gemeentenieuws pagina

08
02
2

0

1

17

Meer
foto’s?

8

hallohorstaandemaas.nl

De nieuwe prinsen van Horst aan de Maas – deel 5

pagina

18-25

Politie
zoekt
contact
met
bewoners
pagina

02

Weer geen
besluit
zwembad
pagina

03

Verhalen
van de
straat –
Tienray
pagina

07

‘Een
inbraak is
nooit te
voorkomen’
pagina

12

Alaaf!
Nog een paar dagen wachten en dan is het zover: carnaval. Op zondag 11 februari vindt eerst de Sleuteloverdracht in de Mèrthal in Horst plaats en dan kan het feest
officieel beginnen. Dan is de ‘macht’ over Horst aan de Maas voor drie dagen in handen van de carnavalsprinsen. Op de inmiddels traditionele prinsenfoto van HALLO Horst
aan de Maas poseren (bijna) alle carnavalsprinsen van Horst aan de Maas gezamenlijk. Vol verwachtingen kijken ze uit naar de komende dagen, Aswoensdag lijkt nog zo
ver weg. HALLO Horst aan de Maas wenst alle lezers een fijne carnaval toe.

Mobiel
stembureau

Lucassen

WEEJ HEBBE ALLES IN HOES VUR ENNE

GEZELLIGE CARNAVAL

16.89

899
.
Brand Pils

2.49

1.99

Schapendonk
Worsten-,
saucijzen- of
frikandelbroodjes
4 stuks per pak

Er komt een mobiel stembureau
op het station in Hegelsom tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart.
Dat maakte burgemeester Ina
Leppink dinsdag 6 februari
bekend tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Krat 24 flesjes à 30 cl

kilo
2 bossen

5.-

CARNAVAL
GEOAPEND

Tulpen uit
Amsterdam
2 bossen

7.95

5.99

Keulen Limburgs
runder zuurvlees Pak 1 kilo

Zóndig 11 fibberwaarie vaan 10.00 – 14.00 oor
Maondág en deensdág vaan 8.00 - 18.00 oor

Lucassen

| Patronaat 13c | Horst | 077 396 13 90 |

plus.nl

Het stembureau is op de verkiezingsdag geopend tijdens de spits,
tussen 07.00 en 09.00 uur en tussen
16.00 en 19.00 uur. Ook komt er voor
het eerst een stembureau in
Evertsoord. Dat is tussen 10.00 en
15.00 uur geopend. “Op deze manier
bieden we inwoners optimaal de
gelegenheid om te kunnen stemmen”, aldus burgemeester Leppink.
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Project ‘Dorp van de maand’

Politie zoekt contact met bewoners
In een samenwerking met de gemeente Peel & Maas, gaat de politie
van de gemeente Horst aan de Maas het contact met de mensen op straat
opzoeken. Dit met als doel om zo te achterhalen wat er speelt in de
gemeenschap.
Dit project, onder de noemer ‘Dorp
van de Maand’, is een initiatief van het
politieteam Horst/Peel en Maas.
De politie zoekt de samenwerking met
de gemeentes, in dit geval dus Horst
aan de Maas. Iedere maand worden
enkele dorpen centraal gesteld.

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Roy Verhaegh
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt, Iris Cöp,
Yana van de Sande en Puck
Verheijen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans, Marianne Pirlo
en Fabienne ten Horn
Bezorging
Garçon
085 071 10 90
bezorgservice@garcon.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 (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

De insteek hiervan is dat de politie het
contact met de burgers zelf opzoekt,
om zo te achterhalen wat er speelt.
Zo waren Kessel, Kessel-Eik en Helden
in januari Dorp van de Maand. In de
buurgemeente werd er bijvoorbeeld in
Helden een buurtborrel georganiseerd,
waarbij burgers de mogelijkheid
kregen om ongenoegen en tips door te
geven. De invulling is per plaats
verschillend, maar het idee is overal
hetzelfde. In de maand februari staan
Sevenum, Kronenberg en Evertsoord
centraal. “Ieder dorp is anders en vergt
zodoende ook een andere aanpak.
In een klein dorp als Evertsoord zullen
we tegen andere dingen aanlopen als
bijvoorbeeld Sevenum”, vertelt wijkagent van Sevenum, Jaap Wiendels.
Samen met zijn collega Nicol Claessens
maken zij hun rondes door Sevenum en
gaan gesprekken aan met de mensen
op straat. Ook bellen zij aan bij woningen. “We gaan niet letterlijk van huis
naar huis, maar kiezen ervoor een
onderscheid te maken in het soort
woning. Een rijtjeshuis, een villa, een
appartement, zodat we een divers
beeld krijgen van wat er speelt.
Op deze manier kunnen we er eens
rustig met de burgers aan de keukentafel over praten”, aldus Wiendels.

Actief benaderen
“Verder bezoeken we evenementen bezoeken waar we meerdere
mensen tegelijk tegen komen, zoals
de Weekmarkt in Sevenum. We gaan
mensen actief benaderen, zowel overdag als in de avond. Wat heeft de burger te melden? We gaan doen waar de
burger om vraagt en meteen aan de
slag met wat we aan informatie terugkrijgen”, vervolgt Wiendels. Adviseur
van openbare en veiligheid van de
gemeente Horst aan de Maas, Susanne
Vercoulen, zal het tweetal vergezellen
tijdens de rondgangen, zodat er van
de meldingen meteen werk gemaakt
kan worden.

Wijkagenten Jaap en Nicol
“Het gaat voor ons om het totaalplaatje. De mensen zijn uiteindelijk
toch de oren en ogen van de wijk.
We willen er voor zorgen dat de
mensen een gezicht bij de wijkagenten krijgen en dat de lijnen kort zijn.
Uiteindelijk streven we er naar om de
rollen om te draaien, en dat de drempel lager is om een melding bij ons te
doen”, vertelt Claessens. “Zo merkten
we bijvoorbeeld dat er goed gereageerd werd op de berichten die we op
Facebook plaatsen. We zijn blij met
iedere melding die we krijgen, want
daar kunnen we tenminste iets mee.
Er speelt meer dan we te horen krijgen, en zodoende is het belangrijk dat
we die communicatielijnen kort houden.” “We willen overigens benadrukken dat dit niet ten koste zal gaan van
andere dorpen in de gemeente. Als er
ergens een noodgeval is, krijg dat
voorrang uiteraard”, voegt Wiendels
hier aan toe. “Daarnaast trekken we
er niet gepland tijd voor uit, maar zal
het meer gebeuren tijdens bijvoorbeeld patrouilles. Dat kan op ieder

moment van de dag zijn.” Op donderdag 1 februari trokken Wiendels
en Claessens in de middag door de
straten van Sevenum. Ze zijn bij mensen thuis geweest, spraken mensen
op straat aan, hebben een bezoekje
gebracht aan het winkelcentrum bij
Jan Linders. Wiendels: “Er kwam veel
ter sprake, maar bovenal was het goed
gesteld met de mensen in Sevenum.
Uit de gesprekken kwamen de verwachte problemen naar boven, zoals
hangjeugd, parkeergelegenheid,
te hard rijdend verkeer en vuurwerkoverlast. Nu is het aan ons om de
balans op te maken en hier structureel met een oplossing voor te komen.
Wordt er daadwerkelijk te hard gereden op die weg waarover geklaagd
wordt, of lijkt dat maar zo en ligt het
aan de weginrichting? Nu zouden we
hier wel met een snelheidscontrole
kunnen gaan staan en boetes uitschrijven, maar uiteindelijk hebben we er
meer aan om dan met de gemeente
om de tafel te gaan zitten en dit probleem aan te pakken.”

Wandeltocht

Eerste editie extreme kruisweg
Vanuit de Sint Lambertuskerk in Horst wordt op vrijdag 23 maart voor de eerste keer een extreme kruisweg
georganiseerd. Op de vrijdag vóór het begin van de Goede Week lopen de deelnemers een tocht langs verschillende kruisen, kapellen en kerken van de kerkdorpen van Horst aan de Maas.
“Het idee voor de tocht is ontstaan
bij kapelaan Marcin”, vertelt Marielle
Biermans van de organisatie. “Hij komt
uit Polen en daar zijn dit soort tochten
heel normaal en worden ze zelfs
jaarlijks georganiseerd.” De tocht van
21 kilometer leidt de deelnemers langs
14 plaatsen, variërend van kruisen en
kapellen tot kerken in Horst aan de
Maas. Deze plaatsen staan voor de
veertien kruiswegstaties van Jezus,
van de veroordeling en de momenten
waarop hij valt tot de kruisiging en
uiteindelijk de graflegging. Biermans:
“We lopen zo de weg die Jezus liep
vóór zijn kruisiging na. Bij iedere statie

stoppen we en wordt een overweging
gelezen. Zo kunnen de deelnemers dus
even stilstaan bij de lijdensweg van
Jezus.” De organisatie is inmiddels al
volop bezig met de voorbereidingen.
Biermans: “De eerste reacties op de
tocht zijn heel positief en we hebben
zelfs al een aantal opgaves binnen.”
Ook de route is al uitgestippeld.
“Binnenkort gaan we de tocht zelf
alvast een keer lopen. De verwachting
is dat die toch wel vijf tot zes uur gaat
duren. Het is een route van 21 kilometer en de deelnemers staan tijdens de
wandeling veertien keer stil.” Er rijden
tijdens de tocht auto’s rond, die mocht

het nodig zijn mensen ophalen en
terugbrengen naar Horst. De avond
begint om 18.30 uur met de Heilige
Mis in de Sint Lambertuskerk in Horst.
Na de mis, rond 19.00 uur, gaat de
tocht van start. Het is de bedoeling dat
de tocht in kleine groepjes of alleen in
stilte wordt gelopen. Iedereen krijgt
een plattegrond, routebeschrijving en
de teksten van de veertien staties
mee. Halverwege de tocht is er koffie met cake en aan het einde, bij de
terugkomst in Horst, staan broodjes
en soep klaar. Aanmelden voor
de tocht kan tot 9 maart via
freddyenmarielle@home.nl

Meten = weten

De juiste start voor een geslaagde
teelt. Neem tijdig uw grondmonsters.
- Bemesting- en aaltjesmonsters
met en zonder G.P.S.
- Opmeten percelen
- Gedetailleerde bodemkaarten
- Voor de juiste P.H. en Kali
- vaste gift en variabele strooien
Gedegen advies voor
een optimaal teeltrendement.

Lorbaan 23a, 5966 PG America, 077 - 464 1999

www.timmermansagriservice.nl

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
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Tandartsen restaureren
Apolloniabeeld Sevenum
Het Apolloniabeeld in de kapel aan de Renkensstraat in Sevenum is onlangs volledig gerestaureerd en teruggeplaatst voor de Apolloniaviering op vrijdag 9 februari. Dit was nodig nadat tandartsen in Horst aan de Maas
constateerden dat het beeld niet langer in goede staat was.
Apollonia is de beschermheilige
voor tandartsen en kenmerkt zich door
een tang met tand of kies in de ene
hand en een palmtak in de andere.
Het zijn dan ook de tandartsen uit
Horst aan de Maas die er achter
kwamen dat het beeld in Sevenum
behoorlijk verweerd was. “De verf liet
los, de kies uit de tang ontbrak en ze
miste een paar vingers”, laat Gonnie
Reinartz-Eijkemans van tandartsenpraktijk Eijkemans weten. In het kader
van de Apolloniaviering namen ze de
restauratie op zich.
“De Apolloniaviering is ieder jaar
een gelegenheid voor tandartsen en
verwijzers (zoals orthodontisten en
parodontologen, red.) in de gemeente,
om samen te komen. De banden
worden dan aangehaald en versterkt,
waardoor we gemakkelijker iets voor
elkaar kunnen betekenen. Denk hierbij aan het opvangen van patiënten
als een praktijk gesloten is. Het is
een fijne gelegenheid om contacten
te versterken en warm te houden.
Ook steken we tijdens deze viering
een kaarsje aan ter nagedachtenis aan
overleden dierbaren of dierbaren die
steun kunnen gebruiken. Het beeld
speelt hierbij een belangrijke rol, dus
voelde het ook als onze taak om te
zorgen voor een restauratie.” De tandartsen hebben de viering dit jaar zelf
op woensdag 7 februari gehouden,
ook al is de officiële viering op
9 februari. “Dat is vaak net hoe het
uitkomt met bijvoorbeeld carnaval,
maar we houden wel ieder jaar deze
datum aan om samen te komen”,
aldus Reinartz-Eijkemans.
“Helaas weten we niet hoe
het beeld er oorspronkelijk uit ziet.
Het is gerestaureerd aan de hand van

Hogere garantiestelling
voor 800 jaar
Horst aan de Maas
Gemeente Horst aan de Maas staat voor een bedrag van maximaal
326.000 euro garant voor de viering van 800 jaar Horst aan de Maas in
2019. Dat werd dinsdagavond 6 februari tijdens de gemeenteraadsvergadering besloten.
De totale kosten voor de
viering in 2019 worden nu
geraamd op 560.449 euro. Het
stichtingsbestuur hoopt in totaal
435.000 euro aan subsidies en
fondsen te kunnen werven, waarvan 200.000 euro van gemeente
Horst aan de Maas, samen met
een garantiesubsidie. Eerder wilde
het College van B&W voor maximaal 100.000 euro garant staan.
“Dit zorgt voor een inspanningsverplichting voor de stichting om
voldoende sponsoren te vinden”,
liet wethouder Ger van Rensch
eerder weten.

Stichting Horst aan de Maas
800 vond dit bedrag echter te laag,
aldus voorzitter Arie Stas. Volgens
haar zouden daardoor de plannen
voor de viering niet uitvoerbaar
zijn. Tijdens de raadsvergadering
dienden SP, CDA en PvdA een
voorstel om een maximaal garantstelling van 326.000 euro te verlenen. Hoewel alle partijen
aangaven achter de viering te
staan, ging dit voorstel voor
Essentie en D66 te ver. Uiteindelijk
stemden SP, CDA en PvdA voor,
Essentie en D66 waren tegen het
voorstel.

“Doodgewone zaken
bespreekbaar maken”

foto’s van andere Apollonia-beelden,
waardoor het er wel iets anders
is uit komen te zien. Hierdoor zijn
er bijvoorbeeld andere kleuren in
terug gekomen.” Het gerestaureerde
beeld staat weer in de kapel op de
Renkensstraat.

Van oorsprong is het een
gedachteniskapel die gesticht is in
1852. Vroeger werd de kapel veel
bezocht door mensen met kiespijn.
In 1980 is de vervallen kapel afgebroken en op een hogere plek weer
opgebouwd.

Weer geen besluit over
zwembad
De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft de beslissing over het zwembad in Horst weer uitgesteld.
De coalitiepartijen CDA, Essentie en PvdA willen eerst nog meer onderzoek naar de gevolgen van verplaatsing
van het zwembad naar Afslag10. Dat bleek dinsdag 6 februari tijdens de raadsvergadering.
De gemeenteraad boog zich
dinsdagavond over het voorstel van
het College van B&W om een nieuw
zwembad te bouwen in Afslag10.
Volgens het college is behoud van
het huidige zwembad De Berkel te
duur. Dit plan stuit op bezwaren van
onder ander het comité ’t Zwembad
mot Bliêve. Zij zijn bang dat de
recreatieve zwemmer wordt benadeeld door de komst van een nieuw
bad, onder andere doordat in de
plannen het recreatiebad een stuk
kleiner wordt en de glijbaan en het
bubbelbad waarschijnlijk niet
terugkomen. Ook de SP en D66 zijn
tegen de bouw van een nieuw
zwembad. “We hebben de indruk
dat het college koste wat kost een

Viering

nieuw bad wil”, aldus Jos Gubbels
tijdens de raadsvergadering.
“De Berkel is een zwembad voor
alle doelgroepen. Sloop van het
huidige bad zien we daarnaast als
kapitaalvernietiging.” Ook Bart Cox
van de SP vond dat met name de
nadelen van De Berkel worden
belicht. “De discussie wordt duidelijk
één kant opgestuurd.”
De coalitiepartijen dienden dinsdagavond een voorstel in om het
besluit over het zwembad uit te stellen. Zij willen dat er onder andere
eerst gekeken wordt naar de gevolgen van verplaatsing van het bad
eventueel samen met de sporthal.
Ook willen ze dat gekeken wordt naar
welke voordelen er op het gebied

van duurzaamheid behaald kunnen
worden. “Dat is geen stap achteruit”, verzekerde Bram Hendrix van
Essentie. D66 en SP twijfelden daar
echter over en ook het College van
B&W was geen voorstander van het
voorstel, liet wethouder Ger van
Rensch weten. “We begrijpen dat er
veel emoties spelen, maar we willen toch voorstellen nu de knoop
door te hakken. We denken dat
nieuwbouw als een aanjager gaat
werken voor toekomstige ontwikkelingen in Afslag10. Daarnaast biedt
het kansen voor de herinrichting van
Horst-Zuid.” Zijn oproep had echter
niet het gewenste effect. Het voorstel werd met zestien stemmen voor
en acht tegen, aangenomen.

Mijn naam is Noortje Rutten en ik ben
dagelijks bezig met doodgewone zaken.
Mijn bedrijf Consendo, uw steun voor
nu en later, begeleidt mensen rondom
verliessituaties met als doel om ze zolang
mogelijk zelf de regie in hun persoonlijke
situatie te laten behouden.

Huisje, boompje, beestje…
Heb ik alles goed geregeld?
Situatie (namen zijn ﬁctief):
Menno en Evi zijn al een aantal jaren gelukkig met elkaar. Ze wonen
samen in het huis van Menno. Het huis is recentelijk verbouwd met
eigen spaargeld van Evi. Deze verbouwing was nodig, omdat hun
eerste kindje op komst is. Menno en Evi hebben nog niks geregeld
voor hun situatie; dat vinden ze niet nodig. Bedoeling is dat ze wel
een keer gaan trouwen.
Vraag: moeten Menno en Evi iets regelen?
Het is heel belangrijk dat Menno en Evi iets gaan regelen, ongeacht
of ze gaan trouwen of niet. In tegenstelling tot wat veel mensen
denken, zijn samenwoners juridisch gezien niks van elkaar. Dat betekent dat samenwoners niks van elkaar erven in geval van een overlijden. Dat betekent dat Menno en Evi niet van elkaar zullen erven.
Hun kind zal hun erfgenaam zijn.
Daarnaast geldt voor samenwoners een strakke scheiding van vermogens: dat wat van Menno is, is en blijft van Menno; dat wat van Evi is,
is en blijft van Evi. Dat betekent dat het huis altijd van Menno blijft.
Ook als Menno en Evi besluiten om te gaan trouwen, dienen ze
van alles te regelen. Door de nieuwe regels van het huwelijksvermogensrecht die gelden vanaf 1 januari 2018 zijn een heel aantal
zaken veranderd.
Meer weten?
Wilt u meer weten over samenwonen en/of trouwen? Bezoek onze
gratis informatieavonden op diverse locaties in de regio. Zie onze
website: www.consendo.nl
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Horst
aan de
Maas

Maurice
Weijs

Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas
spreekt in de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen
hebben gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: Maurice Weijs,
geboren en getogen in Horst, maar tegenwoordig prins carnaval uit De Lier, Zuid-Holland.

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden

Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
EM:
VOOR Hcelzouten
Schüssler
Ontspannende

VALENTIJNSACTIE
rugbehandeling 45 minuten
€ 32,50 voor

€ 29,00

VOOR HAAR:

Ontspannende
gezichtsbehandeling 60 minuten

€ 37,

50
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
r
voo
€ 42,00
16.00
zaterdag 10.00 - 16.0

Crist Coppens
CARNAVALSAANBIEDING

Alleen vrijdag en zaterdag

Bij 200 gram achterham
10 eieren gratis
Malse kogelbief 3 stuks € 8,50

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Als het op het vieren van carnaval aankomt, wordt er
vaak gekeken naar Noord-Brabant en Limburg. Maar in
Zuid-Holland kunnen ze er ook wat van, hoewel ze daar
wel een beetje Limburgse hulp bij nodig hebben. In het
plaatsje De Lier, gelegen in de nabijheid van Delft en
Naaldwijk, is van oorsprong Horstenaar Maurice Weijs
(47) uitgeroepen tot ‘Prins De Weijste Uit ’t Zuiden’.
De vereniging heet daar ‘De Theebukkers’ en ze vieren
ondertussen al 65 jaar carnaval. “In Horst is bijna iedereen katholiek, dus daar komt het meer vanuit het geloof
en krijg je carnaval al op de basisschool mee. Hier in
Zuid-Holland verschilt dat nogal per plaats; dat wisselt
tussen bijvoorbeeld protestants, gereformeerd of roomskatholiek”, vertelt Maurice Weijs. “Hoewel de mensen
hier steeds minder naar de kerk gaan, en het geloof er
steeds minder mee van doen heeft. Het gaat er toch
meer om er samen een mooie tijd van te maken.
In Naaldwijk wordt er bijvoorbeeld geen carnaval
gevierd.”

Snoeptomaatteler
Maurice vertrok ruim 26 jaar geleden naar het
Westland (het gebied rondom De Lier dat bekend staat
om zijn glastuinbouw, red.). Hij komt zelf van oorsprong uit een tuindersgezin en volgde de Middelbare
Tuinbouwschool, waar hij door een stage kennis maakte
met het Westland. Als één van de laatste dienstplichtigen bracht hij zijn diensttijd door in Sarajevo. Toen hij
daar van terugkwam besloot hij om meer ervaring
op te doen in de tuinbouw en vertrok weer naar het
Westland. In die tijd leerde hij zijn vrouw Willeke kennen en had hij zijn plekje gevonden in de gemeenschap.
Tegenwoordig is hij teler van snoeptomaten in De Lier en
Brielle. Weijs: “In het begin was het wel even wennen,
de mensen zijn hier een stuk directer en zeggen waar
het op staat. Daar moet je mee om leren gaan. Als overeenkomst met Horst zou je de agrarische streek kunnen

noemen, waarbij hier 60 tot 70 procent van de mensen
wel iets met de tuinbouw te maken heeft”, geeft hij aan.
“Eind september werd ik gevraagd door de commissie van wijze mannen van De Lier of ik prins wilde
worden en daar stemde ik mee in. Het uitkomen van de
prins is hier op de elfde van elfde. De tijd tot de elfde
van de elfde is wel spannend, omdat je het er maar
met een paar mensen over mag hebben. Ik werd die
dag in een groot attribuut de zaal in gereden en kwam
hier om 23.11 uur uit”, vertelt hij. Het attribuut was een
eikenhouten wegwijzer, met een verwijzing naar zijn
achternaam en het eikenhout zoals dat in het Limburgs
volkslied benoemd wordt. Op die wegwijzer staan verschillende carnavalsdorpen en –steden vernoemd, waaronder ook het Dreumelrijk.

Onthuld uit eiken wegwijzer
“Een ander verschil zijn de evenementen die in Horst
gehouden worden in aanloop naar carnaval: de proclamatie, de zittingsavonden, de buutteredners, de eigen
liedjes, dat soort dingen. Dat hebben we hier niet in
De Lier. Wel hebben we op maandagavond een thema-avond die een soort van combinatie van al deze
activiteiten zijn. Het is een avond vol met sketches,
wat ieder jaar weer een ander thema heeft. Een paar
jaar geleden was dat Afrika, waarbij bijvoorbeeld
The Lion King voorbij kwam, vorig jaar was dat ‘Back To
School’ en dit jaar is het ‘Hollilee Inn’. Dat verwijst naar
het kanaal Lee, die door De Lier loopt. De zaal wordt dan
aangekleed als vakantieresort en de sketches betreffen
dan ook dit thema.” Heel toepasselijk wordt ‘Kwestie van
Geduld’ van Rowwen Hèze aangehaald, maar volgens
Maurice zal dat niet zo snel gaan. “Mijn vader en zijn
broer Thijs doen met de optocht mee. Die is op zaterdag.
Mijn broer Robert zal een poging doen om mensen hier
wat Limburgs te leren, maar verder zal er voornamelijk
een mooi feest van gemaakt worden.”
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‘Verbeter de wereld,
begin bij de paarden’
Juul Vullings (19) uit Horst wil de wereld verbeteren. Samen met een groep medestudenten van de
Fotovakschool in Venlo gaat ze naar Spanje om paardenverwaarlozing en mishandeling in beeld te brengen
en kinderen meer te leren over het houden van een paard.

HALLO in Gambia
Leen Caspers en Eugenie Breukers uit Grubbenvorst werken
al vele jaren in een kleine Health-Clinic, in een dorp in Gambia.
Ze ondersteunen daar de Gambiaanse arts, helpen bij bevallingen en geven les aan leerling-verpleegkundigen over de eerstelijns gezondheidszorg. Eugenie nam in de pauze samen met één
van de leerlingen even de tijd om de HALLO te lezen en dat
moest natuurlijk vastgelegd worden.

Jacqueline Feron, Juul Vullings en Sanne Wiering
“Het idee om naar Spanje te gaan
en daar de bevolking te informeren
over de situatie van paarden is ontstaan tijdens een klassenopdracht”,
vertelt Juul. “We moesten allemaal een
idee aandragen voor een project met
een maatschappelijk doel. Van deze
ideeën werden er uiteindelijk twee
geselecteerd die daadwerkelijk uitgevoerd werden. Een daarvan was het
idee van Sanne Wiering (18), een
klasgenoot van me. Zij had contact
opgenomen met stichting Paard in
Nood Spanje en daar is het plan van
een samenwerking uit voortgekomen.
Uiteindelijk hebben we met zijn vijven
bedacht om naast informatiefolders
voor de lokale basisscholen ook een
expositie in Nederland te vertonen.
Op deze manier hopen we de situatie
van de paarden te verbeteren.”
Juul is zelf een paardenliefhebber
en denkt dat veel mensen in Spanje
onderschatten hoeveel tijd, werk en
geld er in het houden van een paard
gaat zitten. “Ik vind paarden ontzet-

tend mooie dieren. Maar je moet toch
wel iets doen voor het hebben van een
paard. Je kunt het dier niet aan zijn
lot over laten. Toch is dat wat er veel
gebeurt in Spanje. En daar willen wij
verandering in brengen.”
Juul en haar klasgenoten halen
met een crowdfunding geld op zodat
ze naar Spanje kunnen. In Spanje
maken ze foto’s voor Stichting Paard
in Nood Spanje. Van deze foto’s willen ze een informatiefolder maken en
deze rondbrengen op de basisscholen. “Kinderen zijn de toekomst. Als zij
meer weten over paarden, dan kunnen
zij met hun kennis mensen om hen
heen beïnvloeden en natuurlijk later
in het leven zelf de kennis toepassen”,
vertelt Juul. Naast het project in Spanje
is er ook een project in Nederland.
“We maken hier foto’s van paarden
die het wel goed hebben. Tijdens een
expositie plaatsen we de beelden van
de gezonde paarden naast de foto’s
van de paarden uit Spanje. Zo willen
we ook in Nederland de situatie aan

het licht brengen.” Dit plan is Juuls
eerste grote project. “Het is echt ontzettend spannend, want we weten
niet of het gaat lukken”, aldus Juul.
“Het hele project is afhankelijk van
de crowdfunding. We zijn begonnen
met een 0 euro budget en proberen
nu geld op te halen om de reis naar
Spanje, de folders en de expositie te
betalen. Stel dat we niet genoeg geld
binnen halen, dan schrappen we de
expositie. Naar Spanje gaan we hoe
dan ook. Dat is namelijk de kern van
ons project.”
Juul laat het allemaal op haar
afkomen en heeft nog geen idee wat
ze kan verwachten. “Ik zit zelf meer
in de architectuurfotografie, dus dit
is ontzettend anders. Maar dat is een
leuke uitdaging. Het gaat denk ik wel
mentaal heftig worden. Het blijven
mishandelde dieren waar je foto’s van
maakt. Maar hopelijk kunnen we toch
op deze manier een steentje bijdragen
aan het verbeteren van het leven van
de paarden.”

Verduurzaming in de
Norbertuswijk
Wonen Limburg heeft tijdens een informatieavond op donderdag 1 februari van Norbertuswijk Horst,
Samen Duurzaam bekendgemaakt dat ze 365 huurwoningen in de Norbertuswijk in Horst gaat verduurzamen.
Daarmee wil de organisatie in 2019 beginnen.
Tijdens de informatieavond in
het Huis van de Wijk, die door ruim
honderd bewoners werd bezocht,
waren er verschillende presentaties
over duurzaamheid en energiebesparing in de wijk. Ook Wonen
Limburg gaf een presentatie, waarin
de organisatie de plannen voor
verduurzaming in de Norbertuswijk
bekendmaakte. “Dit past in het
grote plan van Wonen Limburg om
4.000 woningen in Limburg te

verduurzamen”, legt een woordvoerder van Wonen Limburg uit.
“Voor zo’n verduurzaming hebben we
een standaard pakket, waarin onder
andere HR++glas, vloerisolatie,
dakisolatie en zonnepanelen zitten.
Het is natuurlijk afhankelijk van de
woning wat er precies wordt toegepast. Zonnepanelen worden bijvoorbeeld alleen geplaatst als het dak van
de woning hiervoor geschikt is.
Het gaat dus echt om verduurzaming

op maat.” Norbertuswijk Horst,
Samen Duurzaam is een initiatief
van bewoners van de
Norbertuswijk. Zij willen hun wijk op
allerlei manieren duurzamer maken
en zijn hiervoor onder andere de
samenwerking aangegaan met
Wonen Limburg, de grootste verhuurder binnen de wijk. De
Norbertuswijk geeft via Facebook
aan blij te zijn met de samenwerking met de woningcorporatie.

HALLO in Nieuw-Zeeland
Twee monteurs van ARCO Horst, Loek Alards uit Melderslo en
Hans Gubbels uit Horst, zijn naar Nieuw Zeeland geweest om daar
een champignonweeglijn op te bouwen. Buiten het werk om,
maakten ze een reis langs de westkust van Nieuw-Zeeland.
Bij een van de watervallen in het gebied maakten ze een foto
met de HALLO.

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
4
2
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan
t!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hors

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01
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Helaas hebben we afscheid moeten nemen van

Bij ieder afscheid
valt een traan
omdat je iemand moet laten gaan
waar je zo aan bent gehecht
verdriet
dat is een groot gevecht

Ger Nabben
trouwe vrijwilliger van het Peelmuseum.
We wensen zijn familie veel sterkte toe.

Jo van Wijk

Bestuur en vrijwilligers van Stichting Peelmuseum America

echtgenoot van

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

Tonnie van Wijk-Driessen
✶ Druten, 28 september 1948

† Horst, 4 februari 2018

Horst, Tonnie
Sibbe, Annemarie en Rik
Fenna, Noor
Zuilichem, Joost en Miranda
Juul
Horst, Jacob Merlostraat 21D, 5961 AA
De crematieplechtigheid werd gehouden
op donderdag 8 februari 2018 in het crematorium
aan de Grote Blerickse Bergenweg 30 te Blerick.

…veel te vroeg hebben we afscheid moeten nemen
van mijn lieve vrouw en ons mam.

Lenie van Leunen-Steeghs
† 25.01.2018

Høbrovej 20, 6950 Ringkøbing
Denemarken
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden
op 29.01.2018 in Denemarken.

Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Vakantiehuis te huur in Spanje.
Leuke complete vakantiewoning voor
4 pers. aan de Costa Blanca Spanje, zee
op 300 mtr afstand, in Guardamar del
Segura, 35 km zuidelijk van vliegveld
Alicante. Meer info: frans.huijs@home.nl

Jos & Riet van de
Goor-Coenen
zijn 9 februari
50 jaar getrouwd.
Van harte proficiat!
Patrick †, Miranda,
Sanne, Imke
Freek, Anoek, Mack, Freek
Karina, Arjen
Janneke, Dirk, Thomas, Jort

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.

Belastingservice Horst.
FNV Belastingservice Horst wordt per
1 febr 2018 Belastingservice Horst.
Voor alle particulieren, geen ZZP,
alle aangiftes en toeslagen. Info
077 398 47 88 en 06 12 44 60 49 of
belastingservice.horst@gmail.com
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site of bel
077 467 01 00 en meld u aan.
Gevraagd grasland of bouwland, voor
langere termijn. Tel. 06 13 11 35 66.

Belastingservice Horst blijft invullen
in Zaal DeBeije te Hegelsom en
niet wat de FNV Belastingservice
suggereert! U ontvangt na carnaval
van ons een correcte uitnodigingsbrief.
Info 077 398 47 88.
Nieuw Asana Yin Yoga Horst.
Gratis kennismakingsles dinsdag 27
februari van 9.30-10.30 uur en zondag
4 maart van 11.00-12.00 uur. Interesse
even aanmelden: jeanne.verdellen@
hotmail.com of 06 46 32 00 39.
Te koop kleine pakjes hooi.
Tel. 077 398 17 45.
Tk gevraagd landbouwmachines
o.a. wentelploegen/frees/kopeg/
kieper/mesttank/weisleep/
weibloter/kleppellaar/hark/
schudders/maaiers/tractors enz alles
aanbieden V Dijk 06 19 07 69 59.
Workshop begrijpend lezen
voor VO 3 lessen a 1,5 u voor € 94,50.
Workshop begrijpend lezen voor de
basisschool 3 lessen a 1u € 64,50.
Informatie en opgeven: 06 50 27 19 73
info@reachup.nl www.reachup.nl

25 januari 2018
Zoon van
Stan en Imke
Marcelissen
Kerkstraat 5
5971 CD Grubbenvorst

Lize

2 februari 2018
Dochter van
Leo en Marianne
van Megen-Draak
Schansstraat 15
5961 DA Horst

Geboren

Kas

23 januari 2018
Zoon van
Marco en Inge Alonso Janssen
Broertje van Lise
Bakhuuske 29
5963 HD Hegelsom

Welkom lief meisje!

Geboren op
30 januari 2018

Lis

Kantorenpand Centrum Horst.
Mooie kantoorruimtes te huur op
toplocatie in Horst! Verhuur incl GWL,
snel internet, parkeren en service
zoals bemande receptie, schoonmaak,
koffie & thee, tel. 088 033 27 11.

William
Moniek
Marion
Jeroen

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.

Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of
nieuwe website!
Bel mij op 06 31 52 45 17.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Zorgzaam
Wilskracht
Humor

✶ 11.11.1966

Klussen en transport.
Transporten, verhuizingen,
woningontruiming en klussen in en
om huis en tuin. Kringloop Twedde
kans 06 21 23 88 89.

Jent

Geboren

Naai- en verstelwerk. Is uw broek
te lang, de rits kapot of moet er iets
vermaakt of gemaakt worden?
Bel dan 06 28 12 22 49.
Kantoorruimte in Horst-centrum.
Kantoorruimte, ideaal voor starters,
vanaf 250,- per mnd, div. afm.
06 24 19 24 01 Businesscentrum Horst.

Geboren

Dochter van:
Danny Vullings en
Marieke Wijnen
11 februari 1968

Jan ll

Gevonden sleutelbos op de
Schadijkerweg t.o. huisnummer 25
voor informatie tel. 06 42 95 67 44.
Kater snel weg ermee. Hoofdpijn
of kater? Snel weg met onze 50%
korting op alles, geldig tot 18 febr.
Carnavalsdinsdag gesloten. Twedde
Kans Kringloop en Brocante Hal
Limburg Speulhofsbaan 7a Meterik.
Verloren goudkleurige armband/
blokjes motief met emotionele
waarde. Tel. 06 22 72 57 21.
Gezocht woonruimte
in en omgeving Horst voor vrouw met
kinderen. Tel. 06 51 56 84 06.
Tulpen te koop in diverse kleuren.
Geopend van maandag t/m zaterdag.
Tussen 12:00u. en 13:00u. gesloten.
Pubben C.V. Helenaveenseweg 8b
Sevenum.

Dag en nacht bereikbaar

Emmastraat 3
5975 CM Sevenum

Geboren

Mace
5 februari 2018
Zoon van
Lars en Wendy
Hoebers-Wijnhoven
Den Spittheuvel 4
5975 PV Kronenberg

Gevonden OV Chipkaart op de
parkeerplaats in Horst centrum op
naam van Nowak. Tel. 077 398 29 22.
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.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

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 Horst aan de Maas
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
www.arendseuitvaartzorg.nl
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Verhalen van de straat

Boerenovenweg Tienray
We rijden er elke dag doorheen, maar staan er vaak niet bij stil:
onze straten en hun namen. Naast de veelvoorkomende Kerk- en
Schoolstraten hebben veel dorpen ook pareltjes van straatnamen die
verankerd zijn in de geschiedenis van het dorp. HALLO Horst aan de
Maas dook eerder al de archieven in en is nu terug met een nieuwe
reeks. In deze aflevering de Boerenovenweg in Tienray.
De Boerenovenweg in Tienray
loopt over het voormalig fabrieksterrein van steenfabriek de
Boerenoven. De Boerenoven was
een stoomsteenfabriek, die in
1914 door enkele mannen uit
Horst werd opgericht. Er lagen in
die tijd plannen voor nog twee
andere steenfabrieken in het dorp,
waarvan er uiteindelijk één
gerealiseerd werd. De ligging van
Tienray was bijzonder gunstig voor
het fabrieksmatig vervaardigen
van bakstenen. In de omgeving
was in ruime mate klei aanwezig.
Bovendien beschikte Tienray over
een spoorwegstation met voldoende laad- en losruimte. Bij de
oprichting van de Boerenoven
werd August Geurts uit Swolgen
tot directeur benoemd.
De kleiberg van de
Boerenoven lag achter de steenfabriek. Van daaruit liep een
trambaan naar de Gun in Swolgen.
De aanvoer van de klei naar de

fabriek vond in eerste instantie plaats
door een trammetje dat werd getrokken door paarden. Na enkele jaren
werden de paarden vervangen door
een stoomlocomotief. Zo’n veertig jaar
na de oprichting, in 1955, ging men
over op het vervoer met vrachtwagens, wat overigens leidde tot klachten van de Tienrayse inwoners over
kapotgereden wegen met veel klei
erop. Een andere optie was er echter
niet, want de fabriek was niet meer
alleen gebonden aan de kleivelden
rondom de Gun, maar ook aan particulieren in de omgeving.
Als de klei in de fabriek was,
werd deze verwerkt tot steen. In de
periode van april tot oktober werden
de stenen gevormd en buiten en in
de open loodsen door zon en wind
gedroogd. Het stoken van de stenen
gebeurde van half oktober tot mei.
Dan werkten er ook arbeiders om de
stenen in en uit de ringoven te kruien.
In mei kregen die ontslag, om half
oktober weer aan de slag te moeten.

Na verloop van tijd werden er verwarmde droogloodsen gebouwd en
konden de arbeiders het hele jaar
door werken. Bovendien hoefden de
stenen nu niet meer buiten te drogen, waardoor bij hevige regen niet
langer alles verloren ging.
Bij de fabriek werden woonhuizen gebouwd voor de arbeiders.
Het loon dat zij kregen, was voor een

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

groot deel afhankelijk van het aantal
gewerkte dagen en uren. De stokers
bijvoorbeeld, kregen een goed loon
van meer dan duizend gulden per
jaar. Deze mensen werkten echter
ook 365 dagen per jaar, dag en nacht.
Rond 1930 werkten er 35 arbeiders
bij de Boerenoven. Dit was aardig
wat werkgelegenheid voor Tienray.
De fabriek droeg dan ook flink bij aan

de welvaart van het dorp. In november 1944 werden de schoorstenen
van beide fabrieken door het terugtrekkende Duitse leger opgeblazen
en na de bevrijding werden ze weer
opgebouwd. De Boerenoven stopte
in 1972 met de productie. Vanaf 1976
begon de afbraak van de diverse
fabrieksgebouwen.
Bron: www.mooitienray.nl

Kleinschalig en flexibel
Zoekt u nog opvang?
Kom vrijblijvend een kijkje nemen!

Kinderdagverblijf

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

Julianastraat 2a, Horst T 06 23 32 43 09
kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.nl

industriestraat 25 horst
077-2083133

Alberdingk Thijmstraat 41, Blerick-Venlo • T 077 - 387 13 33 • www.ruttennaaimachines.nl

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com

Gekke maondig in Lottum
In Lottum vierden de inwoners maandag 5 februari Gekke Maondig. Door de straten trok de
optocht van gmv De Peg. Terugkerende thema’s waren onder ander het strandje aan de Maas en de
aanpassingen aan de dijk.

Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven

Donderdag 8 februari 2018

OPENING

Kruidvat St Lambertusplein 3, Horst

Profiteer nu van deze
spectaculaire openingsaanbiedingen
Kruidvat luiers midpak

Keuze uit alle varianten. Alle combinaties mogelĳk.

Maybelline make-up

Schepsnoep

Keuze uit het hele assortiment.
Alle combinaties mogelĳk.

2+1
GRATIS

AM
100 GR

1+1
GRATIS

*

Keuze uit het hele assortiment.
M.u.v. mini’s en multipakken.
Alle combinaties mogelĳk.

*

KAG-nr. 2979-0118-2010

120 tabletten
Complete samenstelling multivitaminen en
mineralen als aanvulling op de dagelĳkse voeding.

1+1
GRATIS

0.49

*

Kruidvat Multi A-Z
Compleet**

Elvive haarverzorging

0.75

Fa bad, douche of
deodorant

Keuze uit het hele assortiment.
M.u.v. geschenksets, mini’s, douche 400 ml
en multipakken. Alle combinaties mogelĳk.

1+1
GRATIS
*

*1+1 wordt verrekend als 50% kassakorting. 2+1 als 33%. **Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.

Deze aanbiedingen zĳn alleen geldig bĳ Kruidvat St Lambertusplein 3, Horst, van donderdag 8 februari t/m zondag 18 februari 2018.

Steeds verrassend, altĳd voordelig!

1+1
GRATIS
*
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GEPLUKT Sjaak Seuren

Hij is geboren en getogen in Lottum, maar woont nu in Horst. Als hij niet op zijn scooter de post rondbrengt, draait hij op zijn internetradiozender
Wonderlandradio het ene na het andere nummer. Deze week wordt Sjaak Seuren (56) uit Horst geplukt.
Sjaak groeide samen met zijn twee
zussen en broer op in Lottum.
Hij woonde in een huis met een groot
stuk grond. Hier spendeerde hij zijn
jonge jaren. Hij ging naar de basisschool in Lottum en vervolgens naar
de lts in Horst. Na de lts ging Sjaak
meteen aan het werk. “Ik ging aan
de slag bij een kweker in Duitsland.
Daar heb ik een jaar of vijf gewerkt.
Daarna kwam er een baan als vracht-

wagenchauffeur op mijn pad.”
Sjaak haalde zijn vrachtwagenrijbewijs
en begon als internationale vrachtwagenchauffeur. “Ik ben op ontzettend
veel verschillende plekken geweest.
Ik heb heel Europa doorkruist.
Italië vond ik altijd een plezier om
naar toe te gaan, maar ik heb niet
echt een lievelingsplek.”
Tijdens zijn jaren als vrachtwagenchauffeur heeft Sjaak veel

PUZZEL

Wij op zoek naar enthousiaste medewerkers voor de functie van:

CV-MONTEUR / LOODGIETER
WERKVOORBEREIDER/CALCULATOR

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Dit is een van de grappige avonturen die Sjaak onderweg beleefde,
maar makkelijk was het niet altijd.
“Tegenwoordig moeten transporteurs
zich meer aan de wet houden, maar
vroeger kwam het wel eens voor dat ik
24 uur achter elkaar werkte. Soms was
ik een hele week weg van huis. Maar
ik had ook weken dat ik elke avond
thuis was, ik mag dus niet klagen.”
Tien jaar geleden moest Sjaak
helaas stoppen met zijn werk als
vrachtwagenchauffeur. “Ik zat thuis
achter mijn computer toen ik een herseninfarct kreeg. Ik had ineens geen
gevoel meer in mijn arm en mijn

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Sudoku
7

meegemaakt. Zo werd hij een keer
opgesloten in een wegrestaurant.
“Ik was samen met een collega op
weg naar Parijs toen ik naar de wc
moest. Het was al laat en we stopten
bij een wegrestaurant. Daar ging ik
naar de wc, maar toen ik terugkwam
waren alle lichten uit, was al het personeel weg en zat de deur op slot.
Hadden ze me gewoon ingesloten,
helemaal niet bij stilgestaan dat er nog
iemand op het toilet zat. Uiteindelijk
kwam mijn collega kijken waarom
het zo lang duurde. Hij heeft zich een
breuk gelachen. Een medewerker van
het tankstation heeft me bevrijd.”

3
8
2

9

9

1

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Wij bieden u: • een uitdagende baan met perspectief;
• collegiale sfeer binnen een hecht team;
• goed salaris naar ervaring en capaciteit;
• opleiding en bijscholing mogelijk.
Belangrijk voor ons (en onze klanten):
zelfstandigheid, initiatief nemend en
correctheid.

Oplossing vorige week:
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Bel voor een afspraak of kom langs.
INSTALLATIEBEDRIJF VOF

HANS SMITS
B e r n a d e tte l a a n 1
5 8 6 5 B J Ti e n r a y
w w w. h a n s - s m i ts . n l

Bernadettelaan 1, 5865 BJ Tienray
Tel. 0478-691592 info@hans-smits.nl
www.hans-smits.nl

gezicht ging hangen. Toen ik naar het
ziekenhuis ging, kon ik daar gelijk blijven. Mijn rijbewijs hebben ze van me
afgepakt en ik ben blind geworden aan
mijn rechteroog. Sinds twee jaar heb ik
nu een andere baan: ik breng op mijn
scooter post rond voor PostNL. Het is
leuk werk en ik doe het graag.”
In zijn vrije tijd maakt Sjaak
radio. Hij heeft samen met iemand
uit Venray zijn eigen radiozender:
Wonderlandradio. Hier draait hij van
allerlei soorten muziek en is hij de
hele dag te horen met zijn eigen programma. “Ik begin om 06.00 uur en
eindig om 20.00 uur. Soms begin ik
iets later, als er bijvoorbeeld heel veel
post is. Ik heb ontzettend veel plezier
aan radio maken. Ik draai echt van
alles, van classic rock tot house. Muziek
is mijn grote hobby.”
Sjaak is 35 jaar lang diskjockey
geweest. Op feestjes en partijtjes
draaide hij platen en liet de mensen
dansen en paste de muziek die hij
draaide aan op zijn publiek. “Ik hou
zelf niet echt van Nederlandse muziek,
maar soms moet je draaien op een
feestje waar mensen gek zijn op
Gordon en Frans Bauer. Nou, dan draai
je dat gewoon. Daar worden mensen
blij van. Ik vond het erg jammer toen
ik moest stoppen met dj-zijn. Ik kon
het niet meer combineren met mijn
werk als vrachtwagenchauffeur. Nu ik
de post rondbreng is het wel te combineren en leef ik mijn passie: diskjockey
zijn op de radio.”

industriestraat 25 horst
077-2083133
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‘Betrek de ouderen bij
de samenleving’

Verkiezingsprogramma SP

Alle politieke partijen zijn het er over eens: Horst aan de Maas moet een zo aantrekkelijk mogelijke
leefomgeving zijn voor iedereen. Maar hoe bereik je dat? HALLO Horst aan de Maas gaat de komende weken in
gesprek met de zes partijen over de thema’s leefbaarheid, jongeren en ouderen. In deze aflevering Imke Emons
van VVD en Jos Gubbels van D66+GroenLinks over het thema ouderen.

Onder de noemer ‘Voor Elkaar’, heeft SP Horst aan de Maas haar
verkiezingsprogramma gepresenteerd. “Horst aan de Maas is een
gemeente met een hart. En daar hoort een bestuur bij met een hart”,
aldus de partij.
Een sociale, gezonde en
veilige gemeente. Dat is waar
de SP in Horst aan de Maas
voor gaat bij de komende
gemeenteraadsverkiezingen
aanstaande. In het verkiezingsprogramma van de SP Horst
aan de Maas, onder de titel
Voor Elkaar, ijvert de partij voor een
gemeentebestuur met een hart.
“Wij bieden bouwstenen voor een
beleid voor een sociaal, gezond en

Het aantal ouderen in Nederland
neemt toe. Het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS) becijferde dat
tussen 1995 en 2016 het aantal
65-plussers in Noord-Limburg met
ruim 8 procent toenam, van 11,6 naar
20,2 procent. Het clichébeeld van de
oudere die zijn tijd achter de geraniums doorbrengt, klopt echter al lang
niet meer. 65-plussers maken nog
volop deel uit van de samenleving.
“In ons verkiezingsprogramma hebben
we het dan ook bewust niet specifiek
over ouderen”, stelt Imke Emons (32)
van de VVD. “Wij geloven niet in

hokjesdenken. Er wordt zo vaak
gezegd ‘de oudere dit’ en ‘de oudere
dat’, dat werkt alleen maar leeftijdsdiscriminatie in de hand. Een partij als
50plus zou niet moeten bestaan,
Ouderen-partijen zouden niet nodig
moeten zijn als ouderen zich bij
bestaande partijen voldoende zouden
thuis voelen. Hier is nog wat werk aan
de winkel.” “De ouderen van tegenwoordig laten zich niet achter de
geraniums stoppen”, zegt Jos Gubbels
(68) van D66+GroenLinks. “We moeten
ze dus ook niet wegduwen, maar
actief betrekken bij de samenleving.”

“Precies”, knikt Emons, “zet ze niet
apart.”

Ouderen niet apart
In het verkiezingsprogramma van
D66+GroenLinks loopt Agenda 22, (het
realiseren van gelijke kansen voor
alle burgers om aan de samenleving
te kunnen deelnemen, red.) als een
rode draad, zegt Gubbels. “We vinden
het bijvoorbeeld erg belangrijk dat
elk openbaar gebouw in Horst aan de
Maas voor iedereen toegankelijk is.”
Ook obstakels in de openbare ruimte
moeten zoveel mogelijk vermeden

worden. “Zelf wandel ik wel eens met
mijn kleinzoon die in de kinderwagen
zit door het dorp. Dan blijkt pas dat
het op heel veel plekken lastig is om
het trottoir af te kunnen. Dit is iets
waar mensen in een rolstoel ook
hinder van ondervinden. Datzelfde
geldt voor reclameborden die voor
winkels staan.”
Het beleid van de overheid is erop
gericht dat ouderen steeds langer
zelfstandig thuis kunnen blijven
wonen. “Het is goed als ouderen zo
lang mogelijk in hun vertrouwde
omgeving kunnen wonen”, vindt
Emons. “Waar nodig ondersteund met
mantelzorg.” Beiden zijn het er over
eens dat de mantelzorger moet daarbij
niet overbelast worden. “Ik weet
uit ervaring dat het fantastisch is
om te zorgen voor je naaste, om te
kunnen helpen”, geeft Emons aan.
“Als mantelzorg op een gegeven

veilig Horst aan de Maas, voor een
politiek die de tweedeling tussen
inwoners tegengaat, met eerlijke
kansen voor iedereen, goede
huisvesting met betaalbare (huur)
woningen, een omgeving zonder
verstikkende megastallen, gericht
op duurzaamheid. Het is tijd voor
verandering, óók in Horst aan de
Maas”, stelt lijsttrekker Bart Cox.
Kijk voor meer informatie op
https://horstaandemaas.sp.nl

ogenblik echter niet meer voldoende
is en er is hulp nodig, dan moet die
vraag wel gehoord worden.”
Gubbels: “Als politieke partij is
het belangrijk dat je voeling blijft
houden met je achterban, in dit geval
ook de ouderen. De oudste kandidaat
op onze lijst is 82 jaar, de jongste
22.” Emons: “Ik vind het persoonlijk
goed wanneer ouderen ook na de
pensioengerechtigde leeftijd door
blijven werken. We moeten langer
profiteren van wat zij nog kunnen
betekenen.” Gubbels: “Ik ben er
voorstander van wanneer iemand
vanaf zijn 61e één dag in de week
minder gaat werken, om het zo
langzaam af te gaan bouwen. Zo rol
je vanzelf uit het arbeidsproces.
Het is positief dat ouderen nog zo
in beweging zijn, anders kwijnen ze
weg.” Emons: “We kunnen zoveel van
hen leren.”

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

DE CHINESE MUUR
SPECIALE AANBIEDING

MENU: 2 personen voor € 16,00
GECOMBINEERDE RIJSTTAFEL
± 10 verschillende gerechten € 11,50 p.p.

(vanaf 6 personen onbeperkt lekker eten, inclusief voor- en nagerecht)
Openingstijden:
Maandag, woensdag en donderdag 16.00 - 21.00 uur
Vrijdag en zondag 16.00 - 22.00 uur | Dinsdag gesloten

Raadhuisstraat 10 • Sevenum • Tel 077 - 467 37 07

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING

Bejo Zaden B.V. is een internationaal opererend Nederlands bedrijf, gespecialiseerd in veredeling, productie en verkoop
van groentezaden. Kwaliteit van ons product staat hoog in het vaandel. Met zeer gemotiveerd en betrokken personeel
werken wij wereldwijd aan de verdere groei van ons innovatieve bedrijf. Voor onze locaties in Kessel en Reuver/Melderslo
zijn wij op zoek naar

CROP CARE EMPLOYEES
KASSEN EN VOLLEGROND
Voor onze medewerkers zijn de werkzaamheden geen dag hetzelfde. Deze bestaan o.a. uit het zaaien en opkweken van de
planten en het aanleggen en beheren van de proefvelden. En in de kassen het planten van diverse cellen voor het maken
van proefkruisingen. Daarnaast zorg je, samen met de teamleider, voor optimale groeiomstandigheden, zoals het
klimaat, substraat en ziektebestrijding. Je werkt in een klein team en hebt regelmatig contact met de collega’s van onze
veredelingsafdelingen.
Wil je meer weten?
Wil je meer weten? Neem dan contact op met Ronald Nooijen, Crop Care Team Leader (proefvelden Kessel), telefoonnummer
06-23 362 923 of met William Rutten, Crop Care Team Leader (kassen Reuver/Melderslo), telefoonnummer 06-21 284 087.
Meer informatie over deze vacature vind je op u werkenbijbejo.nl
Check ook onze film u https://www.werkenbijbejo.nl/file/3967
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.asbestverwijdering.com
085 - 303 86 29
Facebook.com/perfectfinishbv
info@asbestverwijdering.com
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

Working down-to-earth

werkenbijbejo.nl
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Citaverde College mantelzorgvriendelijke werkgever
Uit handen van Martijn Tillema van Stichting Werk en Mantelzorg ontving Citaverde College in Hegelsom op
donderdag 1 februari de titel ‘Mantelzorgvriendelijke werkgever’. Die erkenning werd uitgereikt tijdens een
inspiratiesessie over Werk en Mantelzorg.

winkel&bedrijf 11
Wijnbar en restaurant
‘a Belle’ sluit deuren
Wijnbar en restaurant ‘a Belle’ in Horst sluit de deuren. Dat heeft
eigenaresse Isabel Titulaer bekendgemaakt.
Een te lange aanlooptijd is
volgens haar de voornaamste reden.
“Als ik iets doe, dan doe ik het ook
goed”, aldus Titulaer. “Ik zit overal
bovenop en doe achter de schermen
ook alles zelf. Dat alles is bij elkaar

erg veel gebleken om alleen te doen.
Daarbij kwamen nog enkele tegenslagen op personeelsgebied. Alles bij
elkaar voor mij reden om te besluiten er mee te stoppen. Ook dat is
ondernemen.”

Lancering van 4C
Spring platform
In de Innovatoren in Venlo is dinsdag 30 januari het Spring Platform
voorgesteld en gedemonstreerd. Frank Coenders van Frank Coenders
Kwekerijen BV uit Lottum loopt voorop in het uitrollen van dit platform.

Tijdens deze sessie gingen
regionale werkgevers en gemeenten
met elkaar in gesprek over het
belang van het steunen van
werkende mantelzorgers in hun
zorgtaken. Ans Christophe, lid van het
College van Bestuur van Citaverde

college: “Ons personeelsbeleid staat
in het teken van gezond
werkgeverschap en duurzame
inzetbaarheid van onze mensen.
Het is een win-win situatie voor
beide partijen. Wij merken dat
mantelzorgers nu gemakkelijker hun

situatie bespreken met
leidinggevenden en dat dit meer
wederzijds begrip oplevert.
Deze aandacht, begrip en ruimte
levert ons gemotiveerde en
betrokken medewerkers op met
een betere werk-privé balans.”

Oh, zit dat zo!
Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, Intermakelaars,
Kempen Communicatie, Van der Putt Advocaten en Welkoop Sevenum

Via het Spring Platform kunnen
kwekers transportorders op een
gestructrueerde, veilige en eenvormige manier opmaken en automatisch doorsturen naar het systeem
van de transporteur. Hierdoor kunnen de orders en ritten beter op
elkaar afgestemd worden, zodat
bijvoorbeeld voorkomen kan worden
dat een vrachtwagen met lege
karren rijdt. Het platform is er op uit

om de regionale daghandel in de
tuinbouw te optimaliseren. Door uitwisseling van lading via Spring
Platform kunnen transporteurs hun
ritten beter benutten, wat ook ten
goede komt aan de kwekers.
Bovendien kan zo de service naar
hun klanten verhoogd worden.
Dit resulteert tegelijkertijd ook in
substantieel minder voertuigkilometers en minder CO2.

als je gezien
wilt worden

Een mooi groen gazon!
Door: Leon Elbers medewerker Welkoop
Als je over enkele maanden een mooi groen gazon wil dan is het nu
de tijd om de eerste stap te zetten: Kalk strooien! Als je niets doet
zullen mos en onkruid de overhand nemen en komen er kale plekken
in het gazon. In plaats van mooi groen is het gazon meer geel van
kleur.

Kalk strooien maakt de grond
minder zuur. Hierdoor is het gras
beter in staat om meststoffen op te
nemen, waardoor het beter groeit
en mos minder kans krijgt. Kalk is
geen meststof maar zorgt ervoor
dat voeding uit meststoffen goed
wordt opgenomen. Het is dus altijd
van belang om eerst kalk te strooien
en daarna pas een gazonmeststof.
Ideaal voor je gazongrond is een
pH-waarde die tussen de 6,5 en 7
ligt. Mocht je niet zeker weten of je
gazon kalk nodig heeft dan kun je
de grond bij Welkoop gratis laten
testen. Je ontvangt dan een advies
op maat voor jouw gazon, deze
meting is ook mogelijk voor een
groente- en siertuin.

De beste tijd om kalk over je
gazon te strooien is aan het begin
van het jaar (februari of maart) en
aan het einde van het jaar (oktober
of november). Het gras wordt het
mooiste groen als je 2x per jaar kalk
strooit. In het voorjaar gebruik je bij
voorkeur kalk die sneller werkt en
oplost.
Om er zeker van te zijn dat zowel
de kalk- als de meststof goed hun
werk doen adviseren ik om tussen
het moment van kalken en bemesten
4 weken aan te houden. Tegenwoordig
bestaan er verschillende soorten kalk,
waarbij je meststoffen kort na het
bekalken kunt strooien. Bij het gebruik
van speciale natuurlijke of organische
meststoffen is het zelfs mogelijk om
dezelfde dag kalk en meststof te
strooien. Kalk strooien doe je met de
hand of met een strooiwagen en dat
herhaal je jaarlijks.

Gedurende het seizoen spoelt
de kalk namelijk weg en wordt
het opgenomen in de grond.
Als vuistregel kun je hanteren dat
je bij normaal onderhoud ongeveer
1 kilogram per 10 vierkante meter
moet strooien. Kom voor meer
informatie naar de winkel en dan
krijg je een gratis persoonlijk
advies.

Welkoop Sevenum
Horsterweg 68, 5975 NB Sevenum
T 077 467 22 22 www.welkoop.nl

Kerkstraat 17 Horst 077 398 26 61
www.kruytzeroptiek.nl
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Een inbraak is nooit
te voorkomen’
Inbrekers hebben slechts enkele seconden nodig om ergens binnen te komen.
Via de campagne ‘Maak het ze niet te makkelijk’ worden bewoners door politie en justitie
erop gewezen de ramen te sluiten, een lichtje
te laten branden en deuren op slot te doen
als ze van huis gaan. In de gemeente Horst
aan de Maas is 30 procent ooit slachtoffer
geweest van een inbraak. Ruim 63 procent is
het er over eens dat hier weinig tot niets aan
te doen is. “Als dieven binnen willen komen,
komen ze toch wel binnen. Je kunt het ze
alleen maar lastiger maken”, is een mening
die velen delen. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl

Weet niet
1%
Ja
30%
Nee
69%
Ben jij wel
eens slachtoffer
geweest van
een inbraak?

Er dient wel vermeld te worden dat onder
die benoemde 30 procent van inbraken, ook de
pogingen en auto-inbraken geteld zijn. “Poging
tot inbraak, maar niet binnengekomen. Zeer
goed hang- en sluitwerk heeft dit voorkomen”,

Inwonerspanel

1.672 leden

weet iemand te vertellen. Iemand anders heeft
ze onderscheid tussen gelegenheidsdieven en
weer een andere strategie: “De kunst is om jouw beroepsinbrekers, waarbij de tweede partij het
huis minder aantrekkelijk te maken dan een
moeilijkst te weerhouden is. “Je kunt je niet
ander.” Een derde vindt toch aansluiting bij de
100 procent wapenen tegen de sluwheden
eerdergenoemde campagne: “Als je zorgt dat er
van inbrekers.” Ook zijn er mensen die zeggen
verlichting brandt, radio
dat de taak aan de polof tv aan, dat geeft altijd
itie is om er iets aan te
‘Als ze willen,
het gevoel dat er iemand
doen: “Men moet veel
komen ze toch wel binnen’
thuis is. Een hond schrikt
zwaardere straffen
ook af.” Een middel waar
opleggen.” Iemand
‘Je kunt het ze
slachtoffers van inbraak
anders vult dit aan met:
wel erg lastig maken’
veelal mee te maken
“Politie in elk dorp en
hebben, is het intikken
stad, en laat politie
‘Men moet veel zwaardere
van een ruit. “Als ze grote
harder optreden en meer
straffen opleggen’
stenen door een dubbele
gezag hebben. Respect
beglazing gooien kun je
afdwingen.”
het niet voorkomen.”
TipHorstaandeMaas is een
Kortom, de meerderheid is het er over eens
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
dat een inbraak niet helemaal te voorkomen
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
is, maar wat je wel kunt doen is maatregelen
resultaten of aanmelden voor de volgende
nemen die vertragend werken. Hierin maken
enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl

Ook makkelijk en voordelig marktonderzoek doen? Stel een vraag
aan ons panel en kom erachter wat Horst aan de Maas nu écht vindt!
Interesse? Neem contact op met Marianne Pirlo via marianne.pirlo@kempen-media.nl

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. 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. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. 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

Tocht der tochten
Het wordt kouder komende week. Misschien wel ijs en dus denkt
iedereen weer aan de tocht der tochten. Zal er veel wind zijn, wordt het
ijsregen of toch een mooie zonnige dag?
Sneeuw langs de sloten? Wie zal
het weten? Maar goed, we kunnen er ons wel op verheugen. Want
feest wordt het in ieder geval wel.
De sfeer rond die tocht is altijd goed,
zelfs als de regen met bakken uit de

lucht valt, of als je kranten onder je
kleren moet hebben om de snijdende
wind te kunnen weerstaan.
Ja, de tocht der tochten komt er
weer aan. Iedereen is zich aan het
voorbereiden en verheugt zich weer
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op die dag. Schaatsen is belangrijk,
een Elfstedentocht is niet te versmaden, maar het gaat nu over onze tocht
der tochten. Die is nu belangrijker.
Op de dinsdag van carnaval, vertrekt
om precies 14.11 uur de tocht der
tochten. En, u kunt er bij zijn. De start
is aan de Hagelkruisweg in Hegelsom
en we trekken dan in ongeveer een
uur tijd door ons dorp. Graag tonen de

deelnemers hun creaties en hebben
zij en de toeschouwers plezier. Het
snoep, de wagens, de groepen en de
loslopende gekken. Het is een en al
feest en na afloop de gezelligheid in
het gemeenschapshuis.
En het mooiste: u kunt het meemaken, deze tocht der tochten en u
bent dus van harte uitgenodigd om
met de toeschouwers mee te genieten

Garçon is op zoek naar bezorgers die per direct
het nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas willen bezorgen.
Een baan met zeer goede bijverdiensten.
Wat bieden we?
• Afhankelijk van je looptempo verdien je tussen de €5,00 en
€7,50 per uur.
• Je mag zelf weten hoe laat je de HALLO bezorgt, als het maar
vóór donderdag 21.00 uur klaar is. Je hebt dus de hele dag de
tijd, want je krijgt de HALLO al op donderdagochtend thuis.
• Af en toe leuke extra’s (door middel van een loterij).
Wat vragen we?
• Je bezorgt de HALLO elke donderdag voor 21.00 uur in jouw wijk.
• Als je met vakantie gaat regel je zelf een vervanger.
Heb je vragen of wil je direct beginnen?
Mail naar bezorgers@garcon.nl
of bel 085 07 11 090

en als u zich tijdig inschrijft kunt u
zelfs meedoen.
We zien u dus graag bij de tocht
der tochten op carnavalsdinsdagmiddag in Hegelsom. Dinsdagmiddag
14.11 uur.
Namens de optochtcommissie,
Niek, Angelique,
Sander en Andries

Over Garçon
Garçon is een jonge en dynamische
folderverspreider uit Horst met het
grootste bereik in de gemeenten
Horst aan de Maas, Peel en Maas
en Venray. Wekelijks bereiken
onze bezorgers in dit gebied bijna
60.000 brievenbussen!

GARÇON
Handelstraat 17 5961 PV Horst
085 07 11 090
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Bespreking poll week 04

WhatsApp buurtpreventie geeft een veiliger gevoel
WhatsApp buurtpreventie geeft een veiliger gevoel, vindt het merendeel, 67 procent, van de stemmers. Deze vorm van buurtpreventie heeft
al verschillende inbraken in auto’s, huizen en winkeldiefstallen weten te
voorkomen. In Horst aan de Maas zijn er dan ook al verschillende WhatsApp
buurtpreventies actief. Zo is er een aantal in Horst, America en Sevenum.
Het zorgt niet alleen voor een veiliger gevoel maar ook voor meer samenhang in de buurt blijkt. En de politie kan gebruik maken van een extra paar
ogen.

De overige 33 procent denkt daar anders over. Iedereen heeft dan ook
een ander veiligheidsgevoel. Het gaat namelijk ook wel eens mis en het is
de vraag of de buurtpreventie-groepen hun doel niet zo nu en dan een keer
voorbij schieten. In sommige groepen wordt ieder ‘verdacht’ detail gedeeld,
waardoor het meer dan eens loos alarm is. Verder zijn er vraagtekens te zetten bij de manier waarop de appgroepen met privacy omgaan, want eerlijk is eerlijk: het gevoel constant in de gaten te worden gehouden door je
buren is ook niet prettig.

Ik schaats gerust op natuurijs
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Nu de temperaturen weer een paar nachten onder het vriespunt zijn
geschoten, begint het bij velen al te kriebelen. De schaatsen worden uit
het vet gehaald en ook ligt er nog maar een dun laagje, we gaan het ijs op.
Want niets schaatst zo lekker als natuurijs, toch? Of het nu een op een beekje
achter het huis is of op een meer in het bos. Wat geeft het als het volgens
de geleerden officieel nog niet dik genoeg is? Je moet gewoon je verstand
gebruiken en als het ijs gaat kraken of scheuren, er van weg blijven.

Aan de andere kant kan natuurijs erg verraderlijk zijn. Je kunt beter op
het advies van bijvoorbeeld de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond (KNSB)
afgaan, dan dat je zelf gaat proberen of het ijs al goed genoeg is.
Het lijkt al snel alsof het ijs dik genoeg, maar schijn bedriegt vaak.
Je kunt beter voorzichtig zijn, dan het risico lopen en er doorheen te
zakken.
Ik schaats gerust op natuurijs. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 05) > Met carnaval moet iedereen twee dagen vrij hebben > eens 37% oneens 63%

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. 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. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. 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

D’n Hannes volgend jaar naar d’n Dreumel?
Vrijdag 2 februari vond in een overvolle Mèrthal de presentatie van
de Klos van carnavalsvereniging d’n Dreumel plaats met aansluitend de
uitreiking van d’n Hannes.
Deze ludieke onderscheiding
werd op deze avond door de
Kloscommissie uitgereikt aan de drie
nu in ‘t Gasthoês gevestigde biljartverenigingen. Reden: de biljartverenigingen voelen zich in de steek
gelaten nu ze, in elk geval tijdens de
verbouwing van ’t Gasthoês, nergens
meer terecht kunnen. Hierbij heeft

wellicht menigeen ook een duidelijke
indirecte kritiek geproefd richting het
gemeentebestuur, waarvan verwacht
mag worden dat deze voor de biljartverenigingen voor een passende oplossing zou zorgen.
Ik weet niet waar deze kritiek
op steunt en waar deze informatie
vandaan komt. In ieder geval is het

tegendeel waar. In de voorbije periode hebben de drie biljartverenigingen
meerdere malen een goed overleg met
de gemeente gehad omtrent de huisvesting van deze verenigingen tijdens
de verbouwing van ’t Gasthoes. Hierbij
bestaat in elk geval bij biljartvereniging de Wevert alle vertrouwen dat
binnenkort door het gemeentebestuur
een passende oplossing voor de tijdelijke huisvesting wordt gevonden.
De uitreiking door de
Kloscommissie van d’n Hannes aan de

Horst aan de Maas

Gezellige Seniorenmiddag
op 9 maart 2018
Op 9 maart a.s. van 14.00 tot 17.00 uur trakteert het CDA Horst aan de Maas traditioneel haar
senioren uit de hele gemeente weer op een gezellige middag.
Deze middag vindt plaats in de grote zaal van
cultureel centrum ’t Gasthoes. The Q-men,
Huibertje, Pierre van Helden, Mia Dekkers,
OnjeKlonje en Ben Verdellen zorgen deze middag
voor een mooi programma.
Entree is € 5,-

Daarvoor krijgt u de koffie of thee met iets lekkers
van ons. Wij verheugen ons weer op een volle zaal,
die volop meezingt, meelacht en meesjoenkelt op de
muzikale klanken en humor van onze artiesten.
Wilt u hierbij zijn: meld u zich dan snel aan,
want vol = vol.

U kunt zich aanmelden bij: Loes Wijnhoven: wijnhovenloes@gmail.com of 06 18 69 91 88
Annemie Craenmehr: a.craenmehr@gmail.com of 06 46 37 69 87

drie biljartverenigingen (met hierbij
de indirecte kritiek op het gemeentebestuur) moet in deze situatie dan
ook als een duidelijke miskleun worden gezien. Mijn voorstel is dat vanwege dit feit d’n Hannes het volgend
jaar wordt uitgereikt aan de carnavalsvereniging d’n Dreumel zelf vanwege deze miskleun van haar eigen
Kloscommissie. Ik ben benieuwd.
Lodewijk Smits, secretaris
biljartvereniging de Wevert,
Van Douverenstraat, Horst

#MeToo
Niet zo lang geleden
schreef ik hier een betoog
waarin ik me aansloot bij de
#MeToo-beweging. Nu, na het
nieuws van afgelopen weekend, moet ik dit rectificeren.
Ja, ik ben een vrouw en ja, ik
ben tegen seksueel ongewenst gedrag, maar om vrouwelijk naakt in schilderijen te
scharen onder pornografisch
en seksueel wangedrag, dat
gaat me net iets te ver.
Wat is er gebeurd met onze
waardering voor de mens? Ons
oog voor de schoonheid van het
lichaam, dat hoewel het uniek
is ook universeel voorkomt.
Iedereen heeft borst en iedereen heeft edele delen, die vaak
op schilderijen te aanschouwen
zijn. De spanning en het mysterie rondom seks en naakt. Toch
blijken deze feiten niet te
gelden voor de Manchester Art
Gallery, waar ze afgelopen
weekend een schilderij van John
William Waterhouse weghaalden.
Als we schilderijen van
grootheden naar kelders gaan
verbannen, moeten we dit dan
niet ook doen met lingerieadvertenties in tijdschriften of
sprookjes waarin prinsessen
liggen te slapen en wakker
gekust moeten worden?
Immers, die prinsessen hebben
geen toestemming gegeven
voor lipcontact.
Laten we even stilstaan
bij waar #MeToo begon.
Namelijk het fysieke opdringen
van seksuele handeling onder
de dreiging van het verliezen
van een carrière.
Machtsmisbruik. Daar begon
#MeToo mee. Machtsmisbruik
door een machtspositie op
werk, een fysieke machtspositie
of juist een mentale machtspositie. Dat is waar ik tegen ben,
dat is waar we allemaal tegen
zouden moeten zijn. Maar het
weghalen van schilderijen
vanwege een tiet- en penisvoorstelling, kom op zeg.
Yana
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Politiek in Horst aan de Maas
Als nieuwe kandidaat op de kieslijst wil ik me even voorstellen.
Ik ben Han Geurts, geboren en getogen Horstenaar. Samen met Lucie en
onze drie kinderen woon ik in de Norbertusparochie. Als zoon van een
slager koos ik na de slagersopleiding voor de zorg. Na 10 jaar als verpleegkundige/operatieassistent werd ik productspecialist bij een medische firma. Ik begeleid een internationaal team van artsen en ingenieurs
bij de ontwikkeling van knieprotheses.
Nieuw in de politiek, ben ik
onder de indruk hoe hecht en betrokken CDA-raads- en commissieleden
zijn. Voorafgaand aan een raadsver-

gadering wordt over onderwerpen al
veel gesproken, geappt en contact
gezocht met belanghebbenden.
Ik merk dat het CDA een echte volks-

partij is. Voordat een onderwerp wordt
besproken hebben we via het netwerk
al signalen opgevangen of is er wel
een korte lijn om beide kanten van
een onderwerp te laten belichten.
Ook tussen de partijen is er regelmatig overleg over diverse onderwerpen. Dit maakt dat we het in Horst aan
de Maas over het algemeen goed voor
elkaar hebben. Een stabiel gemeentebestuur (college en raad) kan zich richten op de gemeenschap. De komende

verkiezingen zullen de verschillen
benadrukt worden maar ik hoop dat
we ons blijven beseffen dat we het
gewoon samen moeten doen, ook na
de verkiezingen. De komende dagen
worden de verschillen kleiner, met
carnaval vervagen rangen en standen.
‘Mit en pekske aan en smeenk oppe
snoet goan we d’r samen en moei fiëst
vaan maken. Alaaf’
Han Geurts,
CDA Horst aan de Maas

Gewoon. Doen. Het begint bij jezelf
‘Gewoon. Doen.’ Zo luidt de slogan van de VVD Horst aan de Maas.
Uit deze slogan zijn enkele definities af te leiden: iedereen, jij en ik,
dient zich gewoon te gedragen. Door gewoon te doen draag je bij aan de
veiligheid in de gemeenschap, draag jij je steentje bij aan de samenleving en kun jij óók iets betekenen.
Veiligheid is van groot belang
in Horst aan de Maas. Veiligheid
is niet vanzelfsprekend. Onder het
gezag van de burgemeester staan
onze politiediensten dag en nacht
klaar om de openbare orde in goede

banen te leiden en waar nodig te
sanctioneren. Het landelijke nieuws
wordt overspoeld met dreigingen van
buitenaf, maar vergeet niet de ‘kleine
criminaliteit’. Wijkagenten zijn van
essentieel belang om de kleine crimi-

naliteit te ontdekken en waar mogelijk
te voorkomen. De haarvaten van de
samenleving kennen is hierbij belangrijk. Door problemen snel aan het licht
te brengen en daar een passende
oplossing voor te vinden, kan de veiligheid in Horst aan de Maas gewaarborgd blijven. Welke problemen spelen
bij hangjongeren die overlast veroorzaken en wat voor problemen heersen
er in het uitgaansleven? Door de haarvaten van de samenleving te kennen,

kun je effectief reageren. Effectiviteit
draagt bij aan een duurzame oplossing
en geen tijdelijke oplossing. Als jong
en oud ‘gewoon doet’ draagt ieder zijn
steentje bij aan een gezonde, veilige
en plezierige samenleving. Mijn dictum luidt: ‘’Gewoon. Doen. begin bij
jezelf, en draag dit over aan de volgende generatie.’’
Luc Cuijpers,
VVD Horst aan de Maas

Kunst uit het vuistje, om van te genieten
Horst aan de Maas barst van het talent. Kunst en cultuur dragen bij
aan het plezierig samenleven; voorstellingen, kunst in de openbare
ruimte, mooi vormgegeven buurten en groen, verrassende ontmoetingen.
De huidige gemeentelijke visie
op cultuur is al van 2012. In deze
nota staan de doelen en speerpunten. De afgelopen jaren heeft onze
samenleving echter niet stil gestaan
en we merken dan ook dat de
huidige nota behoorlijk verouderde
informatie bevat. Als Partij van de
Arbeid vinden we dat cultuur beter

tot zijn recht moet komen.
Cultuurbeleid moet minder vrijblijvend
zijn en structureler van karakter.
Met goed en herkenbaar cultuuraanbod kunnen mooie resultaten worden
behaald. Hierin zien we een actieve
regierol voor de gemeente. Als speerpunten zien wij het waarderen van
aanwezig (professioneel) talent en het

verhogen van cultuurparticipatie/educatie door jeugd, ouderen en
mensen met een beperking. Daarnaast
is aandacht voor de infrastructuur van
podiumkunsten en evenementen en
een sterkere koppeling tussen toerisme en cultuur. We organiseren
samen met het onderwijs “kunst uit
het vuistje”.
De PvdA pleit voor het aanstellen van een cultuurconsulent met
voldoende mandaat als aanjager en
verbinder (vanuit de gemeente) ter
ondersteuning cultuur/kunst.

CAMBRINUS, CARNAVAL EN VERDER...
25 Jaar lang een carnavalsvrij café geweest.
In de beginjaren zelfs het eerste in Limburg. Nu doen we het anders...
Dit jaar zijn we tijdens de drie carnavalsdagen gesloten en staan wij op carnavalszondag langs de optocht. En daarna misschien wel ergens een glas bier. Wie weet...
Het café sluit eind april en tot die tijd zijn we iedere vrijdag open.
En ook op de zondagen dat Cambrinus nog als muziekpodium dienst doet.
Groetjes, Jan & Henny
www.cafe-cambrinus.nl • www.cambrinusconcerten.nl

En we stellen een cultuurcommissie in, bestaande uit lokale vakmensen
uit kunst en cultuur. We steunen en
geven aandacht aan culturele instellingen in de regio, waar deze ook voor
inwoners van Horst aan de Maas van
belang zijn. Het Limburgs museum
en bijvoorbeeld het Wereldpaviljoen
in Steyl, initiatief van SOS MeerloWanssum. Samen werken we verder
aan onze culturele beleving.
Ruud Baltussen,
PvdA Horst aan de Maas

GEZOCHT:

PRODUCTIEMEDEWERKERS
Voor diverse opdrachtgevers in de regio Limburg en Brabant
WIE BEN JE:
Flexibel
Ervaring in de productie omgeving
Bereidheid om in ploegen te werken
Aanpakker
VMBO/ MBO
Voor meer informatie staan we je graag te woord.
CV kan doorgestuurd worden naar onderstaand mailadres.
Cova Personeelsdiensten | Burgemeester Coenegrachtstraat 43
5922 BJ Venlo-Blerick | Tel: 077-4670391 | Email: info@cova-job.nl
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Beter groen in Horst? Doen!
De SP wil de komende jaren zorgen voor meer en een betere groenvoorziening in de gemeente Horst aan de Maas, zowel binnen als buiten
de bebouwde kom.
Rondkijkend in onze gemeente
zien we dat het groen steeds meer
te wensen overlaat. Dit wordt onder
andere veroorzaakt door te sober
onderhoud, weinig visie bij de aanleg van groen, lanen die door uitval
van bomen steeds verder vervallen
en groeninpassingen in het buiten-

nen die leiden tot een betere, duurzamere groenvoorziening in onze
dorpen.
De plannen moeten bijdragen
aan een sociaal veilige omgeving,
In het buitengebied zorgen we voor
een betere inpassing van bedrijven en gebouwen in het landschap,
waarbij nu wel wordt toegezien op
de daadwerkelijke uitvoering hiervan. Daarmee uiten we impliciet kritiek op het huidige college van B&W.

gebied die niet worden gerealiseerd.
Groen heeft directe gevolgen
voor de omgeving- en leefkwaliteit.
Vooral voor de inwoners, maar ook
de toeristen die Horst aan de Maas
bezoeken. We willen in overleg met
onze inwoners, bijvoorbeeld via
dorps- en wijkraden, komen tot plan-

Dat heeft te weinig handhavend
opgetreden in de afgelopen periode.
Dit alles heeft natuurlijk een prijs.
Dat moet de komende tijd helder
worden. Investeren in groen is investeren in mensen met een groot rendement en heeft indirect daardoor ook
opbrengsten, bijvoorbeeld waardestijgingen voor woningen.
Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

Vóór behoud van zwembad De Berkel
Bij het inleveren van dit stuk moest de raad dinsdag nog beslissen
over een nieuw zwembad of behoud van De Berkel. D66+GroenLinks
heeft vanaf het begin ‘nee’ gezegd tegen sluiting van de Berkel. Of zou
de coalitie nog iets verzinnen om hun gezicht te redden?
Want in de poll in de HALLO sprak
u zich laatst als inwoners duidelijk en
in meerderheid uit over behoud van
De Berkel. Ook de ingezonden
stukken in de HALLO de afgelopen
weken over De Berkel en het
nieuwe zwembad liegen er niet om.
Toch gaat het college, gesteund door
de coalitie stug door richting nieuw-

bouw. Het college heeft berekend dat
openhouden van De Berkel bijna net
zo veel kost als nieuwbouw.
Dat betwijfelen we ten zeerste en we
hebben de stellige indruk dat het
college consequent toerekent naar een
nieuw zwembad en ook nog per se
binnen Afslag10.
Een nieuw zwembad kost een

bom duiten. De 2 miljoen euro aan
eenmalige kosten bij een nieuw
zwembad zijn door het gemeentebestuur gemakshalve niet meegeteld.
Sloop van De Berkel betekent kapitaalsvernietiging van zeker 4 miljoen
euro. Daarbij mag het nieuwe zwembad 90.000 euro per jaar meer kosten
dan de raad eerder besliste.
We vrezen dat een nieuw bad niet
veel meer zal zijn dan een bak water
met beweegbare bodem. En dat terwijl we De Berkel hebben met twee
baden met een uitdagende glijbaan

en andere voorzieningen. Een bad dat
nog gemakkelijk 20 jaar meekan en
waarvan alle installaties en de glijbaan nog recentelijk zijn vernieuwd of
onderhoud hebben gehad.
We zouden anders denken als we
geen zwembad hadden. Maar we hebben De Berkel. Perfect voor jong en
oud om optimaal te kunnen bewegen,
recreatief of in verenigingsverband en
ook geschikt voor schoolzwemmen.
Met genoeg ongebruikte openingsuren
om meer recreatieve zwemmers en
doelgroepen op te vangen. Daarbij ligt

zwembad De Berkel centraal en op
een steenworp afstand van potentiële doelgroepen uit de woon-zorgwijk Hof te Berkel en is tevens goed
en veilig bereikbaar voor kinderen en
ouders op de fiets.
Ik ben benieuwd of D66 afgelopen dinsdag nog steeds alleen
stond in haar mening dat een nieuw
zwembad niet nodig is en dus geldverspilling.
Jos Gubbels,
D66+GroenLinks Horst aan de Maas

Politiek is geen ‘ver van mijn bed-show’
Je hoort vaak dat de politiek een ver van mijn bed-show is. En als het
gaat om de landelijke politiek kan ik me daar nog iéts van voorstellen.
Echter de lokale politiek is dichtbij.
Dat vind ik juist de kracht van
Essentie. Essentie is een lokale
partij, heeft geen politieke kleur en
staat dicht bij de inwoners van
Horst aan de Maas. Wij laten ons
niet leiden door allerlei landelijke
partijpolitieke richtlijnen.
Mijn naam is Geert Versleijen,

getrouwd en wij hebben drie
opgroeiende kinderen. In het dagelijks leven werk ik als credit manager
bij Aviko (ja die van de frietjes…).
In mijn vrije tijd volleybal ik bij
HVC in Hegelsom, waar ik ook penningmeester ben. Daarnaast ben ik
actief bij de Stichting Jeugdcarnaval

Hegelsom. Vier jaar geleden, bij de
vorige gemeenteraadsverkiezingen,
kwam ik, in mijn hoedanigheid als
presentator bij Omroep Reindonk,
in contact met de lokale politiek.
Raadsleden, wethouders en de burgemeester interviewen, verslag
doen van de verkiezingen. Je kunt ze
gewoon benaderen. Ze staan dichtbij,
midden in de samenleving, en komen
op voor de belangen van inwoners
uit zijn of haar dorp. Dat heeft me

Voor al uw schilderwerken

Vraag vrijblijvend om een offerte
Mitchell
van
schilder

Klikgebit en Kunstgebit
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

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL

werken

America Tel. 06-12359686

Geert Versleijen,
kandidaat nr. 9 Essentie

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

Mitchell van Lipzig
Is uw huis ouder
dan 2 jaar?
Maar 6% btw tarief!

vier jaar later gebracht als kandidaat
voor Essentie. Een brug zijn tussen de
inwoners en de politiek in Horst aan
de Maas. Want het is geen ‘ver van
mijn bed-show’. In plaats van aan de
zijlijn staan discussiëren over wat wel
of niet goed gaat in ‘dat’ gemeentehuis nu zelf de kans om Essentieel
mee te praten.

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

Autobedrijf

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

Limburgse
liefde
Afgelopen weekend was
het zover. Mijn 19e verjaardag. Dit jaar was ik alles
behalve enthousiast, want
19 worden is niet echt apart.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Dorinda van Weperen
16 jaar
Sevenum
Dendron College

In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Het is niet één film, het heeft verschillende delen. De serie heet ‘Step up’ en
is een serie van vijf dansfilms. Ik houd
zelf heel erg van dansen en de verhalen in de films vind ik ook heel erg
mooi. Het zijn vijf films die aan het
einde bij elkaar komen en in elke film
zit wel een meisje dat ik graag zou
willen spelen.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
In 2012 zijn wij met het gezin op
een cruise geweest nadat wij een
reischeque van 2.000 euro hadden
gewonnen door het inleveren van lege
batterijen. We hebben daar heel veel
plezier gehad. Ongeveer twee weken
zijn we op de cruise geweest. Op het
topdek hadden ze twee zwembaden
waar we veel in hebben gezeten.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Dat zijn er twee. Eentje van toen ik
klein was. Toen ze me eten gaven konden ze het nooit bijhouden omdat ik
daarna als ik het op had alweer met
mijn mond open zat. En de andere was
ook van toen ik klein was.

Ik klom altijd overal in. Een keer klom
ik een hele grote leunstoel in en iedereen schrok ervan, maar mijn moeder
maakte zich geen zorgen want ik klom
er zelf wel weer vanaf.
Ben je meestal te vroeg, te laat of
precies op tijd?
Ik vind het zelf fijn om aan de vroege
kant te komen, als het een keer toch
fout gaat dan ben ik niet te laat.
Ik vind het fijn om rustig aan te doen
en niet op het einde nog te moeten
haasten.
Heb je een bijbaantje?
Ja, ik werk bij de Jumbo Phicoop in
Sevenum. Mijn hoofdafdeling is de
bakkerij. Dat vind ik het leukst want
dan ben je met veel meer verschillende dingen en meer met de klanten
zelf bezig. De andere afdeling is cascade. Voor verpakt vlees en kaas.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Er is niet per se een liedje wat ik kan
noemen. Maar bijvoorbeeld het liedje
van Rihanna ‘S&M’ dat laat me denken aan vroeger toen ik voor het eerst
echt geïnteresseerd raakte in muziek.
Ook de liedjes van Adele’s album ‘21’
vind ik mooi. Van daaruit ben ik mijn
muzieksmaak gaan ontwikkelen.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Dat je elkaar kunt vertrouwen en steun
kunt hebben aan elkaar in moeilijke

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos
Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een fijne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

3 van de 4 slaagt!

www.mens-en-relatie.nl
Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio

tijden. Dat je elkaar begrijpt en elkaar
ook goed aan kunt voelen.
Hond of kat?
Hond. Omdat het trouwe dieren zijn
waar je een echte vriend aan kunt
hebben. Met een hond kun je spelen
en wandelen wat met een kat niet
kan. Ik zelf heb ook twee chihuahua’s
die ik al drie of vier jaar heb.
Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Het laatste boek dat ik echt heel leuk
vond is een serie van zes boeken.
De serie heet ‘Vampire Academy’ van
Richelle Mead. Het gaat over vampiers
en fantasie. Ik houd daar heel erg van.
Ik kan me fijn in boeken terugtrekken. Het gaat over twee vriendinnen
waarvan één een vampier is en de
andere beschermt ze van de slechte
vampiers. De vampier is een van de
laatsten van haar bloedlijn. Er wordt
op haar gejaagd omdat ze bepaalde
krachten heeft. Haar beste vriendin beschermt haar er tegen. Op het
einde wordt ze de koningin van de
vampieren.
Optimist, pessimist, of realist?
Ik denk dat ik een realist ben. Ik probeer ook wel altijd naar de goede
dingen te kijken en de mogelijke
oplossingen. Als iets echt niet kan,
weet ik ook wel dat dat dan niet kan.
Welke emoticon gebruik je het
meest?

Dat zijn er twee. De ‘tears of joy’ en de
emoticon met de blosjes op de wangen. De ‘tears of joy’ gebruik ik vaak
als ik iets heel grappig vind en die met
de blosjes gebruik ik vaak om te laten
zien dat ik blij ben of om het berichtje
wat gevoel mee te geven.
Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze jou voor het eerst
ontmoeten?
Als een betrouwbaar iemand, iemand
waar ze altijd terecht bij kunnen maar
ook als een vastberaden iemand.
Iemand die weet wat ze wil. Maar ook
een luisterend oor voor als diegene
met problemen zit.
Waar ben je verslaafd aan?
Ik ben verslaafd aan smintjes.
Dat komt omdat ik geen kauwgom
lust en iedereen heeft altijd kauwgom mee, daarom pak ik altijd smintjes.
Wat ligt er onder jouw bed?
Ik heb een hoogslaper als bed met
daaronder mijn bureau. Ik zit dus
altijd onder mijn bed mijn huiswerk te
maken.
Wat is je favoriete hobby?
Ik heb niet echt een favoriete hobby
omdat ik vind dat ze allemaal gelijk
zijn. Ik dwarsfluit heel graag en dat
doe ik bij de koninklijke harmonie
Unie Sevenum en de jeugdharmonie. Ik houd ook heel erg van lezen.
Ik schrijf ook heel vaak.

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

Wij geven advies bij u thuis
• gordijnen
• binnenzonwering
• vloerbedekking

Bel vrijblijvend
voor een afspraak
Hanny Derks
Tel. 077 – 477 33 75

www.hadecollection.nl

Met je 18e mag je dingen en
bij je 20e ben je eindelijk af van
die –tien. Maar 19 is een saaie
tussenleeftijd. Vandaar dat ik
ook niks groots had gepland.
Ik zou alleen uitgaan met mijn
vriendinnen en de volgende dag
een dagje weggaan met het
gezin. Buiten dat ik niks groots
van plan was, bewees dit weekend weer dat het echt aan de
mensen ligt waarmee je bent.
Terwijl ik een normale avond
verwachtte hadden mijn vriendinnen allemaal dingen geregeld. Het waren kleine dingen,
maar toch zulke lieve dingen.
Goede vrienden hebben is zo
belangrijk en dat was ik even
vergeten.
De laatste tijd was ik meer
bezig met mijn leven in Utrecht,
dat ik even mijn vriendinnen uit
het oog was verloren.
Maar deze verjaardag heeft
daar zeker verandering in
gebracht. Hetzelfde geldt voor
mijn gezin. Ik heb nogal de
neiging om alles te laten gaan
voor nieuwe mensen in mijn
leven. Dit doe ik soms ook bij
mijn gezin en dat verdienen ze
alles behalve. Een dag samen
met ze door Utrecht heen slenteren, van terras naar terras
gaan. Mijn moeder en zus die
altijd te hard praten en samen
het gezin zijn wat altijd net te
hard lacht, is echt geweldig.
Dat gevoel kan geen enkel
ander persoon bij me opwekken. Utrecht en mijn leven hier
is heel leuk en aardig, maar
niks komt in de buurt van wat ik
heb in Lottum. Natuurlijk,
Lottum is klein en een dorp.
Toch zal het altijd een plekje in
mijn hart houden en de mensen
in mijn leven daar al helemaal.
Verder wilde ik iedereen bedanken voor een geweldig weekend.
Liefs, Puck

gemaent
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Uitbreiding
bedrijventerrein Tienray

Medio maart worden de uitbreidingswerkzaamheden voor het bedrijventerrein in Tienray
gestart. De aannemer voor de uitvoering is Horster Wegenbouw Combinatie B.V.
Werkzaamheden

Verkeersmaatregelen en omleidingen

De Boerenovenweg wordt vanaf Nabben

Vrijwel het volledige werk wordt uitgevoerd

Verhuur doorgetrokken en aangesloten op

zonder overlast voor het lokale verkeer.

de Nehobolaan. Aanwonenden en bedrijven

Indien noodzakelijk worden verkeersmaatregelen

worden voorafgaand aan de uitvoering per brief

genomen en wordt een omleiding ingesteld.

geïnformeerd.

Voor vragen neem contact op met Openbare

De werkzaamheden kunnen voor enige overlast

Werken, Wim Konings, via email

zorgen. Deze wordt echter tot een minimum

gemeente@horstaandemaas.nl

beperkt.

of bel (077) 477 97 77.

Gemeentehuis gesloten tijdens
Carnaval
In verband met Carnaval zijn het gemeentehuis en Openbare Werken gesloten op
maandag 12 februari en dinsdag 13 februari 2018.
Team Burgerzaken is beide dagen tussen

tot Openbare Werken die niet uitgesteld

9.00 en 10.00 uur uitsluitend bereikbaar

kunnen worden, mag u het storingsnummer

voor het maken van afspraken voor het doen

06 - 23 49 82 49 bellen. Het gaat hier

van geboorte- en/of overlijdensaangiften,

dus uitsluitend om dringende meldingen,

op het telefoonnummer 06 - 53 35 59 73.

waarbij direct gevaar voor de omgeving

Voor dringende meldingen met betrekking

dreigt.

Wijziging afvalinzameling
vanwege carnaval

Op maandag 12 februari en dinsdag 13 februari wordt er geen afval opgehaald.
Inwoners die normaal gesproken hun afval

Voor keukenafval is er geen inhaaldag.

op 12 februari zouden aanbieden, kunnen

Bekendmakingen

PMD en restafval op zaterdag 10 februari

U kunt dit op de eerstvolgende reguliere

(vóór 07.00 uur) aan de straat zetten.

ophaaldag aan de straat zetten.

Inwoners die normaal gesproken hun afval

U kunt uw eigen inzameldata ook

op 13 februari zouden aanbieden, kunnen

nakijken op uw eigen digitale

De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

PMD en restafval op zaterdag 17 februari

afvalkalender via

worden gepubliceerd op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.

(vóór 07.00 uur) aan de straat zetten.

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een
directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:

Uitnodiging
sleuteloverdracht
carnavalszondag

Broekhuizerdijk 44

Venloseweg 102

Carnavalsoptocht CV de Vlaskop

Nieuwe Peeldijk 36

Gebr. Van Doornelaan 25

Hoebertweg 15

Americaanseweg 107

Meterik

Zwarte Plakweg 48a

Witveldweg 104

Americaanseweg 107

Doolgaardstraat 2

Crommentuijnstraat 6

Blitterswijckseweg 18a

Burgemeester
Steeghsstraat 8
Witveldweg 92 (motorcross

Griendtsveen

circuit de Reulsberg)

Kanaalweg 8

De sleuteloverdracht vindt plaats in de Mèrthal
en begint om 10.45 uur.

Cluster kommunikasie vân de gemaent

Horst

Peelheideweg 1

Broekhuizenvorst

Op carnavalszondag ontvangen de prinsen
van de gemeente Horst aan de Maas de
sleutel van hun koninkrijk uit handen van
burgemeester Ina Leppink-Schuitema.

Iedere inwoner van de gemeente wordt van
harte uitgenodigd deze jaarlijkse happening bij
te wonen.

America

FiëstelikeFiëstelike
ontvangst
ontvangst
vân de Prinse
vân de Prinse
door ‘t Gemaentebesteur
door ‘t Gemaentebesteur

Sevenum
De Krouwel kavel 20
De Hees 10
Op den Berg 10

Apostelweg 12

Lottum

Horsterweg 19

Kanaalweg 3

Ulsheggerweg 16a en 18

Kempweg 7a

Grubbenvorst

Meerlo

Tienray

Ursulinenweide 3

Irenestraat 10

Mackayweg 2

Hegelsom

Melderslo

Stationsstraat 134a

Blaktweg 14

Spoorstraat 1
Swolgenseweg 43
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11 vragen aan prins Koen II

PRI NS KO EN II G E F E LI C ITE E R D N A M E N S D E VO LG E N D E B E D R I J V E N

CV D’n Dreumel (Horst)

‘Ik wil van iedere dag genieten’

‘Ruuk,
pruf, kiek , veul,
huur ’t is ’n woonder,
geniet, kom mej laot
gaon, want weej
kunnen heer ni
zoonder’

Wie ben je?
Mijn naam is
Koen Versleijen
(27) geboren en
getogen in Horst.
Ik ga als preens Koen II
voorop in de Horster carnaval. Dit doe ik samen
met mijn prinses Anne Jenniskens (25 jaar) en
mijn adjudanten Joop Driessen met zijn vriendin
Moniek Verstegen en Willem van den Munckhof
met zijn vriendin Anouk Kleuskens en hun dochtertje Fem. Mensen in het dorp kunnen me kennen als ‘zanger’ van Frank en de Sterren. Dit jaar
hebben we de liedjesavond gewonnen met het
liedje Binnesteboête. Daarnaast ben ik een van
de spelers van het stuk ‘De Schitspoel’ dat jaarlijks op de zittingsavond wordt uitgevoerd. Sinds
augustus wonen Anne en ik samen in Horst.
Anne woonde eerst in Kronenberg. Ze is dus nog
geen half jaar een Dreumelinneke en nu al prinses, mooi toch!
Waar werk je?
Ik werk sinds juni 2017 bij ‘Gooiendaag Zorg voor
ouderen’. Ik werk op de woongroep waar negen
ouderen wonen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Hier begeleid ik ze door de dag.
Mijn leidinggevenden zaten tijdens het uitkomen
op de eerste rij. Ik kon ze, toen ik nog niet uit was,
horen roepen. Ze reageerden allemaal ontzettend
leuk op mijn uitverkiezing. Ze vinden het echt fantastisch. En dat vind ik dan weer fantastisch.
Daarnaast draai ik in het weekend af en toe plaatjes voor STAR Licht en Geluid in Kronenberg.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins
te worden?
Ik durf van mezelf te zeggen dat ik een op en top
carnavalist ben. Misschien dat dat bij D’n Dreumel
is opgevallen. Toen ze belden was ik vooral heel

erg verbaasd. De voorzitter heeft me ervan moeten
overtuigen dat het echt is. De laatste jaren heb ik
vaak te horen gekregen ‘jij wordt het nog wel een
keer’. Zelf had ik dit niet direct verwacht en al zeker
nu niet. De prinsen in Horst zijn doorgaans wat
ouder dan dat ik ben. Voor mezelf was de keuze
meteen gemaakt. Anne twijfelde in het begin nog
wat. Toch hoefde ze niet heel lang na te denken en
waren we er snel uit.
Hoe voelde het om tot prins te worden
gekozen?
Het is een geweldig gevoel. Ik kon het pas geloven toen de vorst zaterdag ‘prins Koen II’ uitsprak.
Vroeger was het mijn droom om prins te worden
en nu is het echt zover. Naast mij staat natuurlijk
mijn prinses Anne. Joop en Willem zijn mijn adjudanten. Joop en ik zaten vanaf groep 1 bij elkaar in
de klas en zijn altijd vrienden geweest. Willem ken
ik wel al langer, maar we hebben elkaar de laatste
5 á 6 jaar gevonden in het schrijven en zingen van
carnavalsliedjes. Samen met hun megjes weet ik
zeker dat het een knallend geheel zal zijn.
Wat betekent carnaval voor je?
Voor mij is het carnavalsgevoel de beleving van
carnaval. Het genieten van leuke carnavalsliedjes, het kijken naar de optocht, waar ieder op zijn
manier het publiek vermaakt, de saamhorigheid
om met z’n allen een feest te maken en al het
andere wat je kunt beleven. En zoals het woord het
eigenlijk al zegt, het is een gevoel. Uitleggen gaat
niet echt. Je voelt het of niet.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Er wordt van ons verwacht dat we op veel feestjes
en gelegenheid te vinden zijn. Wat ik ook erg mooi
vindt zijn de activiteiten die de buitenwereld niet
direct zien. Het bezoeken van iemand die een bijzondere verjaardag heeft of iemand die niet in de
gelegenheid is naar activiteiten te komen.

Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Geniet er vooral van. Het is een kort seizoen en
alles gaat razendsnel. Geniet dus, dat gaan wij ook
zeker doen.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Er zijn al zoveel hoogtepunten geweest. Daags na
het uitkomen zijn we op het werk langs geweest.
De reacties waren onbeschrijflijk mooi. Daarnaast
was het uitkomen zelf fantastisch, maar ook de
ontmoeting met de adjudanten enkele dagen voor
het uitkomen. Ik wil niet verder kijken dan iedere
losse dag. Mensen hebben het al over carnaval zelf,
maar er zijn nog zoveel mooie dagen voor carnaval
en ik wil van iedere dag genieten.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Slapen en slapen. Als ik tijd over heb nog even
slapen en ’s avonds op tijd naar bed om te slapen. Nee, ik heb geen idee. Donderdag en vrijdag
hebben Anne en ik nog vrij en we zien wel wat
er gebeurd. Ik wil er eigenlijk ook nog niet over
nadenken.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Dat was heel makkelijk. Niemand had het verwacht
en dus vroeg niemand er naar. Al die tijd heb ik ook
flink kunnen genieten van de discussies wie het zou
worden. Zelf natuurlijk druk mee discussiëren maar
zelf dacht ik steeds ‘jullie moesten eens weten’.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2019 mee
willen geven?
Moeilijke vraag omdat we pas net onderweg zijn.
Als ik dan toch een advies moet geven... Zeg ‘nee’
tegen D’n Dreumel en zeg erbij dat ze ons nog een
jaar langer het prinselijk gezelschap laten zijn.
Alvast bedankt, haha!
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Weej wense Prins Koen II, adjudanten Willem
en Joop, unne superschonne Carnaval! Alaaf!

WIJ FELICITEREN HET PREENSELIK TRIO
EN WENSEN IEDERIËN ENNE SCHONNE VASTELAOVEND!
GEBROEDERS VAN DOORNELAAN 86 HORST • TEL: 077 - 397 82 22 • WWW.DELAATGULIKERS.NL

Weej zien gröts en
blie dat weej de Preens
in os midde hebbe!
Proficiat Preens Koen II
Prinses Anne en jullie adjudanten Joop
en Moniek en Willem en Anouk.
Weej wense gans Hôrs drie gooie-daag toe!

Gefeliciteerd Prins Koen II !
Herstraat 37 - Horst - Tel. 077-3983305

Kwalitaria Horst

Wilhelminaplein 8, Horst
T 077 - 398 32 03

www.kwalitariahorst.nl
Gefeliciteerd prins Koen II en adjudanten Joop en Willem

HORST, 06 - 36 097 003
WWW.BERTTACKEDAKSERVICE.NL

GEFELICITEERD PRINS KOEN II!

wij feliciteren Prins Koen II
en zijn adjudanten Willem en Joop
geluid / licht / video / rigging
w w w. j p p a . n l / h o r s t ( l b ) / 0 7 7 - 3 9 8 5 3 7 1

Weej
waense
iederieën
enne
geweldige
carnaval!

te e rd
Gefelici ne
en en
schonnel
carnava st!
n
toegewe

Weej wense
jullie veul carnavalsplezeer!

BEKRO B.V.
Weej wensen prins Koen II en adjudanten
unne geweldige carnaval toe!
Noordsingel 35

■

5961 XW Horst

■

T 077 398 18 27

■

www.bekro.nl

Prins Koen II gefeliciteerd!

Tienrayseweg 2 Horst
077 397 6000
info@parkhotelhorst.nl

en II
feliciteert Prins Kote
en zijn adjudan n

PRI NS KO EN II G E F E LI C ITE E R D N A M E N S D E VO LG E N D E B E D R I J V E N

Collega’s van
Gooiendaag, Pierewiet en ‘t Koetshoês
www.gooiendaag.nl
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Weej wense ow
enne schonne carneval
anco lifestyle centre
Venrayseweg 114, Horst
www.ancolifestylecentre.nl

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

Wij feliciteren prins Koen II en
adjudanten Joop en Willem!

WEEJ HEBBEN DE PRINS
IN DE STROAT
PROFICIAT OVERBUURMAN

PRI NS KO EN II
GEFELICITEERD NA MENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

CV D’n Dreumel (Horst)

‘Ruuk,
pruf, kiek , veul,
huur ’t is ’n woonder,
geniet, kom mej laot
gaon, want weej
kunnen heer ni
zoonder’

ucassen

WWW.INTERMAKELAARS.COM

HORST VERHUUR
PARTY - ATTRACTIE - FEESTTENTEN

info@horstverhuur.nl
077-3986426
www.horstverhuur.nl
Proficiat Prins Koen d’n 2e
www.horstverhuur.nl

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

re
Weej felicite en
II
Preens Koen Joop
te
zien adjudanmit eur
en Willem n wense
g, e
oetverkiezin rien enne
eur en iede naovend!
te
schonne vas

Weej
wense
ow enne

heldere
carnaval!

St. Lambertusplein 2 • horst@campsoptiek.nl • 077-8200262

WEEJ WENSE ÓW ENNE GÓJE VASTENAOVEND!

Notre félicitations
à prince Koen !

Lucassen
Lucassen
Plus Lucassen feliciteert preens Koen II
en adjudanten Joop en Willem.

et une belle fête
carnaval !!!!......
Bistro Beej Ôs
Weltersweide 22b
5961 EJ Horst

077-4008046
info@bistrobeejos.nl
www.bistrobeejos.nl

Nieuws
VANRABOBANK
RABOBANK HORST
HORST VENRAY
VAN

Rabobank Clubkas
Campagne weer van start
Ja, je leest het goed … de Clubkas Campagne gaat weer van start. De campagne is
vervroegd van het najaar naar het voorjaar van 2018. De reden hiervoor is dat de
Limburgse Rabobanken de campagne-periode op elkaar hebben afgestemd.
De planning is als volgt:
• Inschrijfperiode voor verenigingen en stichtingen:
woensdag 14 maart t/m maandag 23 april
• Stemperiode door leden van Rabobank Horst Venray:
dinsdag 8 mei t/m woensdag 23 mei
Wie per 15 maart lid is mag stemmen.
Nog geen lid? Regel het gemakkelijk online via
rabobank.nl/horstvenray en zoek op ‘lid’
• Finale-avond: juni (exacte datum volgt later)

Binnenkort ontvangen de clubs een mail over de
inschrijving.
Via onze website rabobank.nl/horstvenray houden
we je op de hoogte.

Wekelijks Inloopspreekuur hypotheek & vermogen
Je bent van harte welkom voor een gesprek:
• Iedere donderdag van 16.00 - 18.30 uur
• Kantoren Spoorweg 2, Hegelsom en Schouwburgplein 13, Venray

21
Particulieren
Particulieren||077
077389
38984
8400
00
Bedrijven
Bedrijven||077
077389
38985
8500
00
www.rabobank.nl/horstvenray
www.rabobank.nl/horstvenray

Jubileum Henk Lemmen
Op 1 februari 2018 was
Henk Lemmen 25 jaar in
dienst van de Rabobank.
‘Na al die jaren werk ik nog
steeds met veel plezier als
zakelijk accountmanager, ook
al is er in de bancaire wereld
veel veranderd. Het mooie van
mijn werk is dat ik verbindingen
kan leggen waardoor ik
bedrijven en organisaties
kan ondersteunen met hun
plannen. Ik heb veel mensen
mogen ontmoeten en hoop
dat nog lang te mogen doen in
onze dynamische regio.‘

24 en 25 februari

Youtube
event in
Venray
‘Venray bloeit’ organiseert
dit jaar voor de 2e keer
YouTube in Venray
een Youtube event.
zaterdag 24 & zondag 25 februari
Ontmoet de allerleukste YouTubers van Nederland
Daarvoor hebben zij
in het centrum van Venray
opnieuw Dylan Haegens
en Marit Brugman in de
arm genomen. Het event
duurt dit jaar zelfs 2 dagen.
We verwachten weer honderden enthousiaste jongeren op ons
kantoor aan het Schouwburgplein in Venray.

VenrayBloeit.nl/YouTube

Welke 4 Youtubers er komen, maken we binnenkort bekend
via rabobank.nl/horstvenray. Zorg dat je erbij bent voor
een leuke selfie én een meet en greet met bekende Youtubers!

Venrayse
Ondernemersprijzen 2018

Oud, jong,
groot
of jong,
klein
Oud,
Oud,
jong,
groot
of
klein
Oud,
groot
of jong,
klein
groot of klein

Laat
carnaval
een
Laat
Laat
feestje
zijn!
carnaval
een
Laat
carnaval
een
feestje
zijn!
carnaval
een
feestje zijn!
feestje zijn!

Begin januari werden in de Schouwburg van Venray de
Ondernemersprijzen uitgereikt. Het thema voor dit jaar
was ‘IJzersterk!’.
De winnaar van de Loek Nelissenprijs was familiebedrijf
Boomkwekerij Michels-Classens uit Heide. De meeste stemmen
voor de Rabobank Publieksprijs gingen naar M.M.I.. De directie
en medewerkers zetten hun bedrijf in de spotlight met een
bijzonder hippe act.
Wij feliciteren alle winnaars én genomineerden en
wensen hen veel succes voor de toekomst!

Weej wense ów 'ne
schonne
carnaval.
Weej wense
ów 'ne
Weej
wense
ów 'ne
schonne
carnaval.
Weej
wense
ów 'ne
schonne
carnaval.
www.rabobank.nl/horstvenray
vur gewiezigde äöpeningstieje
schonne carnaval.
Een
aandeel in elkaar
www.rabobank.nl/horstvenray
vur gewiezigde äöpeningstieje
www.rabobank.nl/horstvenray vur gewiezigde äöpeningstieje
Een aandeel in elkaar
www.rabobank.nl/horstvenray vur gewiezigde äöpeningstieje
Een aandeel in elkaar

v.l.n.r. Judith Pijnenburg (Directeur Bedrijven Rabobank) en
Edwin en Peter Coppus (Directie M.M.I.)
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11 vragen aan prins Bram I

PRINS BR AM I GEFELICITEERD NA MENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

CV De Meulewiekers Meterik

‘Geniet ervan, voor je het weet
is het Aswoensdag’

Wie ben je?
Mijn naam is Bram Jacobs, 21 jaar oud en woonachtig in Meterik. Ik ben zelf actief binnen een
aantal verenigingen waaronder OJC Knor, volleybalclub Trivia, Inside The Cage, DC Kleuskens,
ZCD en Jong Nederland Meterik. Bij mijn vrienden
sta ik bekend als bult omdat ik vroeger met een
buikschuiftournooi met mijn hooft tegen de bel
aangevlogen ben en die bult is nooit meer weggegaan, vandaar dus de bijnaam. Ik dacht zelf dat
de meeste mensen wel in de gaten hadden dat
ik prins zou worden, maar achteraf bleek het toch
wel mee te vallen. Ik kreeg vaak te horen dat ik
het goed voor me had gehouden.
Waar werk je?
Ik ben sinds augustus 2016 werkzaam binnen
Personato waar ik tijdens mijn mbo-opleiding al
een keer stage had gelopen. Ik vervul de functie
als recruitment consultant waarbij ik kandidaten aan een baan help. Naast het vervullen van
deze functie ga ik ook nog één dag in de week
naar school waar ik de opleiding commerciële
economie volg. Op mijn werk heb ik veel positieve reacties gekregen en wat vooral leuk is, is
dat mijn collega Luuk van Dieten (met Meterikse
roots) prins in Rijkenvoort is.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om
prins te worden?
Ik verwacht dat dit voor elke prins hetzelfde is,

namelijk voorop te gaan met de carnaval. Vooral
in een dorp zoals Meterik waar carnaval erg leeft,
waar jong en oud bij elkaar komen om dit samen
te vieren. En hoe leuk is het dan om hierin voorop
te gaan?
Hoe voelde het om tot prins te worden
gekozen?
Dit is wel een unieke ervaring, vooral omdat het
een ervaring is omdat je zo carnaval maar één
keer in je leven meemaakt. Deze unieke ervaring
geldt niet alleen voor mijzelf, maar ook voor de
twee adjudanten die vol voorop meegaan met
carnaval.
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval is voor mij een feest dat sinds kind af
aan al met de paplepel naar binnen is gegeven.
Elk jaar staan we weer met onze vriendengroep
in de zaal om er weer een geweldige periode van
maken. Vandaar dat het voor mij ook een van de
leukste periodes van het jaar is.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Als trio heb je natuurlijk een voorbeeldfunctie tijdens de carnaval, dat is wel wat anders dan wanneer je in je normale carnavalskostuum in de zaal
staat. Maar vooral zorgen voor veel lol en ‘plezeer’ tijdens de carnaval in ‘de Miëterik’.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Ik wens iedereen veel lol en plezier toe tijdens

de carnaval, want voor je het weet is het weer
aswoensdag en begint het normale leven weer.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Dat is natuurlijk moeilijk om te zeggen omdat
carnaval nog niet voorbij is, maar als ik terug
kijk naar wat we allemaal gedaan hebben is
het uitkomen toch het hoogtepunt. De spanning
die er dan eindelijk vanaf is en dat je dan niets
meer geheim hoeft te houden, dat is toch wel
een fijn gevoel. En dan kan het echte feest beginnen.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Haha, gelukkig heb ik de donderdag nog vrij en
ik denk dat ik die dag gebruik om in mijn bed
te blijven liggen en nog na ga genieten van
carnaval. En vrijdag mogen we weer fijn aan het
werk!
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Er gewoon niet zelf over beginnen, want je krijgt
toch overal vragen over en ze houden je overal
in de gaten. Wat je ook zegt, niemand gelooft je
toch of je nou ja of nee zegt.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2019 mee
willen geven?
Geniet ervan want voor je het weet is het weer
afgelopen!
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nieuwbouw
verbouw
onderhoud
renovatie

Weej wense jullie enne kei goije carnaval!

Roothweg 3, 5964 NS Meterik
077 - 397 14 04 | 06 - 254 04 257
info@geertbouten.nl | www.geertbouten.nl
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Ledenvergadering Vereniging
Innovatief Platteland
Vereniging Innovatief Platteland houdt op woensdag 21 februari vanaf 18.00 uur haar jaarlijkse ledenvergadering bij PETC+ in Hegelsom. Na het besloten gedeelte, zijn niet-leden vanaf 20.00 uur welkom voor de lezing
van een aantal sprekers.
Dit jaar staat de vergadering in
het teken van duurzaamheid op het
platteland, een platteland dat in 2030
zowel energie- als CO2 -neutraal moet
produceren. Het thema spreekt
agrarische bedrijven, toeleverings- en
ondersteunende bedrijven en allen

die met natuurontwikkeling en
innovatie bezig zijn aan. Tijdens de
avond geven onder anderen Ronald
Rovers (Director SBScentre/RiBuilT,
Sustainable Building) en Jules Hinssen
(Samenstroom Venlo) een presentatie.

Tevens wordt de enquête die
tijdens de Hiltho werd gehouden,
besproken en wordt de nieuwe
huisstijl gepresenteerd.
Aanmelden voor deze avond
is verplicht en kan via contact@
innovatiefplatteland.nl

Verwarring over naambord
boerenbruidspaar
Het boerenbruidspaar van Meterik bestaat dit jaar uit Stefan Bouten en Sandra Keijsers. Toch prijken er op de
banner in hun tuin twee hele andere namen: Remco en Anique, het paar van 2017.

De komende weeke vur preens Bram ff genne competitie,
want he mot vurop met adjudanten
Ward en Bram in de carnavals expedisie.

ÔS KRUUSPUNT

DE NOSTALGIE VAN DE METERIK
OZZE AGENDA
John en Nicole feliciteren
prins Bram I en zijn adjudanten

19 DECEMBER – SIEBENTALER UIT MOOK

Americaanseweg
105,20.00
5964
PAENTREE
Meterik
AANVANG
UUR,
VRIJ • tel 077 398 1396
www.oskruuspunt.nl
24 DECEMBER – KERSTAVOND OPEN

1STE EN 2DE KERSTDAG OPEN
OPEN VANAF 11.00 UUR

Op zoek naar een

nieuwe uitdaging?

Een grapje van Remco, legt Twan
Heuijerjans namens carnavalsvereniging De Meulewiekers uit. “We hebben
de banner met de juiste namen ruim
van te voren besteld. Door omstandig-

heden heeft het bedrijf deze niet op
tijd kunnen leveren. Dat vinden we ook
erg vervelend. Voor de grap heeft
Remco Vermeer, de boerenbruidegom
van vorig jaar, toen hun banner in de

tuin gezet.” Intussen is het bord met
de juiste namen in de tuin geplaatst.
“Ik denk dat dit in de carnavalsoptocht
van maandag zeker terug zal komen,
maar dat is niet erg”, lacht Heuijerjans.

Sjeng,

aon de geng!
recruitment is ons vak.

Prins Bram I
proficiat!
Taco Agro B.V.
Donkstraat 6a 5964 AJ Meterik

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

Wij feliciteren Prins Bram I
en zijn adjudanten!
www.meterikelektro.nl

Donatie voor Stichting Roel
Klus- en hulpdienst Grubbenvorst ontvangt regelmatig een donatie na het uitvoeren van een
klus. Deze donaties worden verzameld om daarna overhandigd te worden aan een goed doel.
Deze keer is het goede doel Stichting Roel. Dit is een stichting die patiënten (en hun gezinnen)
ondersteunt die getroffen zijn door een energiestofwisselingsziekte. Één van die kinderen was
Roel Verstegen, waarnaar de stichting vernoemd is. Op de foto overhandigen Margo Verbeek en
Ad Driessens van de klus- en hulpdienst de cheque ter waarde van 150 euro aan de ouders van Roel,
en Monique Kessels-Verstegen, een bestuurslid van de organisatie.
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11 vragen aan prins Marcel II

‘Het hele jaar moet je al van alles,
nu effe niet’

PRINS MARCEL II GEFELICITEERD NA MENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

CV De Geiten Tienray

‘Mit whisky
en unne goejje
rugbypot kan
dizze carnaval
niet kapot’

Wie ben je?
Marcel Hovens, ik ben getrouwd met Joyce en
wij hebben twee kinderen. Lotte is 13 en Tom is
10 jaar. Tom was meteen dolenthousiast toen hij
hoorde dat ik prins zou worden. Lotte moest er
eens goed over nadenken wat ze er van vond,
want zij is dit jaar zelf jeugdprinses. Dit kwam toevallig zo uit maar is wel heel speciaal in dit 6x11
jubilieumjaar. De afgelopen jaren zijn al diverse
prinsen uit onze buurt gekomen, dit is wel handig
want dan kunnen de barbequebonnen meteen in
de zomer bij de carportbbq worden verzilverd.
Waar werk je?
Ik werk bij de Nationale Politie in Maastricht.
Daar weten ze uiteraard wel wat carnaval is,
daar komt de Prins van Mestreech ook traditioneel
zoervleis eten op het politiebureau en deelt dan
nonnevotten uit (iets andere vorm maar lijken toch
veel op donuts ;-)
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins
te worden?

Ik heb jarenlang gezegd dat dat niets voor
mij is maar de laatste jaren, ook gestimuleerd
door Joyce en de kinderen, ben ik er iets anders
over gaan denken. De timing van vorst Tim is
dan ook akelig goed en ik ben vereerd dat ik in
dit 6x11 jaar prins van de Tienderse Geiten mag
zijn.
Hoe voelde het om tot prins te worden
gekozen?
Een hele eer.
Wat betekent carnaval voor je?
Het carnavalsgevoel komt voor mij tot uiting als ik
rondloop door de Geitestal of een van onze kroegen. Het maakt helemaal niks uit waar je blijft
staan, overal en bij iedereen is iets te kletsen.
Jong en oud, vrienden en vage bekenden, iedereen door elkaar, daar houd ik van.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Voorop in het feestgewoel, normaal sta ik vooral
te kletsen maar dit jaar zal ik voorop gaan bij de
polonaise.

Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Een carnavalsfeest waarbij iedereen zijn dagelijkse
beslommeringen kan vergeten en onbekommerd
carnaval kan vieren. Het hele jaar moet je al van
alles, nu effe niet! Geniet ervan!
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
De receptie en het uitkomen was al een hoogtepunt.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Er staat een evaluatie bij de gemeente op het programma, ‘heringschillen’ en dan zien we wel weer.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Het is redelijk gelukt, alleen mijn schoonzus en
zwager maakte het mij wel eens moeilijk.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2019 mee
willen geven?
Geniet.

ZorghuisTienray

Gefeliciteerd prins Marcel ll
en prinses Joyce!

Proficiat Prins Marcel Hovens .

Maak er een mooie carnaval van!
Nehobolaan 8a, Tienray

T: +31(0)77 472 0199

I: www.sun-power.nl

Kloosterstraat 10 Tienray, Tel.: 0478 690 001, www.zorghuistienray.nl

08
02

verenigingen 25

Tuutekop

kapper

Proficiat
Prins Marcel en
prinses Joyce
en een te gekke
carnaval!

Nolda Cruysberg • Spoorstraat 39

Orde van Verdienste
voor Chris van Rens
De ‘Vergulde orde vaan Verdinste’ van carnavalsvereniging D’n Tuutekop uit Hegelsom is vrijdag 4 februari
uitgereikt aan Chris van Rens. Hij kreeg de onderscheiding uit handen van prins Johan.

5865 AE Tienray • 06 - 462 95 747
•

Prins Marcel II,
gefeliciteerd!
Maak er een mooie
carnaval van.

Proficiat prins Marcel en prinses Joyce!
Spoorstraat 37, Tienray, 0478 - 850567

De Vergulde Orde van Verdienste
wordt uitgereikt aan iemand als blijk
van waardering voor de bijzondere
mate van inzet voor het dorp en de
verenigingen. Chris van Rens zet zich

al velen jaren in voor de verenigingen
en het dorp. Hij is geboren en getogen
in Hegelsom en onder andere oudprins van D’n Tuutekop, oud-vorst van
de Jeugdcarnaval Hegelsom, kaderlid

en is bestuurslid geweest bij Jong
Nederland. Verder is hij nauw betrokken bij de Sinterklaasintocht en jaren
voorzitter van de jeugd van VV
Hegelsom.

www.hipphaarmode.nl

Carnavalsmis Dreumel op vrijdag
De traditionele carnavalsmis van Jeugdcarnaval D’n Dreumel in Horst, vindt dit jaar op vrijdag 9 februari
plaats. De mis start om 18.30 uur in de St-Lambertuskerk.
Dit jaar staat de mis in het teken
van het thema ‘Ás ik kós toëvere’.
Andere jaren vond de mis op zater-

dag plaats. De organisatie heeft echter
besloten de viering te verplaatsen
naar vrijdag, vanwege het groot aantal

andere carnavalsactiviteiten dat dit
weekend gepland is, waaronder de
Horster Carnavalsparade op zaterdag.

Nehobolaan 3 • 5865 AS Tienray • Tel: (0478) 69 8161
E-mail: info@peetersobjecten.nl • www.peetersobjecten.nl

Prins
Marcel II
proficiat!
Weej
wense
ow unne
schaone
carnaval

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

Felicitiërt Prins Marcel II
en wenst eum en alle Tienderse Geite en Geitinne
unne plezierige carnaval 2018, Alaaf !!!

Tienray
06 122 32 700
bartknoopselectro@ziggo.nl

Gefeliciteerd Prins Marcel II!

Same make weej d’r unne mojje carnaval van!

Kinderboerenbruiloft Sevenum
Het kinderboerenbruidspaar van de jeugdcarnaval in Sevenum bestaat deze carnaval uit
Anna Deckers en Siem Hoex. Dit jaar organiseert Judoclub Jigoro Kano Sevenum samen met de jeugdcarnaval Sevenum de kinderboerenbruiloft. Het gezelschap bestaat uit zeventien kinderen. De bruiloft en
receptie vinden plaats op dinsdag 13 februari vanaf 16.11 uur in de zaal achter de Seveweag in Sevenum.
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Tegen AVOC-HVC-VCM DS1

Overwinning
voor Set Up DS 1
Door: Volleybalvereniging Set Up
De dames 1 van volleybalvereniging Set Up uit Meerlo speelden
zaterdag 3 februari tegen AVOC-HVC-VCM DS1. Deze ploeg is een combinatie van teams uit America, Hegelsom en Meterik, en het was de
eerste keer dat ze tegen deze tegenstanders speelden. De eindstand
was 0-4, in het voordeel van Set Up DS1.
De eerste set begonnen de
dames van Set Up sterk. Gedurende
de hele set hadden ze een erg goede
servicedruk en daardoor bouwden ze
hun voorsprong steeds verder uit.
Met name Sem scoorde aanvallend
erg veel en de set werd uiteindelijk
met duidelijke cijfers via 4-12 en 9-19
met 10-25 binnengesleept. Het begin
van de tweede set ging gelijk op.
Via 6-7 konden de meiden uit Meerlo
een iets ruimere voorsprong van 6-9
pakken. Toen kwam de wedstrijd stil
te liggen omdat Melanie haar enkel
blesseerde. Dat was even schrikken
voor het team, maar ze kon daarna
wel weer verder spelen. Bij elke
aanval daarna werd gescoord. Dit was
opnieuw een hele sterke set voor
Set Up DS 1, die ze via 12-21 wonnen
met 13-25. De derde set werd er weer

degelijk gespeeld. In het begin werd
meteen de voorsprong gepakt en via
5-10, 11-18 en 16-22 werd gewonnen
met 18-25. De overwinning was
binnen, maar de meiden uit Meerlo
gingen voor de volle vijf punten.
Door opnieuw een goede servicedruk
en sterke aanvallen werd er een
ruime voorsprong van 2-10 en 3-15
gepakt. Zelfs Loes kwam weer aan
spelen toe na ruim een jaar geen
wedstrijden gespeeld te hebben.
Set Up DS 1 gaf AVOC-HVC-VCM DS 1
geen schijn van kans en won deze set
met 8-25. Kortom, een 4-0 overwinning voor de meiden uit Meerlo.
Set Up DS 1 speelt nu twee weken
niet. De eerstvolgende wedstrijd
wordt weer gespeeld op 24 februari
tegen VC Athos ’70 DS 1, om 19.00 uur
in ’t Brugeind in Meerlo.

SV Melderslo F1a kampioen
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De kampioenswedstrijd is toch altijd weer iets aparts. De ene geopereerd, de andere wat ziek of
zenuwachtig. De dames van SV Melderslo begonnen zaterdag 3 februari wat slap aan de wedstrijd
tegen Swift uit Velden en kwamen daardoor ook met 1-3 achter te staan. Maar ze lieten zich niet van
de kaart brengen. Het lukte uiteindelijk om sneller te gaan spelen en veel ballen ertussenuit te
pakken. Daardoor kregen de dames meer kansen die ook mooi werden afgerond. SV Melderslo kon
uitlopen en won de wedstrijd met 8-4. Zij zijn hiermee ongeslagen kampioen geworden.

Word jij ook enthousiast van het
tijdig regelen van materialen zodat de
productie optimaal kan functioneren?
Houd je van uitdagingen en
samenwerken?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Gezocht te Panningen:

Magazijnmedewerker
Hotraco Group is een internationaal opererende groep van technisch hoogstaande bedrijven. We zijn een snelgroeiende,
toonaangevende organisatie die zich toelegt op het ontwikkelen en produceren van op besturingstechniek georiënteerde
oplossingen voor de agri-, de industrie- en de waterbehandelingssector. We onderscheiden ons door innovatie, kwaliteit
en onze hoogstaande technische kennis en kennis van de sectoren waarin we actief zijn. Bij de Hotraco Group werken circa
225 medewerkers. Onze gedreven medewerkers maken het verschil in onze organisatie.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een bekwame en enthousiaste:

Operationeel Inkoper
Als Operationeel Inkoper ben je verantwoordelijk
voor het uitvoeren, bewaken en actualiseren van de
inkooporders en hierdoor te zorgen voor tijdige materiaalbeschikbaarheid. Je maakt onderdeel uit van het inkoop
team en werk je nauw samen met het logistiek team.

Taken en verantwoordelijkheden:
• Besteladviezen genereren aan de hand van prognoses
en planning (mrp).
• Vertalen van adviezen naar inkooporders.
• Verwerken van orderbevestigingen.
• Signaleren van afwijkingen en escaleren naar leverancier.
• Leveringen bewaken.
• Toezien op een goed lopend inkoopproces.
• Je maakt deel uit van een multidisciplinair project/
planningsteam.

Wij vragen:
• Een collega die wil werken bij een innovatieve en
groeiende organisatie met:
• Een afgeronde MBO+/ HBO opleiding richting inkoop/
logistiek of vergelijkbaar.

•
•
•
•
•
•
•
•

(m/v)

3-5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie.
Bij voorkeur ervaring met Exact.
Kennis van MS-office Word en Excel.
In bezit van NEVI 1 of bereid om te volgen.
Proactieve en oplossingsgerichte instelling.
Onderhandelingsvaardigheden.
Kunnen werken onder druk (stressbestendig).
Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in
woord en geschrift.

Wij bieden:
• Een uitdagende functie binnen een groeiende
organisatie die volop in beweging is.
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf.
• Prettige werksfeer en een hecht team.
Voor meer informatie over de functie kun je contact
opnemen met de afdeling HRM via 077-3275000.
Acquisitie n.a.v. deze vacature
wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren:
Wij ontvangen graag je CV met motivatie per mail: hrm@hotraco.com t.a.v. Kim Scheepers, HR Officer.

m/v

Als magazijnmedewerker bij Car & Truck Care bv zorg je voor
een correcte en vloeiende verwerking van de inkomende en
uitgaande goederenstroom. Je staat in voor het laden/lossen van
vrachtwagens, klantenorders klaarmaken voor verzending, het
magazijn op orde houden, kortom een zeer afwisselende functie.
Wat verwachten wij?
• Je bent gemotiveerd om van elke dag het beste te maken
• Je werkt accuraat en resultaatgericht
• Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel
• Je bent allround inzetbaar voor alle mogelijke magazijntaken
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B
• Kennis van Engelse en/of Franse taal is een pluspunt
Wat bieden wij?
• Onmiddellijke indiensttreding
• Na een proefperiode bieden wij een fulltime baan van 38u per week
• Je komt terecht bij een jong, enthousiast team
• Bij ons ben je geen nummer, je krijgt ruimte voor ontwikkeling en
eigen initiatief
• Werkzekerheid in een kerngezonde onderneming
• Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
Uurrooster:
Maandag-donderdag: 08.30u-12.00u en 12.30u-17.00u
Vrijdag: 08.30u-12.00u en 12.30u-15.00u
Enthousiast geworden?
Stuur dan onmiddellijk je motivatiebrief vergezeld van je Curriculum
Vitae door naar sales@ctcnl.nl
Voor meer informatie over onze firma kijk op onze website:

WWW.CTCN L .N L
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In Maastricht

HZPC stijgt wederom
positie in A-klasse
Door: HZPC Horst
Voor de wedstrijdzwemmers van HZPC Horst stond op zondag 4 februari de derde competitiewedstrijd van
het seizoen op de kalender. De wedstrijd werd gezwommen in Maastricht. Dit was de derde van vier wedstrijden,
die door alle verenigingen in Nederland gezwommen werd.
HZPC komt dit zwemseizoen uit in
de A-klasse, waarin de nummers 16
tot en met 45 van Nederland uitkomen. Drie weken geleden werd de
tweede wedstrijd gezwommen, waar
HZPC één plek steeg in het klassement. HZPC wist het goede niveau
vast te houden, want wederom
wisten de zwemmers een plaatsje te
stijgen naar de 13e plek.
Ondanks dat de trainingen nog
in opbouw zijn, werden er mooie
persoonlijke records neergezet.
Bij de junioren, jeugd en senioren
werden er pr’s gezwommen door
Isa Curvers (400 wisselslag), Lisa
Christiaens (200 schoolslag), Loeki

Knops (100 vrijeslag en 100 vlinderslag), Giel van Megen (100 vlinderslag), Björn Piket (50 vlinderslag),
Lotte Roefs (200 schoolslag en 50 vlinderslag), Anne Roefs (100 vrijeslag en 100 rugslag), Anouk Seuren
en Lynn Vallen (100 vlinderslag) en
Daniël Vlijt (200 wisselslag). Ook
de minioren Lynn van den Beuken,
Naomi Brouwers, Lars Hagens,
Veerle Maasdijk, Jorn Sprunken, Danee
Verstegen en Marco Zanders wisten
weer persoonlijke records te zwemmen.
Voor de senioren dames en heren
stond er een zwaar zwemprogramma
op de planning. De meesten versche-

nen drie of vier keer aan de start,
op twee of meer 200 meter-nummers.
Dennis Brouwers, Patrick Janssen,
Ingrid Janssen-van Horen, Koen Koster,
Manon Koster, Judith van Meijel,
Serafina Vlijt en Floor Weijmans
zwommen door dit intensieve programma geen persoonlijke records,
maar hebben wel veel punten voor de
club bij elkaar verzameld.
HZPC zwom de wedstrijd tegen
Hellas-Glana uit Sittard/Geleen (uitkomende in de Hoofdklasse), Zwemclub
Eijsden en Zwemsport Parkstad uit
Landgraaf/Brunssum. De vierde
competitiewedstrijd wordt in maart
gezwommen.

Overwinning voor
SV Melderslo-korfbalsters
Door: Korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 4 februari tegen Heumen 1 uit Heumen. De wedstrijd
werd gespeeld in sporthal De Berkel in Horst. De eindstand was 15-13.
drie doelpunten gescoord en werd
de gelijke stand omgezet in een 8-5
voorsprong.

Melderslo trok aan
langste eind
De wedstrijd was echter nog niet
gespeeld. Heumen kwam terug tot
nog maar één doelpunt verschil en
wist even later zelfs weer tot een
gelijke stand van 13-13 te komen.

Een zenuwslopende slotfase
volgde, waarin SV Melderslo uiteindelijk terecht aan het langste eind
trok. Twee doelpunten van de thuisploeg zorgden ervoor dat de eindstand 15-13 werd en de punten
naar SV Melderslo gingen.
Door deze overwinning stijgt
SV Melderslo van de zesde naar de
vijfde plaats in de Hoofdklasse en
staat de ploeg zo goed als veilig voor
klassenbehoud.

Tegen Bladella 1

Oxalis komt scorend
vermogen tekort
Door: korfbalvereniging Oxalis
Het eerste team van korfbalvereniging Oxalis mocht het zondag 4 februari thuis op gaan nemen tegen de
koploper van de poule, Bladella 1. Met de vorige wedstrijd tegen deze tegenstander in het achterhoofd, wisten
de dames dat ze het lastig zouden gaan krijgen. Eindstand was 9-13.
Gedreven om Bladella haar
tweede nederlaag te gaan bezorgen,
begon Oxalis zelfverzekerd. Ze kwamen echter scorend vermogen
tekort. Dat bleek uit de openingsfase van de wedstrijd, waarin Oxalis
na twee minuten de score opende.
Het sterk spelende Bladella had hier
echter direct antwoord op en pakte
kort daarop een 1-2 voorsprong. De
thuisploeg bleef bij en wist dit gelijk
te trekken naar 2-2. In de tien minuten die daarop volgden, had Oxalis
moeite met score en liep Bladella uit
naar 2-6. De thuisploeg wist zich te
herpakken en liep tot de rust lang-

zaam in op Bladella. Het was echter
niet genoeg om het gelijk te trekken en Oxalis ging de rust in met
7-10. De kansen lagen er en het was
mogelijk, maar dat ging niet vanzelf
gebeuren. Oxalis moest aan de bak
in de tweede helft.

Oxalis had moeite
met scoren
Maar waar iedereen op gehoopt
had gebeurde helaas niet. In de
beginfase van de tweede helft hadden beide teams moeite met scoren. Voor Oxalis was het cruciaal

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Meijelseweg 3 • •5985
Beringe
phoven@gmail.com
vano
reneNH
22 37 12 88
• 06
ge 223
Meijelseweg 3 • Berin06
712 88 • renevanophoven@gmail.com

N
STEIGERPL ANK2,E90
32 x 200 mm - lengte 4 en 5 meter

per meter

€

Houthandel
& Timmerbedrijf
De Houbensteyn Groep omvat een groep
Rene
vanwaarin
Ophoven
PMS
bedrijven
ca. 40v.o.f.
medewerkers

enthousiast en duurzaam werken in en
rondom de varkenshouderij.
Blaadjes, h en letters:
pms 342 donkergroen
Varken:
Houbensteyn de Meterik BV
pms 382 lichtgroen
vraagt:
Lichte gedeeltes in varken:
pms 382 lichtgroen 50%
(of pms 373 100%)

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

Medewerker
CMYK

Zeugenhouderij

Blaadjes, h en letters:
100-0-69-43
Varken:
Bedrijf:
30-0-94-0
Crommentuynstraat 56,
5964 NN Meterik
Lichte gedeeltes in varken:
15-0-47-0
Opleiding is intern
mogelijk.

Meterik ‘t Veld

Zenuwslopende slotfase

Vanaf het eerste fluitsignaal
gingen de ploegen gelijk tegen elkaar
op. Beide teams creëerden kansen en
er werd om en om gescoord. Waar SV
Melderslo in eerste instantie nog wat
mat speelde, herpakte de ploeg zich
snel en was het bij vlagen zelfs de
betere ploeg in de eerste helft. Grote
gaten werden er echter niet getrokken en bij rust was de stand 5-5.
Na rust startte SV Melderslo erg
goed. Snel achter elkaar werden er
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om in de wedstrijd te blijven, maar
het viel na tien minuten de andere
kant op. Bladella liep verder uit naar
7-13. Verdedigend zat het goed bij
de thuisploeg, want Bladella kon na
rust slechts drie doelpunten scoren.
Maar bij Oxalis bleef de teller ook
steken. In de slotfase had Oxalis nog
het laatste woord, maar het was
niet voldoende om het gat te dichten. Bladella handhaaft hiermee
haar eerste plaats op de ranglijst.
Oxalis kijkt vooruit naar de komende
weken waar belangrijke wedstrijden
volgen en waar punten gepakt kunnen worden.

Salaris conform CAO-Dierhouderij met goede secundaire
arbeidsvoorwaarden en regelmatige werktijden.
Het betreft een functie voor +/- 33 uur per week
exclusief weekenddiensten.
zwart-wit
Sollicitatie voor 16 februari a.s.
h en letters:
Houbensteyn deBlaadjes,
Meterik BV
100
%
zwart
Kantooradres / postadres:
Varken:
Ysselsteynseweg 69, 5813
BK Ysselsteyn
50 % zwart
Inlichtingen: Geert
houben
Lichte
gedeeltes in varken:
Mobiel: 06-53211209
20 % zwart
E-mail: geert@hgroep.nl
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Schutroe op rayonkampioenschap
Door: handboogschietvereniging De Schutroe
De schutters van handboogvereniging De Schutroe uit Horst hebben in het weekend van 3 en 4 februari de
rayonkampioenschappen geschoten.

www.haardstede.nl

Carnavéééél tijd
voor voordelige
boodschappen!
Begonnen werd in de verschillende divisies met twee keer dertig pijlen. De eerst zestien gingen
door naar het afkampen. Waar ze
dus in elke ronde als winnaar probeerden te eindigen. Mocht er een

gelijkspel zijn, dan volgt er een shoot
off. Wie het dichtste bij het centre
schiet heeft gewonnen. In de categorie recurve waren de uitslagen als
volgt: Quinty Roeffen (goud), Lonneke
Vullings (goud), Jordy Roeffen (brons),

Niels Swinkels (achtste), Wil van
der Coelen (goud), Petra van de Ven
(zilver), Peter Vullings (zilver), Ash van
Soest (brons). In de categorie compound: Jean-Pierre van Soest (brons),
Sylvester Snijder (brons).

Met carnaval hebben we speciale openingstijden
zodat u ook dan voordelig boodschappen kunt doen.

Punten voor HC Wittenhorst
Door: handbalclub HC Wittenhorst
Na twee verliespartijen tegen de nummers 2 en 3 van de competitie (BEVO dik verloren en Apollo nipt met
een doelpunt verschil) stond zaterdag 3 februari voor HC Wittenhorst uit Horst de wedstrijd tegen BFC op het
programma. Wittenhorst won met 27-24.

Speciale openingstijden carnaval:
Vrijdag 24 februari

08.00 -Op21.00
uur
zaterdag 3 februari stond in
sporthal de Berkel de wedstrijd in de
Hoofdklasse handbal, HCW tegen de
reserves van eredivisionist en nieuwe
ploeg van oud-HCW-coach Robin
Beckers BFC 2 uit Beek op de rol.
De uitwedstrijd van HCW in Beek
werd ongelukkig verloren met 23-17.
Dus de Horstenaren hadden nog wat
goed te maken. Hoewel de ploeg van
HCW-coach Perry Erken vier spelers
miste door verschillende omstandigheden, ging de Horster handbalploeg
voortvarend van start. Ze liepen snel
uit naar een 6-2 voorsprong na 15
minuten. De wedstrijd werd daarna
wat harder en BFC kwam terug in de
wedstrijd tot een 7-5 stand na 20

Zaterdag 25 februari

08.00 - 19.00 uur

Zondag 26 februari

10.00 - 14.00 uur

Maandag 27 februari
Carnavéééél
tijd
Dinsdag 28 februari
voor
voordelige
Woensdag 1 maart
boodschappen!
Met carnaval hebben we speciale openingstijden
zodat u ook dan voordelig boodschappen kunt doen.

Speciale openingstijden carnaval:
Vrijdag 24 februari

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag 25 februari

08.00 - 19.00 uur

Zondag 26 februari

10.00 - 14.00 uur

Maandag 27 februari

08.00 - 18.00 uur

Dinsdag 28 februari

08.00 - 18.00 uur

Woensdag 1 maart

08.00 - 20.00 uur

08.00 - 18.00 uur
08.00 - 18.00 uur
08.00 - 20.00 uur

minuten. De heren van Wittenhorst
zakten wat terug. Dat was voor BFC
het sein om nog meer aan te zetten
waardoor de stand bij het rustsignaal
11-9 telde in het voordeel van
Wittenhorst.
De tweede helft begon zeer
rommelig; veel balverlies door HCW
en de voorsprong werd steeds kleiner. Na 7 minuten kwam BFC zelfs
op gelijke hoogte: 13-13. Vanaf dat
moment was het stuivertje wisselen;
BFC kwam voor en daarna nam HCW
de voorsprong weer over.
Op de stand van 20-20 werd er
door vooral knap keeperswerk van
Antoine Blomen door HCW een gat
geslagen in de stand. HCW liep uitein-

delijk uit waarbij de einduitslag mede
werd bepaald door een doelpunt
van gastspeler Stijn van Stiphout.
Eindstand 27-24. Een knappe en zeer
terechte teamprestatie. Zeker gezien
de vier afwezige spelers. Hierdoor
bleven de broodnodige punten in
Horst. Belangrijk omdat de nummer 11 in de competitie een playoff
moet spelen met nummers 11 van
de andere drie hoofdklasse. Het gaat
hierbij slechts om één plek voor volgend jaar.
Over twee weken staat de zeer
belangrijke wedstrijd tegen V&L uit
Geleen op de rol en daar kan bij winst
een grote stap gemaakt worden richting de middenmoot van de ranglijst.

Broodnodige winst Armada 1
Door: tafeltennisverenging Armada
Het eerste team van tafeltennisvereniging Armada uit Horst speelde zaterdag 3 februari een thuiswedstrijd tegen TTV Lybrae Heerlen 3.

Jumbo Phicoop, Sevenum, Horsterweg 64

Leen
Petra Versleijen-Heijnen (30) uit Meterik zijn heel blij met de geboorte van de kleine Tess.

hoopte dat de andere twee teamleNa een zware start van het
seizoen door twee nederlagen,
den hier of daar een puntje zouden
was het op deze wedstrijddag voor
wegsnoepen van Heerlen. Na vier
Armada zaak om tegen de medede- wedstrijden won de tegenstander de
eerste wedstrijd en tot ieders verbagradatiekandidaat te winnen.
De hoop was gevestigd op hun
zing en blijdschap bleef het daarbij.
Jumbo
Phicoop,Met
Sevenum,
64
kopman, waarbij het team
tevens
een 9-1 Horsterweg
winst staat Armada
er

comfortabel bij en heeft er weer
vertrouwen in dat ze kunnen handhaven in de tweede klasse. Nu eerst
carnaval en daarna kunnen ze er vol
tegenaan bij de wedstrijd tegen de
andere mededegradatiekandidaat:
Kluis (Geleen).
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Smederij en stroopmakerij

Activiteiten Museum
De Locht
Museum De Locht in Melderslo zet op zondag 11 februari de smid en
de stroopmaker aan het werk. Bezoekers kunnen die dag aan de hand
van demonstraties ervaren hoe beide ambachten van oudsher beoefend worden.
Daarnaast kunnen bezoekers een
kijkje nemen bij zowel de expositie
‘5x11 CV Vlaskop’, als wisselexpositie
‘Onderweg, van karrenspoor tot A73’.
Muzikale begeleiding wordt deze dag
verzorgd door het zangduo Ari-ja. Het
tweetal kent een uitgebreid repertoire van liedjes in het Nederlands,

Duits en Engels. Ook aan de kinderen
is gedacht met oudhollandse spellen,
een museumspeurtocht en een
miniatuurkermis. Het museum is deze
zondag van 10.00 tot 17.00 uur
geopend. De demonstraties van de
smid en stroopmaker beginnen om
11.00 uur.

Speciale Lourdesviering Tienray
In Tienray wordt zondag 11 februari stilgestaan bij het feit dat het
160 jaar geleden is dat in Lourdes Maria verscheen aan Bernadette.
In de kerk is deze morgen een speciale viering.
De kerk van Tienray, ook wel
Klein-Lourdes genoemd, is de enige
officiële Lourdesplaats van ons land.
Op zondag 11 februari is er om 10.00
uur een rozenkransgebed bij de

Lourdesgrot. Vanaf 10.30 uur is er
een plechtige mis met medewerking
van het gemengd koor van Tienray.
De kerk is overdag geopend van
10.00 tot 16.00 uur.

Zeepkistenrace
in Hegelsom
In Hegelsom vindt op carnavalsmaandag 12 februari een ‘alderwetse ziëpkistenrace’ plaats. Het thema van dit jaar is ‘Terug nao 1963’,
het oprichtingsjaar van de carnavalsvereniging.
De race vindt voorafgaand aan
de boerenbruiloft plaats en is in
Ter Land, Ter Zee en in de Luchtachtige sferen. Iedereen kan gratis

komen kijken of zelfs mee racen
in de zeepkist gemaakt door
cv D’n Tuutekop. De zeepkistenrace
start om 14.11 uur.

Spik en Span naar
cv De Turftreiërs
Carnavalsvereniging De Turftreiërs uit America wordt carnavalsmaandag 12 februari bezocht door het duo Spik en Span. Na de
prijsuitreiking van de optocht betreden ze het podium.
Het duo is meervoudig winnaar
van het LVK met liedjes als ‘Es
Vasteloavend Limburg Binne Velt’ en
’Kampioene Van De Nach’. Dit jaar
hebben ze het liedjesconcours

wederom gewonnen, deze keer met
‘Blieve!’ Het optreden vindt tijdens
het carnavalsbal, dat om 16.00 uur
start, plaats in de Bondszaal in
America.

Hôrster Revue
‘Oêt d’n Tiêd’
De voorbereidingen voor de nieuwe Hôrster revue ‘Oêt d’n Tiêd’ zijn
in volle gang. De voorstellingen vinden plaats op 20, 21,22, 26, 27, 28
en 29 april in de Mèrthal.
De revue wordt georganiseerd
door de jubilerende verenigingen
Harmonie van Horst en
Carnavalsvereniging D’n Dreumel.
Inmiddels zijn een bijna tweehonderd mensen betrokken bij dit
evenement. De spelers staan onder

leiding van regisseuse Esther
Koenen-Jacobs. In deze revue wordt
het verleden van Horst met een
grote knipoog naar de vaderlandse
geschiedenis herschreven.
Kijk voor meer informatie op
www.horsterrevue.nl
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Voorleeskampioenen
Horst aan de Maas
De lokale voorleeswedstrijd van BiblioNu Horst is gewonnen door Rens Gommans van de Mariaschool
uit Tienray, Lieke Joppen van basisschool De Samensprong uit Grubbenvorst en Chizaram Ukanwa van
basisschool De Weisterbeek uit Horst.
De bibliotheek organiseerde in de
raadszaal van het gemeentehuis in
Horst de lokale rondes van de
Nationale Voorleeswedstrijd.
Negentien schoolkampioenen uit de
groepen 7 en 8 van basisscholen uit
Horst aan de Maas namen hieraan
deel. Er waren drie rondes.

De winnaars gaan, samen met de
winnaars van Venray, BiblioNu vertegenwoordigen tijdens de regionale
ronde van Noord-Limburg op 13 maart
in Venray, waar zij strijden om een
plaats in de provinciale finale in april
in Roermond. De winnaar wordt
Limburgs voorleeskampioen en gaat in

mei de provincie vertegenwoordigen.
De Nationale Voorleeswedstrijd is een
initiatief van Stichting Lezen in samenwerking met het Sectorinstituut
Openbare Bibliotheken (SIOB).
De Nationale Voorleeswedstrijd wordt
financieel mogelijk gemaakt door
Stichting Lezen.

Horster biljarters zijn
‘D’n Hannes 2017’
De biljarters uit Horst werden afgelopen vrijdag 2 februari uitgeroepen tot ‘D’n Hannes’ van 2017. Deze uitreiking vond plaats in de Mèrthal, nadat carnavalskrant De Klos officieel overhandigd werd aan regerend prins
Koen II en zijn gevolg.
D’n Hannes is een ‘prijs’ die wordt
uitgereikt aan mensen die buiten hun
eigen schuld om flink benadeeld
worden. In het geval van de biljarters
heeft dat te maken met het verdwijnen van biljarttafels uit de Horster

cafés. Of zelfs het verdwijnen van
deze cafés. Zo worden de biljarters
gedwongen een nieuw onderkomen
te zoeken voor hun sport. Dit leken ze
gevonden te hebben in cc ’t
Gasthoês, maar nu daar de verbou-

wing begint, is dat ook afgelopen.
D’n Hannes 2017 werd namens de
Horster biljarters in ontvangst genomen door Hay Marcellis. Ook dit jaar
is de prijs weer gemaakt door
Al Jacobs.
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Agenda t/m 15 februari 2018
vr
09
02

za
10
02

Schuimparty

Carnavalsoptocht Tienray
Tijd: 14.30 uur
Organisatie: cv De Geiten
Locatie: centrum Tienray

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: cv Kroeënekraan en Pieëlhaas
Locatie: centrum Kronenberg

Phoenixbal

Boerenbruiloft

Kinderoptocht

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: cv de Turftreiers
Locatie: kiosk centrum America

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: jc D’n Dreumel
Locatie: centrum Horst

Receptie prins

Carnavalsoptocht Broekhuizenvorst

Boerenbruiloft

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: cv Kroeënekraan en Pieëlhaas
Locatie: gemeenschapshuis De Torrekoel Kronenberg

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: cv De Blauwpoët
Locatie: centrum Broekhuizenvorst

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: cs De Klotbultjes
Locatie: De Kiepekooi Griendtsveen

Neon carnavalsparty

Carnavalsoptocht Meerlo

Tijd: 20.30 uur
Locatie: café De Beurs Horst

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: cv De Vöskes
Locatie: centrum Meerlo

Hôrster Carnavals Parade

Jeugdbal

Carnavalsoptocht Griendtsveen

Tijd: 13.11 uur
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Tijd: 16.11 uur
Organisatie: cv d’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina Swolgen

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: cs De Klotbultjes
Locatie: centrum Griendtsveen

Jeugdcarnavalsmiddag

Receptie jeugdprins- en prinses

Boerenbruiloft

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: cv De Meulewiekers
Locatie: MFC de Meulewiek Meterik

Tijd: 16.11 uur
Organisatie: cv De Geiten
Locatie: Geitestal Tienray

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Hockeyclub Horst
Locatie: Mèrthal Horst

Carnavalsavond

Jeugdboerenbruiloft Hegelsom

Carnavalsoptocht Hegelsom

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: cv De Meulewiekers
Locatie: MFC de Meulewiek Meterik

Tijd: 17.11 uur
Organisatie: jc Hegelsom
Locatie: zaal Debije Hegelsom

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: cv De Tuutekop
Locatie: centrum Hegelsom

Carnavalsoptreden Hoegies

Carnavalszondag

Kindermiddag

Tijd: 20.30 uur
Locatie: café De Buun Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: cv Dun Ezelskop
Locatie: Zaal de Sevewaeg Sevenum

Kruumelkesbal

Boerenbruiloft

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: cv d’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina Swolgen

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: cv De Geiten
Locatie: Parochiehuis Tienray

Ideale Aovend

Carnavalsoptocht Meterik

Tour de Brokeze

Tijd: 21.00 uur
Locatie: café De Beurs Horst

Tijd: 13.49 uur
Organisatie: cv De Meulewiekers
Locatie: centrum Meterik

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: cv De Krey
Locatie: centrum Broekhuizen

Sleuteloverdracht

Carnavalsoptocht America

Boerenbruiloft

Tijd: 10.45 uur
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: cv De Turftreiers
Locatie: centrum America

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: cv De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel Melderslo

Demonstratie oude ambachten

Carnavalsoptocht Melderslo

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: cv De Vlaskop
Locatie: centrum Melderslo

Chipsbal

Zeepkistenrace en boerenbruiloft

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: cv De Geiten
Locatie: café ’t Pleintje Tienray

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: cv D’n Tuutekop
Locatie: centrum Hegelsom

Carnavalsoptocht Horst

Carnavalsoptocht Sevenum

Tijd: 13.49 uur
Organisatie: cv D’n Dreumel
Locatie: centrum Horst

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: cv Dun Ezelskop
Locatie: centrum Sevenum

Snotneuzenbal

Carnavalsoptocht Swolgen

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: cs De Klotbultjes
Locatie: De Zaal Griendtsveen

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: cv D’n Bok
Locatie: centrum Swolgen

Tuutetop 55
Tijd: 20.30 uur
Organisatie: cv D’n Tuutekop
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

zo
11
02

Carnavalsoptocht KronenbergEvertsoord

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Mèrthal Horst

ma
12
02

di
13
02

do
15
02

Boerenbruiloft
Tijd: 13.00 uur
Organisatie: cv d’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina Swolgen

Dorpsraadvergadering
Tijd: 20.00 uur
Locatie: café Os Kruuspunt Meterik

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallohorstaandemaas.nl
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Medische
zorg
Huisarts en apotheek
Horst

Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
www.v-a-l.nl
Openingstijden:
zaterdag 10 feb 09.00-13.00 uur
maandag 12 feb gesloten
dinsdag 13 feb 08.00-17.30 uur
wo 14 t/m vr 16 feb 08.00-17.30 uur
zaterdag 17 feb 09.00-13.00 uur

Meerlo
Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 2 Meerlo
T 0478 53 00 80
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)
Professor Gelissensingel 20 Venlo
T 0900 88 18
www.cohesie.org
www.spoedpostnoordlimburg.nl
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

America
vrijdag
woensdag

Broekhuizen
zondag

(alleen na telefonische afspraak)
De Wieënhof 1 5802 EZ Venray
T 0900 88 18
www.cohesie.org
www.spoedpostnoordlimburg.nl
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

Gebiedsteams
Gemeente Horst aan de Maas
T 077 477 97 77
ma t/m vr 08.00-7.00 uur
www.horstaandemaas.nl/
gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst
9 t/m 11 februari 2018
Tandheelkunde Venray
Buitenlust 27c, Venray
T 0478 82 02 21
12 t/m 15 februari 2018
Tandartspraktijk Ruyten
Julianasingel 28, Venray
T 0478 58 13 83

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
verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl
Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zaterdag
woensdag

Carnavalsmis
Askruisje

19.00
19.30

Horst (Lambertus)
vrijdag
zaterdag
		
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag

Wij zoeken per direct een

communicatiemedewerker
(minimaal 24 uur)

Kempen Communicatie is een communicatiebedrijf in
Horst aan de Maas. Bij ons bedrijf werken communicatie-

18.30

strategen, vormgevers en productiemedewerkers

15.30
10.30
09.00
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

samen aan totaaloplossingen voor onze opdrachtgevers.

Heilige mis

19.15

Je uitdaging

Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Gezinsmis
Gebedsdienst
Dichterbij
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Askruisje
Heilige mis
Heilige mis

Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek
naar een communicatiemedewerker.

Kronenberg
zaterdag

Lottum
zondag

Venray

Gebedsdienst 19.00
Askruisje
19.00

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Askruisje

17.30
17.30

Meterik
zaterdag
Heilige mis
19.00
Geen extra mis op aswoensdag!

Swolgen
zondag
dinsdag

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Wie ben je

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

Tienray
zaterdag
woensdag

De Schuilplaats
zondag
		

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

• Je vervult allround communicatiewerkzaamheden, variërend van
strategische projecten tot uitvoerende
werkzaamheden;
• Je helpt opdrachtgevers met het
verwoorden van hun identiteit en
kernwaarden;
• Je adviseert onze opdrachtgevers
proactief op het gebied van
communicatie;
• Je stelt communicatieplanningen op;
• Je schrijft teksten en verzorgt andere
content voor onze opdrachtgevers én
voor Kempen Communicatie.

kerkdienst

18.00

Priesternoodnummer
Horst, America, Hegelsom,
Melderslo en Meterik
T 06 55 40 80 23
Sevenum
T 077 467 12 76 | 06 31 97 85 15
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

• Je hebt minimaal een afgeronde
hbo-opleiding op het gebied van
communicatie;
• Je hebt affiniteit met tekstschrijven en
content creatie;
• Je hebt een excellente beheersing
van de Nederlandse taal in woord
en geschrift;
• Goede beheersing van Engelse taal in
woord en geschrift is een pré;
• Je bent proactief en doelgericht;
• Je bent representatief in
klantcontacten;
• Je hebt een kritische houding en denkt
analytisch en strategisch;
• Je bent een organisatietalent en kunt
snel schakelen;
• Je hebt affiniteit met het gebruik van
sociale media;

• Je bent flexibel;
• Je bent leergierig en volgt de ontwikkelingen op het vakgebied communicatie
op de voet;
• Het bezit van rijbewijs B is een pré.

Wij bieden

• Een dynamische werkomgeving;
• Een interessant en zeer divers
klantportfolio met opdrachtgevers
uit diverse branches met nadruk
op industrie, onderwijs, zakelijke
dienstverlening en de agrosector;
• Variërende vraagstukken, van
strategische plannen tot uitvoerende
werkzaamheden en gericht op zowel
in- als externe communicatie;
• Een team van gemotiveerde
medewerkers;
• Mogelijkheid om je door te ontwikkelen
in het vakgebied;
• Een passende salariëring.

Solliciteren

Herken je jezelf in bovenstaande vacature
en ben je net zo enthousiast over communicatie als wij dat zijn? Dan ontvangen we
graag je cv en motivatiebrief voor
vrijdag 9 februari via e-mail:
vacature@kempencommunicatie.nl
o.v.v. communicatiemedewerker.
Kijk voor meer informatie op
www.kempencommunicatie.nl of neem
voor vragen over deze functie contact op
met Wouter Hermans via 077 396 13 50.

werkt direct

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€ 5299,HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

HEERLEN
In de Cramer 148
(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

Chávez
198 x 285 cm
Compleet met koelkast, oven, gaskookplaat, afzuigkap,
vaatwasser, spoelbakken en 5 jaar apparatuurgarantie.

Versterk ons Superteam!
Kom werken bij Superkeukens.
GEZOCHT: ERVAREN VERKOOPADVISEURS
(VESTIGING HORST)
GEZOCHT: LEERLING VERKOOPADVISEURS
(VESTIGING HORST)
GEZOCHT: BACKOFFICE MEDEWERKER
(VESTIGING ROERMOND)
Geïnteresseerd? Bezoek www.superkeukens.nl voor meer informatie.
Stuur je motivatie incl. cv naar sollicitatie@superkeukenslimburg.nl

OPENINGSTIJDEN
CARNAVAL
Superkeukens Horst: geopend
Superkeukens Heerlen: geopend
Superkeukens Roermond:
zondag, maandag, dinsdag gesloten.

