maaspaviljoen

Broekhuizenvorst

Allround
tractorchauffeur
Wij vragen:
• ervaring met dergelijke werkzaamheden;
• zeer nauwkeurig kunnen werken;
• flexibel, geen 9 tot 5 mentaliteit.
Wij bieden:
goede beloning en een leuke functie waarbij het volop aankomt
op je capaciteiten en deskundigheid als tractorchauffeur.
Solliciteren:
stuur je sollicitatiebrief naar personeel@groenteproducties.com
Reageer alleen als je echt relevante ervaring hebt!
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

za 7 februari 19.45 uur
Organisatie: CV D’n Ezelskop
Locatie: De Wingerd

vr 6 februari 19.11 uur
Organisatie: CV Kroeënekraan en
Pieëlhaas
Locatie: De Torrekoel

Tapzingen

wo 11 februari 19.30 uur
Locatie: De Torrekoel

Griendtsveen

Lottum

zo 8 februari 10.45-11.45 uur
Locatie: St. Barbarakerk

za 7 februari 20.00 uur
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: Harmoniezaal

zo 8 februari 15.11 uur
Organisatie: CV D’n Ezelskop
Locatie: De Wingerd

zo 8 februari 14.30 uur
Organisatie: De Balkers
Locatie: De Sevewaeg

Binnegewoeëne
buuttezitting
Themabal:
Oktoberfest

Hoedebal
met Gino’s Eyeball

wo 11 februari 21.00 uur
Locatie: café Croes Moeke

Kennismaking
Sevensanghers
do 12 februari 20.30 uur
Organisatie: mannenkoor
Die Sevensanghers
Locatie: De Sevewaeg

zo 8 februari 15.00 uur
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: OJC Canix

Swolgen

Gekke Maondig

Hegelsom

ma 9 februari 14.11 uur
Organisatie: GMV De Peg

zo 8 februari 14.11 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina

vr 6 en za 7 februari 19.30 uur
Organisatie: CV De Tuutekop
Locatie: zaal Debije

Meerlo

Tienray

vr 6 en za 7 februari 20.00 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: zaal ‘t Brugeind

vr 6 februari 20.00 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: OJC Gaellus

Truujeoavend

Prinsenreceptie

ma 9 februari 20.00 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: café Oud Meerlo

za 7 februari 19.30 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: Parochiehuis

Receptie
jeugdprinsenpaar

Zittingsavond

Revueavonden

Truujebal

Kantkloscafé
vr 6 februari 14.00 uur
Locatie:
Museum De Kantfabriek

Klosverdracht
vr 6 februari 20.11 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: Mèrthal

Carnavalsavond
basisschooljeugd
vr 6 februari 18.00-22.00 uur
Organisatie:
Horster verenigingen
Locatie: OJC Niks

Receptie jeugdprins
za 7 februari
19.11-21.11 uur
Organisatie: JC D’n Dreumel
Locatie: zaal De Lange

Jeugdboorebrullef
zo 8 februari 14.11 uur
Organisatie:
volleybalvereniging Hovoc
Locatie: zaal De Lange

Optreden Ilen Mer
www.haardstede.nl

Receptie prins

Receptie jeugdprins

Receptie jeugdprins

zo 8 februari 14.30 uur
Organisatie: CV De Blauwpoët
Locatie: Maaszicht

Grubbenvorst

Sevenum

Kronenberg

Dorpsraadsvergadering

Horst
m/v

wo 11 februari 20.11 uur
Organisatie: Harmonie-Orkest
Noord-Limburg
Locatie: ‘t Gasthoês

Prinsreceptie

zo 8 februari 14.11 uur
Organisatie: GMV De
Plaggenhouwers
Locatie: ‘t Haeren

Wij zoeken een:

Zittingsavonden
vr 6 en za 7 februari 20.00 uur
Organisatie: CV De Meulewiekers
Locatie: MFC De Meulewiek

Jeugdzitting

Ons bedrijf teelt vollegronds groenten en akkerbouwgewassen
op grotere schaal. Wij zijn van oudsher gespecialiseerd in de teelt
van ijsbergsla voor de versmarkt en de verwerkende industrie.
Daarnaast produceren wij diverse andere soorten bladgewassen,
spinazie, verschillende koolgewassen, suikerbieten en
conservengroenten. Wij werken met zeer moderne machines.

Meterik

zo 8 februari 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ‘t Gasthoês

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

Optreden
zanggroep Sense
Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl

Theatervoorstelling
Ramkoers – Marco Roelofs

zo 8 februari 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Melderslo

Carnavalsoavend
voor iedereen
tussen 5-16 jaar
vr 6 februari
18.30-20.30 uur
Organisatie: Jong Nederland
Locatie: MFC De Zwingel

Truujebal:
sprookjes
vr 6 februari 21.11 uur
Locatie: café-zaal ’t Paradijs

Aandacht voor klokken
zo 8 februari
11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Receptie
jeugdprins en -prinses
zo 8 februari
14.11-15.30 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel

Lourdesfeest
wo 11 februari 18.30 uur
Locatie: OLV Troosteres der
Bedruktenkerk

service 29
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Medische Religie
zorg
America
zondag

Meerlo
Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 2 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

Huisartsenpost
Venlo

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

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

09.00
09.00

Kronenberg
Lottum

Venray

Meerlo

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

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Tandarts
Spoedgevallendienst
6 t/m 12 februari 2015
Heldens-in’t Zandt M.
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

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

Alarmnummer

112

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

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

Melderslo

“De winnaar van groep 1 tot
en met groep 5 was de groep die
bestond uit Cas, Kick, Sil, Stijn,
Wessel en Thuijs. Zij playbackten het
lied Echte vrienden, van Jan Smit en

Kersenvlaai

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

De aanmoedigingsprijs was voor
Sienna, die het nummer Laat het los
van Elsa uit Frozen playbackte”, laat
de organisatie van de Mini Peggenplaybackshow weten.

100% vers 25% KORTING!

Meterik
Swolgen

Gerard Joling. Van groep 6 tot en met
groep 8 wonnen Roos, Lynn, Nikki,
Nika, Karlijn, Nienke, Chris en Emma
met het nummer Uptown Funk van
Bruno Mars.

3 weken voordeel
Geldig van
2 - 7 februari

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

Broekhuizen

In Lottum vond op zaterdagmiddag 31 januari de Mini Peggen-playbackshow plaats. De Mini Peggenplaybackshow werd gehouden in de zaal van de Smetenhof.

Geldig van
9 - 14 februari

Horst

11.00

Geldig van
18 - 21 februari

Huisarts en apotheek

Heilige mis

Mini Peggen-playbackshow

2 Speltbroden

van 10,95

voor 8,21
Abrikozenvlaai

van 10,95

voor 8,21
Appel krokant

van 6,30

voor 4,73
2 Havermik

van 5,90

6 rozijnenbollen

van 3,35

voor 2,51
5 Nonnevotten

van 6,75

voor 4,44

voor 5,06

2 Gildekorn

10 puntjes

Gommans

De Echte Bakker
SINDS 1914
www.versbrood.nl
Past. Vullinghsplein
Sevenum

Ook verkrijgbaar bij:

van 11,55

voor 8,66

van 6,10

voor 4,58

van 3,95

voor 2,96

Sevenum - Horsterweg 64
077-4672424

Parochiecluster Horst
Horst, America, Griendtsveen,
Hegelsom, Melderslo en Meterik
T 077 398 14 16

8 februari 2015 van 11.00u tot 16.00u
12 februari 2015 van 18.00u tot 20.30u

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Parochiecluster Maasdorpen
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 354 88 88 (Sensoor)

OPEN DAG

Op zoek naar een uitdagende combinatie van leren en werken?
Bouwmensen zorgt ervoor dat jij straks goed opgeleid aan de slag
kan. We bieden je erkende en vakkundige mbo-opleidingen op niveau
2, 3 en 4 met leerzame ervaringen bij bouwbedrijven.
Je krijgt praktijkscholing in de werkplaats en het theorieonderwijs
wordt verzorgd door het ROC Gilde Opleidingen. Met een opleiding
van Bouwmensen kies je voor een toekomst, die staat als een huis!

Meer informatie
Bouwcampus Limburg Noord
Gebr.van Doornelaan 63 5961 BB Horst
077- 398 62 59 info@bouwmensen-limburgnoord.nl www.bouwmensen-limburgnoord.nl
1433238_Bouwmensen Advertentie_156x62.indd 1

21-01-15 11:34

Nieuws
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Rabobank Horst Venray
voor al uw vragen
Particulieren | 077 389 84 00
Bedrijven | 077 389 85 00
www.rabobank.nl/horstvenray

VAN RABOBANK HORST VENRAY

Ook in 2015 steun voor goede initiatieven

COÖPERATIEFONDS RABOBANK
HORST VENRAY WEER OPEN VOOR AANVRAGEN
Als maatschappelijk betrokken bank helpt de Rabobank mensen en organisaties bij het verwezenlijken van ambities
en dromen. Waar een beursgenoteerde bank haar winst of dividend uitkeert aan haar aandeelhouders, keren wij ons
dividend uit aan de gemeenschap. Dat gebeurt via het Coöperatiefonds Rabobank Horst Venray.
Het Coöperatiefonds heeft als doel een bijdrage te leveren aan
de samenleving. Dit gebeurt door ondersteuning van projecten
op het gebied van kunst & cultuur, sport & recreatie, natuur
& milieu, educatie & maatschappij. Denk aan initiatieven op
het gebied van educatie, kennisoverdracht, verenigingsleven,
vrijwilligerswerk, cultuur, welzijn en samenleving. Toekomstgerichtheid, innovatie, duurzaamheid en maatschappelijke
betrokkenheid van het project tellen bij de beoordeling zwaar
mee. Daarnaast hebben projecten door en voor jongeren een
streepje voor.
Ook in 2015 steun voor goede initiatieven
De regio Horst aan de Maas/Venray en de dorpen Well en Wellerlooi bruisen van de initiatieven om het maatschappelijke,
sociale en culturele leven te verbeteren. Vaak hangt aan deze
initiatieven een flink prijskaartje. In zulke gevallen kan het Coöperatiefonds van Rabobank Horst Venray uitkomst bieden. Onze
bank staat immers dicht bij de mensen die in deze regio wonen,
werken en leven. In 2014 werden diverse aanvragen ingediend

voor de installatie van zonnepanelen en vervanging van daken
i.v.m. aanwezigheid van asbest. De beoordelingscommissie is van
mening dat het fonds hiervoor niet bestemd is. In totaliteit werd
€ 125.200,-- toegekend aan 20 gehonoreerde projecten.
Heeft u een project dat in aanmerking komt voor dit fonds?
Verenigingen en stichtingen worden uitgenodigd een
projectaanvraag voor het Coöperatiefonds in te dienen. Dat kan
tot en met 1 mei 2015. De beoordeling vindt plaats in de
maand mei. In juni wordt bekend gemaakt welke projecten
gehonoreerd zijn met een bijdrage. Inschrijven kan uitsluitend v
ia onze website www.rabobank.nl/horstvenray
In het Huishoudelijk Reglement leest u aan welke voorwaarden
uw aanvraag moet voldoen.
Vragen of hulp nodig bij het indienen van uw aanvraag?
Neem dan contact op met de afdeling Communicatie van
Rabobank Horst Venray tel. 077 389 84 25 of mail naar:
communicatie@horstvenray.rabobank.nl

Inspiratietafels voor vrouwen

Onderwerpen
Er zijn vier ‘Inspiratietafels’. Aan elke tafel wordt een ander onderwerp besproken.

Op vrijdag 27 februari ontvangen onze leden de voorjaarseditie van ‘Dichterbij Horst
Venray’, het ledenmagazine van onze bank.
In 2015 informeren wij onze leden via dit magazine over activiteiten en ontwikkelingen in de
regio Horst Venray. De ledenaanbiedingen vindt
u voortaan op bladzijde 38.

Dichterbij

MAGAZINE VOOR
K
LEDEN VAN RABOBAN
HORST VENRAY
VOORJAAR 2015

HORST VENRAY

Belevingsconcept The
Bird Family®
»28

N
KWETSBARE OUDERE
DS
COÖPERATIEFON

COÖPERATIEF CAFÉ

Wil je geïnspireerd worden door andere vrouwen of wil je andere vrouwen inspireren? Praat mee en deel je ervaringen
tijdens de ‘Inspiratietafels voor vrouwen’ op dinsdag 10 maart of donderdag 19 maart 2015.
Samen in gesprek
In groepjes van maximaal 15 deelnemers, waaronder zeker
één ervaringsdeskundige en/of gespreksleider, worden diverse
onderwerpen besproken. Een mooie gelegenheid om ervaringen
en uitdagingen met elkaar te delen. Tips te vragen en te geven.

LEDEN ONTVANGEN
‘DICHTERBIJ
HORST VENRAY’

Daarbij kun je een keuze maken uit de onderwerpen:
• De financieel onafhankelijke vrouw ( Vrouw & geldzaken)
• Tieners en geld
• Zorg voor een ander (Mantelzorg)
• Het roer om! (Carrière switch)
Je kunt je inschrijven voor twee ‘inspiratietafels’.
Locatie: Kantoor Rabobank Schouwburgplein 13 in Venray
Ontvangst: 19.15 uur. Einde bijeenkomst: ca. 22.15 uur.
Aanmelden kan via onze website of bel naar 077 389 84 00

rek

Ook in 2015 in gesp
met leden »8

Levert bijdrage aan
leefbaarheid »18

rbaar

Hoe financieel wee
bent u? »22

BANKPAS VERVANGEN
OF BLOKKEREN?
Regelmatig ontvangen wij vragen van
klanten over hoe te handelen bij een defecte pas en hoe vervolgens een nieuwe
pas aangevraagd kan worden. Dat kan
heel gemakkelijk.

Denk mee met je bank
Wat vinden onze leden belangrijk? Dat is de vraag die voor
ons centraal staat. Rabobank werkt voortdurend aan het
verbeteren van haar dienstverlening en daar betrekken
wij onze leden graag bij! Bent u lid van Rabobank Horst
Venray? Dan nodigen wij u graag uit om met ons mee te
denken. Door uw mening met ons te delen, kunnen wij
ervoor zorgen dat onze dienstverlening beter aansluit bij
wat u belangrijk vindt.
Dichterbij dan ooit
‘Denk mee met je bank’ is een online community waar leden van
de Rabobank hun mening geven, ervaringen delen en verbeterpunten aandragen. Wij zijn op zoek naar leden die kritisch zijn
en met ons mee willen denken over diverse onderwerpen, zoals
het vereenvoudigen en verbeteren van (bestaande) processen,
nieuwe diensten en producten. Daarnaast willen wij ook graag
weten wat onze leden belangrijk vinden in hun leefomgeving.
Aankomende lokale onderwerpen
• Dichtbij blijven in het huidige digitale tijdperk
• Veilig bankieren
• Ledenmagazine Dichterbij
• Hoe u gebruik maakt van onze dienstverlening
• Onderwerpen ledenraadsvergadering
Deelnemen?
Wilt u deelnemen aan de community? Stuur dan een e-mail met
uw voor- en achternaam, geboortedatum en e-mailadres naar
cooperatie@horstvenray.rabobank.nl. Daarna ontvangt u op
korte termijn uw persoonlijke inloggegevens.

twitter.com/rabohorstvenray
rabobank.nl/horstvenray

OPENINGSTIJDEN
CARNAVAL
Tijdens de Carnaval hanteren wij
aangepaste openingstijden.
Op maandag 16 februari zijn onze kantoren gesloten.
Op carnavalsdinsdag 17 februari is uitsluitend het
kantoor aan het Schouwburgplein in Venray geopend
van 10.00 tot 13.00 uur. Vanaf woensdag 18 februari
hanteren we de reguliere openingstijden. Wij wensen
u veel lol en plezier tijdens de Carnavalsdagen!

Via de Rabo Bankieren App
Via de Rabo Bankieren App (toegankelijk via
mobiel bankieren) kunt u bij verlies of diefstal
uw bankpas blokkeren en een nieuw exemplaar aanvragen. Ook kunt u via de app een
nieuwe pas aanvragen als deze beschadigd is.
De Random Reader of Rabo Scanner heeft u
hierbij niet nodig. U hoeft dus niet in te loggen
maar komt direct in de omgeving waarin u een
nieuwe pas kunt aanvragen.
Via Rabo Internetbankieren
Gebruikt u de Rabo Bankieren App niet, maar
heeft u nog wel een bankpas waarmee u kunt
inloggen? Dan kunt u via Rabo Internetbankieren een vervangend exemplaar aanvragen van
uw bankpas. Bij diefstal of verlies wordt dan
meteen ook uw huidige pas geblokkeerd.

