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Faas voert
actie voor fietspad
Een veilige fietsroute van America naar Deurne: dat is de ultieme droom van Faas Ramaekers uit Griendtsveen. Om dit voor elkaar te krijgen is de 15-jarige scholier een
actie gestart en heeft hij onlangs de gemeenteraad van Deurne toegesproken.

Geschil

Jimmy Hendriks en BiblioNU uit elkaar
BiblioNu en bestuurder Jimmy Hendriks hebben besloten om per 1 februari afscheid van elkaar te nemen. De aanleiding was een geschil omtrent
een herstelplan van de bibliotheek in Venray. Carla Driessen is aangesteld als gesprekspartner van BiblioNu Horst totdat er een nieuwe directie is.
Hendriks was de afgelopen
maanden bezig met het maken van
een herstelplan van de bieb in
Venray. “Het plan moet passen in ons
financieel subsidieplaatje”, zegt
Jan-Hein de Wit, voorzitter van de
Raad van Toezicht van BiblioNu.
“Het is vooral belangrijk dat we als
ontmoetingsplek erop vooruit gaan.
De deadline voor dit plan is 1 februari en toen we besloten te kijken hoe
ver Jimmy was, concludeerden we
dat het niet zo goed ging.”

Daarom ging de Raad van Toezicht
met Hendriks in gesprek over hoe nu
verder. “Wij stelden voor om als Raad
van Toezicht het plan over te nemen
omdat wij er geen vertrouwen in hadden. Jimmy heeft hier over nagedacht
en heeft daarna besloten dat het beter
was om het aan ons over te laten.
Hij legt daarbij zijn functie neer als
bestuurder. Van een conflict was geen
sprake.”
De Raad van Toezicht besloot
in een spoedvergadering op maan-

dag 28 januari om een aantal dingen te veranderen. Zo wordt Carla
Driessen de nieuwe gesprekpartner
van BiblioNu Horst als het gaat om
’t Gasthoês, het toekomstige pand van
de bieb in Horst. “Ze blijft coördinator,
totdat er een nieuwe directie is gevonden”, aldus De Wit. “Wij gaan haar
hier natuurlijk in ondersteunen. Ook
is Peter ter Huurne opgestapt als lid
van de Raad van Toezicht. Hij gaat nu
aan de slag met het herstelplan van
de bibliotheek in Venray waar Jimmy

bleef steken. Peter moest opstappen omdat hij anders twee functies
bekleedt.”
Wethouder Geurts van de
gemeente Horst aan de Maas ziet de
samenwerking met Carla Driessen
positief in. “Carla is bekend hier
in Horst, dus dat schept al meteen
vertrouwen. De komende tijd zal er
een gesprek plaatsvinden met de
gemeente en Carla over hoe nu verder. Het streven is er nog steeds dat
de bieb in ’t Gasthoês komt.”

De wens van Faas komt voort uit
een ernstig ongeluk dat hem zelf
ruim twee jaar geleden overkwam
op de Griendtsveenseweg in Deurne.
Zelf weet hij daar niets meer van,
zijn moeder Janny daarentegen weet
het nog precies. “Ik was toen nog
gemeenteraadslid voor Horst aan de
Maas en was die dag, 18 november
2016, met de raad op stap. Op een
gegeven moment kreeg ik een
berichtje van, wat ik aannam, Faas.
Ik appte hem terug dat ik geen tijd
had, waarop ik een reactie kreeg dat
ik toch even contact moest opnemen,
want het was dringend. Toen ik
belde, kreeg ik een ambulancemedewerker aan de telefoon, die me
vertelde dat Faas een ongeluk had
gekregen.”
Lees verder op pagina 02
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Stijging aantal leerlingen

Ruimtegebrek op basisschool Weisterbeek
Basisschool De Weisterbeek in Horst krijgt in toekomst te maken met ruimtegebrek. Een oplossing zou zijn
om de leerlingen van de school te huisvesten in het naast het Dendron College gelegen Juniorcollege in Horst.
Dat bleek tijdens een bijeenkomst op dinsdag 22 januari over scholenhuisvesting in de gemeente.
Tijdens de bijeenkomst werd het
nieuwe Integraal Huisvestingsplan
Onderwijs (IHP) besproken. Het
huidige IHP loopt tot 2022 en wordt
de komende tijd geactualiseerd.
Waar het merendeel van de leerlingen
volgens de prognoses de komende
jaren een daling in het aantal leerlin-

gen ziet, stijgt naar verwachting het
leerlingenaantal van basisschool
De Weisterbeek. Volgens prognoses
van Pronexis telt de school in 2033
429 leerlingen, tegen 363 in 2018.
Dat betekent dat de school met een
ruimtetekort te maken krijgt.
Momenteel gebruikt de school naast

het hoofdgebouw ook het voormalige
ING-kantoor. De verwachte groei is
hiermee echter niet op te vangen,
aldus de gemeente. Om in de vraag
naar meer plek te voldoen, is er een
tweetal mogelijke scenario’s opgesteld: nieuwbouw of verhuizing naar
het Juniorcollege. Door de daling van

het aantal leerlingen op het Dendron
College komen er met ingang van het
schooljaar 2019-2020 acht lokalen
leeg te staan, in 2021 komen alle
achttien lokalen vrij. De Weisterbeek
zou daarmee verplaatst kunnen
worden naar het Juniorcollege.
Dit heeft echter niet de voorkeur van
Dynamiek Scholengroep, die onder
andere de afstand tot het centrum
een bezwaar vindt. Een andere
mogelijke oplossing zou zijn om

onderbouw en bovenbouw op twee
locaties te huisvesten op twee locaties. Ook zou het gebouw van de
Twinkeling in de toekomst een optie
zijn. In de plannen rondom de Mikado
wordt er vanuit gegaan dat de activiteiten van Dichterbij op de Twinkeling
over gaan naar Mikado. Dat kan als
gevolg hebben dat Dichterbij het
Twinkeling-gebouw gaat afstoten.
In het najaar volgt er een voorstel
van het college over het nieuwe IHP.

Provincie wil erkenning voor Limburgse taal
Provincie Limburg wil dat Den Haag het Limburgs gaat erkennen als regionale taal. Deze erkenning zou de
provincie moeten helpen bij haar ambitie om meer inwoners ‘plat’ te laten praten.
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De provincie wil daarom dat er
een convenant wordt afgesloten met
het ministerie van Binnenlandse Zaken
waarin het Limburgs officieel wordt
erkend als ‘zelfstandig en volwaardig onderdeel van het Nederlandse
taalsysteem’. Nel Thijssen is mede-

auteur van het in 2010 uitgebrachte
Sevenums woordenboek. Zij denkt dat
het voorstel van provincie Limburg
weinig effect zal hebben op het spreken van Limburgs. Zij stelt dat het
gezin de basis moet vormen voor een
Limburgse taalkennis, niet het onder-

wijs. “Kinderen die het Limburgs dialect
niet van huis uit meekrijgen, kunnen
het volgens mij ook niet snel leren
op school”, geeft ze aan. Een erkenning van het Limburgs als regionale
taal door de Nederlandse overheid zal
volgens haar dan ook weinig uithalen:
“Ouders moeten zelf overtuigd zijn de
cultuur van het dialect te willen behouden.” Er is daarnaast nog een obstakel

in het erkennen en hanteren van het
Limburgs als taal volgens Thijssen. Een
‘Limburgse taal’ bestaat namelijk niet.
“Zo zijn de taalverschillen tussen Horst,
Sevenum en Grubbenvorst al duidelijk
te merken. Wil de provincie echt lessen
in de Limburgse taal gaan invoeren,
dan zal er eerst een soort standaardtaal
moeten komen die dit ook echt mogelijk maakt.”

Vervolg voorpagina

Faas voert actie voor fietspad
Het bleek dat haar zoon van
achteren door een auto was aangereden, de bestuurder verklaarde achteraf dat hij Faas niet had gezien. In
het ziekenhuis bleek dat Faas een
tien centimeter grootte breuk rechtsachter in zijn schedel had en een
hersenkneuzing. “De artsen konden
niet zeggen wat de vooruitzichten
waren, het was afwachten”, vertelt
Janny. Het wrange was dat Faas’
oudere broer enkele maanden daarvoor ook een ongeluk had. Ook hij
werd op de fiets door een auto
aangereden, maar dan op de
Griendtsveenseweg in America. Hij
kwam er in tegenstelling tot Faas met
enkele lichte verwondingen vanaf.
Nu, ruim twee jaar later, heeft
Faas nergens meer last van. Hij zit
inmiddels in vwo 3 en fietst nog elke

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas

dag over de Griendtsveensweg naar
zijn school in Deurne. “Auto’s mogen
daar maximaal 60 kilometer per uur
rijden, maar daar houdt bijna niemand zich aan”, zegt hij.

‘Er moet een
vrijliggend fietspad
komen’
Vanaf Griendtsveen is het een
ongeveer vier kilometer lange route
zonder vrijliggend fietspad. Janny:
“Het is gewoon een gevaarlijke weg
waar dagelijks veel verkeer overheen gaat. Daar is de weg niet meer
op berekend.” Al vrij snel na het
ongeluk werden twee extra drempels op de route gelegd en kwamen
er verkeersborden bij. Voor Faas was

dat echter niet genoeg. “Mijn jongere broer en zusje moeten straks
ook over die weg naar school en het
is gewoon niet veilig. Daarom vind ik
dat er een vrijliggend fietspad moet
komen.” De nieuwe gemeenteraad
van Horst aan de Maas bracht eind
vorig jaar een kennismakingsbezoek
aan Griendtsveen. Tijdens de bijeenkomst deelde Faas zijn zorgen met de
raadsleden. Hij kreeg positieve reacties van de raad. Maar de weg ligt
op het grondgebied van gemeente
Deurne. Dus sprak Faas onlangs de
Deurnese gemeenteraad toe en
daagde hij wethouders Helm Verhees
van Deurne en Eric Beurksens van
Horst aan de Maas uit om een keer
’s morgens met hem mee te fietsen.
Beiden hebben inmiddels toegezegd
en op maandag 4 februari stappen ze

gezamenlijk op de fiets. Hij hoopt dat
daarmee een vrijliggend fietspad op
de Griendtsveenseweg weer een stap
dichterbij komt. “Mijn ultieme doel is
dat het hele traject van America naar
Deurne een veilige route wordt”, zegt
hij. “Het is namelijk niet de vraag of
maar wanneer het volgende ongeluk
gebeurt.”

Greenport Bikeway
“Er wordt momenteel gekeken of
het mogelijk is de Greenport Bikeway
door te trekken tot aan de grens met
Brabant”, aldus wethouder Beurskens
tijdens raadsvergadering van dinsdag
29 januari. Er zouden ook ideeën zijn
voor een Brabant Bikeway tot aan de
grens met Limburg. Beurskens gaf
aan dat voor deze plannen nog geen
geld beschikbaar is.

Open dag
’t Gasthoês
Wie nieuwsgierig was
hoe ‘t Gasthoês in Horst er
na de eerste sloopwerkzaamheden bij ligt, kon zaterdag
26 januari een kijkje nemen.
De afgelopen periode is er
een groot deel van de binnenzijde gestript, waardoor
onder andere de voormalige
kapel weer goed zichtbaar is.
Aan de buitenzijde is onder
meer de grote trap bij de
ingang verdwenen.
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Evenement met een maatschappelijk doel

NIKS18: geen jongeren, wel een brainstorm
In OJC Niks in Horst werd op zaterdag 26 januari het evenement NIKS18 georganiseerd. Jongeren van net of
bijna 18, konden hier terecht voor praktische informatie rondom het 18 worden. De jongeren lieten het echter
afweten, waardoor er in OJC Niks een spontane brainstorm ontstond over hoe de betrokken partijen de informatie toch bij de jongeren kunnen laten komen.
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas

in één evenement”, legt Isabelle uit.
Jeroen Smedts van de organisatie vult
aan: “Zo zijn er jonge politici aanwezig
die komen vertellen over het belang
van stemmen. Verder is onder andere
Adecco er voor werkgerelateerde
zaken en staat de Rabobank er voor de
financiën.” Jongeren kunnen bij NIKS18
verder workshops volgen bij onder
andere Vincent van Gogh en
WonenLimburg. Ook kunnen de
bezoekers zelf pizza’s bakken en is er
een dj-workshop.

Drempel voor jongeren
om te komen
Hoewel het er op zaterdagmiddag
druk uitziet in de zaal van OJC Niks met
alle stands van bedrijven, instanties
en organisaties, loopt het er niet vol
met jongeren. Sterker nog, de jongeren
laten het massaal afweten. “Het blijkt
voor jongeren toch een drempel te
zijn om hier naar toe te komen”, zegt
Isabelle. Na ruim een uur grijpt een
van de organisatieleden van Niks de
microfoon. “Nu de jongeren blijkbaar
niet in grote getalen naar ons komen,
moeten we iets verzinnen om de informatie toch op de juiste plaats te laten
komen. Het lijkt ons daarom mooi
om met alle partijen die hier zijn een
brainstorm te organiseren over hoe we
de jongeren toch kunnen bereiken.”

OJC Niks organiseerde vorig jaar in
samenwerking met WonenLimburg
een evenement voor jonge statushouders in de gemeente. NIKS18 is in
hetzelfde samenwerkingsverband
georganiseerd. Isabelle Vullings van

de organisatie: “Als jongerencentrum
willen we behalve feestjes meer
organiseren voor onze doelgroep:
evenementen met een maatschappelijk doel. Dat doen we vooral samen
met WonenLimburg, maar vandaag

zijn er veel meer partijen betrokken.”
NIKS18 is een evenement voor jongeren rond de 18. “Als je 18 wordt,
verandert er veel en moet je opeens
meer zelf doen. Met NIKS18 willen we
de informatie daarover samenbrengen

Samenwerking met
middelbare scholen
De aanwezige partijen reageren hier positief op en zo ontstaat
de brainstorm. Vanuit de organisatoren van Niks komt het idee om ‘in te

breken’ in lessen op school, om de
informatie zo bij de jongeren te laten
komen. Adecco stelt ook dat samenwerking met middelbare scholen
belangrijk is en dat er misschien een
verplicht evenement moet worden
georganiseerd vanuit scholen in Horst
aan de Maas. Wethouder Thijs Kuijpers
en WonenLimburg komen met het
plan om op festivals in een relaxte
sfeer met de jongeren in gesprek
gaan. Vanuit Rabobank wordt geopperd dat het tijdstip van NIKS18, zaterdagmiddag, misschien niet gunstig
was voor jongeren. Ook het idee voor
een digitaal platform ontstaat, waar
alle informatie bij elkaar te vinden is.

‘Goed om met elkaar
in gesprek te gaan’
NIKS18 verliep niet helemaal zoals
gepland. “We denken dat we wel de
doelgroep hebben bereikt in de voorbereiding. Alle jongeren van rond
de 18 hebben bijvoorbeeld een brief
gekregen, waarin het evenement werd
aangekondigd. Maar blijkbaar is dat
niet genoeg.” Toch zijn de organisatoren en de aanwezige partijen niet per
se pessimistisch. “Ondanks de tegenvallende opkomst vind ik het tof dat
jullie er allemaal zijn”, zegt wethouder
Kuijpers. Jim Weijs van D66-GroenLinks
voegt toe: “Het is zeker goed om met
elkaar in gesprek te gaan over hoe we
dit volgend jaar anders kunnen doen”
Ook WonenLimburg is positief over
de wending die NIKS18 heeft genomen en de brainstorm die is ontstaan:
“We moeten wel blijven geloven in de
jongeren en ze proberen te vinden en
te binden.”

Voor onze 5-sterrencamping
zoeken wij Kanjers.
Op zoek naar een leuke (bij)baan? In de vakantiesfeer?
Met leuke en gezellige mensen om je heen? Hou je van afwisseling
en vind je het niet erg om in weekenden en vakanties te werken?

Dan hebben wij de (bij)baan voor jou!
Bij Camping De Heldense Bossen, Restaurant Op d’n Berg en
onze supermarkt zoeken wij voor het komende kampeerseizoen
nieuwe collega’s op diverse afdelingen: receptie, zwembad,
huishoudelijke dienst, bediening, keuken en supermarkt.
Op zaterdag 9 februari van 10.00 tot 13.00 uur organiseren wij een
banenmarkt. Je kunt dan een kijkje nemen op ons bedrijf en meer
informatie krijgen over onze vacatures.
Meld je voor donderdag 7 februari a.s. aan via
lindapeeters@deheldensebossen.nl of bel 077-3072966.
Op onze website www.deheldensebossen.nl/het-park/vacatures
staat meer informatie over de vacatures.
Reageren op de vacatures
kan tot en met vrijdag 15 februari a.s.
Sollicitaties kunnen gestuurd worden naar:
lindapeeters@deheldensebossen.nl
of per post naar

HALLO in Barcelona
23 Limburgse keepers in de leeftijd van 8 tot 20 jaar vertrokken met kerst naar Barcelona voor
een vijfdaags keeperskamp. Eigenaar Maurice Bouten van Challenge Arena uit Kronenberg organiseerde samen met drie andere keeperstrainers diverse clinics. Er was echter ook tijd om de HALLO te
lezen.

De Heldense Bossen B.V.
t.a.v. Linda Peeters, De Heldense Bossen 6,
5988 NH Helden.
Zet er a.u.b. duidelijk bij voor welke
vacature je solliciteert.

WWW.DEHELDENSEBOSSEN.NL

04

nieuws

31
01

Dynamiek Scholengroep

Basisschool Griendtsveen blijft open
Basisschool De Driehoek in Griendtsveen blijft de komende jaren open.
Dat maakte Dynamiek Scholengroep dinsdag 29 januari bekend.
“Een pak van ons hart”, beaamt
Mandy Mennen, lid van de stuurgroep Onze Toekomst. Begin december werd bekend dat er door het
dalende leerlingenaantal van de
school, sluiting op korte termijn
onvermijdelijk zou zijn. De werk-

groep, bestaande uit onder andere
ouders en inwoners van
Griendtsveen, heeft zich de afgelopen weken ingezet om ervoor te
zorgen dat de dreigende sluiting van
de basisschool in het dorp, afgewend
zou worden. Maandag 28 januari

werden de plannen van de stuurgroep besproken met Dynamiek
Scholengroep. Die is positief, zegt
Mennen. “Voorzitter van het College
van Bestuur van Dynamiek Jos
Baggen waardeerde de wijze waarop
er steeds constructief met elkaar is
nagedacht en gesproken. We zijn
heel erg blij en trots op deze uitkomst.” De komende periode worden

de plannen verder uitgewerkt.
Zo wordt er onder andere gekeken
hoe de school meer onder de aandacht kan komen bij ouders, bijvoorbeeld door het organiseren van een
open dag. “We hopen zo ook ouders
van buiten Griendtsveen aan te
kunnen spreken om te kiezen voor
onze school. We hebben een mooie
school en dat willen we laten zien.”

Ook zijn er ideeën om het dorp meer
te betrekken bij de school. “Misschien
kan een klas een keer een ochtend
meekijken in een garage of bij een
schoonheidssalon, zodat ze meer uit
de praktijk leren.” De volgende
vergadering van de stuurgroep staat
al weer op de planning. “Belangrijk is
nu dat we doorgaan met het verder
ontwikkelen van de plannen.”

Rookoverlast

Boerderij Horst
in de as na brand
De brandweer van Horst is op dinsdagochtend 29 januari grootschalig uitgerukt voor een brand aan de Haagweg in Horst. De brand was in
een kleine woonboerderij. De laaghangende rook zorgde voor overlast
op de A73.
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas

HALLO in Utrecht
De Horster Dreumels waren goed vertegenwoordigd in Utrecht tijdens de kerstvakantie.
Zeventien moeders en dochters gingen met z’n allen naar de musical Mamma Mia. Een echte toffe
meidendag, aldus de dames, die ook nog even met de HALLO poseerden.

De brandweer kreeg een melding rond 09.20 uur en is met meerdere wagens naar de plek gereden.
Daar aangekomen, sloegen de vlammen uit het dak. Het gebouw is door
de brand volledig in de as gelegd. De
oorzaak van de brand is nog onbekend. Er zijn geen gewonden.

Tijdens de brand ontstond er
een flinke rookontwikkeling van
het pand. De rook bleef laag hangen vanwege de kou. Dit heeft een
tijdje gezorgd voor overlast op het
nabijgelegen A73. Een uur later, rond
10.30 uur, was er geen overlast meer
op de snelweg.

Meerlo

Slachtoffer bij
brand in stacaravan
De bewoner van een stacaravan op een camping aan de Peschweg
in Meerlo, is in de nacht van woensdag 23 op donderdag 24 januari
omgekomen bij een brand. Dat heeft de politie dinsdag 29 januari
bekendgemaakt.
Bij het blussen van de brand in
de stacaravan werd door de brandweer een dodelijk slachtoffer aangetroffen. In eerste instantie was
onduidelijk wie dit was. Daarop is de
politie gestart met een onderzoek
naar de identiteit van het slachtoffer
en de toedracht van de brand.

Uiteindelijk bleek het te gaan om de
bewoner van de caravan.
Het onderzoek naar de precieze
oorzaak van de brand is nog in volle
gang. De politie vraagt eventuele
getuigen contact op te nemen via
0900 88 44. Dit kan ook anoniem via
0800 70 00.

HALLO op Malta
De familie Willemse uit Swolgen, bestaande uit John, Jolanda, Stef, Eline en oma Bets, bracht de
kerstdagen door op Malta. “Daar hebben we vele mooie plekjes gezien en de eilanden Gozo en
Comino bezocht met de verrassend mooie Blue Lagoon.” Ze poseerden ook nog even samen met de
HALLO en wie goed kijkt ziet dat ze de bladzijde voor zich hebben, waar Eline op staat. Zij werd
onlangs geïnterviewd voor de rubriek ‘15 vragen aan’.
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Miljoeneninvesteringen
gemeente Horst aan de Maas
De gemeente Horst aan de Maas wil de komende zes jaar 18 miljoen
euro investeren in Afslag 10. Dat blijkt uit het financieel begrotingsvoorstel dat de gemeente aan de raad heeft voorgelegd. In totaal wordt er de
komende acht jaar 57 miljoen euro geïnvesteerd.
In totaal gaat negen miljoen naar
een nieuw zwembad in Afslag 10. Dat
er een nieuw zwembad komt, is nog
niet zeker. De plannen staan in het
coalitieakkoord, maar moeten nog
goedgekeurd worden door de raad. Het
bedrag voor het zwembad is een gereserveerde geldsom dat de gemeente
uit eigen kas wil uitgeven. “We proberen zoveel mogelijk subsidiepotjes aan

te vragen voor het zwembad”, vertelt wethouder Kuijpers. “Als dat ons
lukt, zullen de subsidies extraatjes zijn
bovenop de 9 miljoen.”
5 miljoen euro gaat naar een
nieuwe sporthal in Afslag 10 in plaats
van de Berkel in Horst. “Afslag 10
wordt een mooi gebied waar we
heel veel kunnen ontwikkelen als
gemeente”, zegt Kuijpers. “Het is

belangrijk dat we een doorontwikkeling maken van het zuidelijke gedeelte
van het centrum in Horst. Het moet
een doorlopend centrum worden
met als publiekstrekkers het nieuwe
Gasthoês, een nieuw zwembad en een
sporthal.”
De 57 miljoen euro, die in een
grote hoeveelheid aan projecten in
2019 tot en met 2026 wordt besteed,
is een extra investering. “Het is uiteindelijk maar 2 á 3 procent van onze
begroting ”, legt de wethouder uit.
“Het andere overgrote gedeelte zijn
de jaarlijkse uitgaven die we normaal

Horst aan de Maas krijgt
regenboogzebrapad
Horst aan de Maas krijgt een regenboogzebrapad of -pad. De gemeenteraad van Horst aan de Maas, met
uitzondering van Essentie, stemde dinsdag 29 januari tijdens de raadsvergadering met dit voorstel in.
Twee weken geleden vroeg Jim
Weijs van D66+GroenLinks zich tijdens de raadsvergadering af, waarom
Horst aan de Maas, in tegenstelling
tot andere gemeenten, niet de regenboogvlag had gehesen als reactie op
de Nashville-verklaring. Hij vond dit
een gemiste kans. Yvonne Douven
van VVD stelde vervolgens voor om
te onderzoeken of een regenboogzebrapad een optie zou zijn. Daarop
deden SP, D66+GroenLinks, PvdA en
VVD dinsdag 29 januari gezamenlijk
het voorstel om een regenboogzebrapad of –pad aan te leggen. “Hiermee
geven we als Horst aan de Maas de
LHBTI-gemeenschap een permanente
steun in de rug”, aldus Weijs, ”Het is

een teken van tolerantie. Meer dan
vijftig gemeenten in Nederland hebben zo’n zebrapad of pad.” Roy Bouten
van PvdA: “We kunnen hiermee als
gemeente een statement maken.
Iedereen in Horst aan de Maas mag
houden van wie hij wil.” De partijen
willen dat een dergelijke pad in het
centrum van Horst op een prominente
plek komt te liggen. Namens het
College van B&W gaf wethouder Bob
Vostermans aan dat goed onderzocht
moet worden of een regenboogzebrapad wel een juridische status heeft.
“Hoe zit het bijvoorbeeld met de
aansprakelijkheid als er een ongeluk
gebeurt? We zouden daarom ontraden
om een zebrapad aan te leggen, een

regenboogpad kan wel.” Volgens de
vier partijen hoeft die rechtsgeldigheid geen probleem te zijn. Bouten:
“In Lottum ligt een 3D-zebrapad. Een
optie is om de witte blokjes in te kleuren.”
CDA steunde het voorstel van
SP, D66+GroenLinks, PvdA en VVD.
Essentie stemde tegen. Raadslid
Jeroen Brouns: “We vinden dit te veel
lijken op symboolpolitiek. Krijgen we
straks dan genderneutrale wc’s op het
gemeentehuis? We zien dan meer in
het verruimen van het vlaggenprotocol. Het hijsen van de regenboogvlag
is iets tijdelijks, een permanent zebrapad vinden wij een stap te ver.”

Kapwerkzaamheden
Ooijenseweg Broekhuizenvorst
De bomen langs de Ooijenseweg in Broekhuizenvorst staan in het toekomstige stroomgebied van de Oude
Maasarm. Voor de noodzakelijke doorstroming van de Oude Maasarm en de aansluiting van brug Ooijen op de
Ooijenseweg, worden deze bomen daarom gekapt.

altijd hebben.” Er wordt 1 miljoen
euro geïnvesteerd in duurzaamheid.
“Hiervan gaan we geen tastbare
machines, zonnepanelen of andere
apparaten betalen”, legt Kuijpers uit.
“Dit geld is puur gereserveerd om een
goed lopend plan te maken zodat we
in de toekomst energieneutraal kunnen zijn. Dit kost natuurlijk in een keer
veel geld, maar op de lange termijn
zullen we hier profijt van hebben.”
De gemeente investeert jaarlijks
300.000 euro in toerisme. “Dit houdt
bijvoorbeeld in dat we fietspaden gaan
verbeteren en aanmaken en meer

camperparkeerplaatsen aanmaken”,
zegt Kuijpers. “Dit alles natuurlijk in
goed overleg met de ondernemers.
Mocht dit niet lukken, dan kan het zijn
dat we gaan sleutelen aan de toeristenbelasting. Maar dat is het laatste
wat we willen.”
Het zijn ambitieuze plannen van
gemeente Horst aan de Maas. “Niets
staat vast”, stelt Kuijpers. “Het is een
toekomstplan dat veel geld kost en
dingen kunnen altijd veranderen, positief en negatief. De komende acht jaar
gaan we ons in ieder geval bezighouden met deze grote projecten.”

Wil je

klaver
jassen
of het leren?

Meld je dan aan via e-mail:
klaverjassenHorstaandeMaas@outlook.com
Tijd en locatie in overleg.
Van Den Beuken Kwekerijen
(Kwekerij Dubbroek B.V.)
Tangbroek 10 | 5991 RC Baarlo
Aan de Steenoven 4 | 5993 RJ Maasbree
admin@vandenbeukenkwekerijen.nl

Voor Kwekerij Dubbroek B.V. zijn wij op zoek naar een

MEEWERKEND VOORMAN/VROUW
Wij zoeken iemand die:
• Gemotiveerd en Zelfstandig kan
werken
• Resultaatgericht en
verantwoordelijkheidsgevoel
heeft
• Een ﬂexibele houding heeft
en goede communicatieve
vaardigheden heeft
• Graag mensen doet aansturen en
hierbij het gewenste resultaat wil
behalen

Tot de taken behoren:
• Het assisteren van de
bedrijfsleider, leidinggevende
en ondernemer
• Het mede verzorgen van de
logistieke processen in de kas en
verwerkingsloods.
• Het oplossen van kleine storingen
tijdens oogst, sorteer en
verpakkings werkzaamheden.
• Het bewaken van de kwaliteit van
het product en controle en begeleiding van de werkzaamheden
• Controleren van Ziekten en
plagen en onder controle houden.

Bij gebleken geschiktheid betreft het een functie voor langere tijd
Met goede arbeidsvoorwaarden en prettige werksfeer.
Heb je interesse in deze baan, solliciteer dan op deze functie, en stuur dan
je CV en motivatie naar ons toe via: admin@vandenbeukenkwekerijen.nl

Tevens hebben wij nog plek voor enkele scholieren
Voor de zaterdagen en vakanties.

Stuur even een mail naar het bovenstaande mailadres met
je gegevens, dan nemen wij contact met je op.

Mooder Maas voert de komende
jaren tal van maatregelen uit om het
gebied tussen Broekhuizen en
Geijsteren te beschermen tegen
hoogwater. Een van deze maatregelen
is het reactiveren van de Oude
Maasarm. Om buurtschap Ooijen

bereikbaar te houden is brug Ooijen
gebouwd. Voor de doorstroming van
de Oude Maasarm is het echter noodzakelijk dat de bomen ter hoogte van
de brug, aan de Ooijenseweg, worden
gekapt. De kapwerkzaamheden
vinden naar verwachting in de week

van 4 februari plaats. In maart worden
de aansluitingen met de brug en de
Ooijenseweg gemaakt. De brug wordt
naar verwachting in april opengesteld
voor verkeer. Voor meer informatie
over de werkzaamheden, zie
www.ooijen-wanssum.nl
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“Where ever you go, go Melderslo”
Tiny

Stil en verdrietig zijn we na het plotseling overlijden
van onze lieve buuf

Plotseling en veel te vroeg is van ons heengegaan

Tiny

Tiny Alards

Dank voor alles Tien, we gaan je missen.
Wij wensen William en familie veel sterkte toe.

* 21 mei 1963

† 26 januari 2019

Johan en Bianca van de Lisdonk
Jessie en Roy

echtgenote van

William Hermens
baasje van Smokey

Het is niet te begrijpen, onze lieve dartvriendin

Tiny Alards

Familie Alards
Familie Hermens

gooit geen pijltje meer.

St. Odastraat 7a, 5962 AV Melderslo

We zullen je missen.

We nodigen jullie uit om samen met ons afscheid te nemen
van Tiny op vrijdag 1 februari om 11.00 uur in MFC De Zwingel,
Beemdweg 4 te Melderslo. Aansluitend begeleiden we haar
in besloten kring naar het crematorium.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Tiny
in haar eigen café ’t Tunneke te Melderslo op donderdag
31 januari van 19.00 tot 21.00 uur.
In plaats van bloemen liever een bijdrage
voor de Dierenbescherming. Hiervoor zijn
collectebussen aanwezig in
café ’t Tunneke en MFC De Zwingel.

DC De Melderse

Hojje Tien
Onbegriepeluk os Tien, “de gangmaakster”
vaan os ald Christy Girls gruupke is der neet mier.
Weej zien der kapot vaan daat weej ow motte misse.
Weej wense Willem en familie hiel vul sterkte in deze moeilijke tied.
Marjan, Will, Gonny, Mariet, Suus, Marjo

Woorden schieten tekort na het plotselinge overlijden van

Lieve Tiny,

Tiny Alards

Os vriendin, same duk boêkpien vaan ut láche
Waat zulle weej ow misse
Sloat ow vleugels oêt en fladder nag us naeve

motorvriendin in hart en nieren
en tevens onze clubhuiseigenaar.
Wij wensen William, familie, vrienden
en bekenden heel veel sterkte
in deze moeilijke tijd.

Moniek & Twan, Will & Frans, Bep & Eric,
Petri & Jan, Annie & Peter, Miek & Math,
Angie & Jack, Ties

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.

Bestuur en leden
Motortoerclub MTC “de Melderse”

Te huur: opslag/bedrijfsruimte
Grubbenvorst, 180 m2, elect rolpoort,
aparte ingang. Info 06 53 76 96 98.
Ervaren wat creatief schrijven
inhoudt? Kom naar de kennismakingsochtend in Sevenum op donderdag
7 febr. of vrijdag 8 febr. Info: Hannie
Drissen, tel. 06 83 79 78 97.
Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.
Jos Computerhulp.
Computerproblemen, -les of website.
Vraag hulp! 06 10 71 00 70 of
www.joscomputerhulp.nl
Te huur gemeubileerde
vrijstaande woning (3 slpkmr)
in Peel en Maas. Huurprijs per maand
eur 1.250 excl. Interesse mail naar
info@housingservicesholland.com
Klaverjassen, wie wil dat doen/leren?
1 x per 7 of 14 dagen. Dan gaan we
dit samen regelen.
klaverjassenHorstaandeMaas@outlook.com
Gecertificeerde houtpellets te koop.
Zakgoed a 15 kg, bigbag en bulk.
Bezorgen en afhalen.
Heatingworld tel. 06 51 56 15 31.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Long olie - bij verkoudheid,
vastzittend slijm op de longen,
versterkt het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl Ook
verkrijgbaar bij natuurwinkels in Horst.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen, g.g.
roosters stapelblokken enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Gezocht: seniorenwoning met tuintje
in Sevenum of Horst. Telefoonnummer
077 467 22 65 of 06 43 08 30 34.
www.maybodycare.nl Verzorgende
en helende lichaamsbehandelingen.
Nieuw: IonCleanse detox voetenbad.

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

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Dag en nacht bereikbaar

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Vier generaties in Horst
T (077) 398 70 99 Horst aan de Maas
info@theoarts.com

www.theoarts.com

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

w w w. b o b n o t e n . n l
0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

Met de geboorte van Sem heeft de familie Vullings in Horst er
een vierde generatie bijgekregen. De foto met vader Tom en opa
Jan is gemaakt bij overgrootvader Louis thuis. Het is niet de
eerste keer dat de familie vier generaties telt. Ruim 28 jaar
eerder werd op precies dezelfde plek eenzelfde foto gemaakt,
toen nog met betovergrootvader Thies als oudste generatie.
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Zoals een boot heel langzaam achter de horizon verdwijnt,
zo hebben wij de laatste jaren stap voor stap
afscheid van je moeten nemen.
Wat blijft zijn de herinneringen.
Wij zullen je heel erg missen.
Nadat wij vele jaren voor hem hebben mogen zorgen,
is tot ons groot verdriet uit ons midden weggenomen
mijn lieve man, onze pap en opa

Jan Ernst
* America, 29 april 1935

Horst
aan de
Maas

Teun
Seuren

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: Teun Seuren (26),
afkomstig uit Horst en inmiddels woonachtig in Hilversum.

† Horst, 24 januari 2019

Hij overleed in zijn eigen vertrouwde omgeving
echtgenoot van

Wilma Ernst-Verheijen
Horst Wilma Ernst-Verheijen
Venray Marjo en Frans Podbevšek-Ernst
Esther, Iris
Horst Paul Ernst
Weltersweide 55, 5961 EK Horst
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op donderdag
31 januari om 10.30 uur in de parochiekerk H. Lambertus in Horst.
Aansluitend zullen we Jan te ruste leggen op de
r.-k. begraafplaats aldaar.
Jan is thuis waar u, na het maken van een afspraak, van harte
welkom bent om afscheid van hem te nemen.

Als ik de dingen niet meer weet
en de dingen niet meer herken
alles meteen weer vergeet
zodat ik onherkenbaar ben
herinner mij dan, stralend in de zon
vol levenskracht, toen ik alles nog kon...
Op zaterdag 19 januari 2019
overleed in de leeftijd van 77 jaar

Theo Burks
echtgenoot van

Wil Burks - Schaar
pap en opa van
Esther en Raymond
Jikke en Sven
Pleun en Niels
Lotte
Bob en San
Imke
Lottumseweg 4b
5971 BW Grubbenvorst
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden
op donderdag 24 januari in crematorium Venlo.

Wij willen iedereen bedanken voor de lieve woorden,
kaartjes, bloemen, bezoekjes en uw aanwezigheid
tijdens het afscheid van mijn man, os pap en opa

Jeu Philipsen
Zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet
en zal ons kracht geven om
verder te gaan.
Mia Philipsen-Vermeulen
Kinderen en kleinkinderen

“Horst is de plek waar ik als tiener ben opgegroeid.
Mijn kindertijd heb ik doorgebracht in Grubbenvorst en
Lottum en op mijn 13e ben ik samen met mijn broer en
moeder naar Horst verhuisd”, vertelt Teun. Zijn puberjaren waren niet makkelijk, geeft hij aan. “Op mijn 16e
kwam ik uit de kast. Dat was voor mij een tijd dat ik
eindelijk mezelf kon zijn. Het was ook een intense rollercoaster, waarin ik mezelf leerde ontplooien. Maar je
weet hoe kinderen kunnen zijn, op school had ik het
toen dus niet makkelijk. Gelukkig kreeg ik wel veel steun
van mijn familie en vrienden. Zij maakten het makkelijk
om te vertellen.” Hij heeft ook veel geleerd van die periode, zegt hij. “Ik ben er alleen maar sterker door geworden. Ik kan goed met kritiek omgaan en weet hoe ik me
moet verwoorden. Achteraf was het dus een goedleermoment, al voelde dat op het moment zelf niet.”
Als kind wilde Teun kapper worden en mocht zijn
moeder vaak voor model spelen. Ook was hij regelmatig bij zijn oma te vinden, die een eigen naaiatelier
had. “Daar speelde ik met stoffen en maakte een collectie van oude gordijnen die mijn nichtjes dan moesten
showen.” Toch volgde hij op het vmbo de richting elektrotechniek. “Halverwege ben ik echter van gedachten
veranderd, dat was in dezelfde periode dat ik uit de kast
kwam. Elektrotechniek was helemaal niet wat ik wilde.
Ik heb met mijn mentor gepraat en uiteindelijk bleek
dat een mode-opleiding veel beter bij mij paste. Ik heb
het vmbo netjes afgemaakt en ben toen naar het ROC
in Eindhoven gegaan en dat voelde alsof ik thuiskwam.”
In Eindhoven volgde hij de richting specialist mode maatkleding. Een stage in Utrecht zorgde ervoor dat hij op
de Hogeschool voor de Kunsten terechtkwam. “Dat was
voor mij weer een openbaring. Op het ROC draaide het
vooral om de commerciële kant, terwijl ik mode als
kunst zie en daar meer mee wilde doen.” Na zijn studie
in Eindhoven, volgde hij de opleiding fashion & design
aan de HKU en verhuisde naar Hilversum. Hij slaagde
cum laude en werd geselecteerd voor een show tijdens
Amsterdam Fashion Week, ook mocht hij met zijn afstudeercollectie naar Praag om daar deel te nemen aan een
internationale design competitie.
“Mijn droom is om mijn eigen label op te zetten.
Bas Kosters en Alexander McQueen zijn mijn voorbeelden. Het opzetten van een label is veel werk, je moet er
veel in investeren. Ik werk parttime in een stoffenwinkel
en streef ernaar om één keer per jaar een collectie uit te
brengen, ondertussen ben ik ook veel bezig met ver-

schillende projecten voor theater en opera. Ik ontwerp
voor mannen en speel in mijn ontwerpen met homoseksualiteit, gender en acceptatie. Voor mannen bestaat
kleding doorgaans uit jeans en een shirt, terwijl vrouwen alles kunnen dragen. Ik vind het gek dat je als man
geen mooie jurk zou mogen dragen. Ik ontwerp daarom
stoere, mannelijke collecties met vrouwelijke elementen.”
Enkele weken geleden toonde Teun zijn collectie
“I Decline” in Horst, tijdens het kunstproject Altaarnatief.
Het was de bedoeling dat hij zijn collectie in de kerk zou
laten zien, maar het kerkbestuur vond zijn ontwerpen
te controversieel en niet passend in een kerk. “Jammer,
ik wilde er echt iets moois van maken en uiteindelijk
ging het niet door. De organisatie had echter snel een
nieuwe plek gevonden. En deze keer waren het mijn
“neefjes” die de collectie mochten showen”, lacht hij.
“Het was leuk om terug te zijn in Horst en te zeggen:
hier sta ik dan. Maar het leukste was dat mijn oma
aanwezig was bij mijn show.”
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Het kaarsje van mam en oma is opgebrand,
het lichtje schijnt niet meer.
Opa pakt nog even jouw hand
en we geven je samen een kus voor de allerlaatste keer.

Annie Litjens-Peeters
echtgenote van

Jan Litjens
* Leunen, 25 september 1940

† Horst, 29 januari 2019

Horst, Jan
Horst, Miriam en Hans
Lars
Anne en Siem
Melderslo, John en Astrid
Femke en Matt
Sanne
Lotte en Bart
Indi
Gianfranco
Correspondentieadres:
Meterikseweg 58, 5961 CX Horst

Geboren
22 januari 2019
Dochter en zusje van
Paul en Loes Peeters
Tijn
Van Frezinstraat 2
5961 SV Horst

echtgenote van

Sef Linders †
Na een liefdevolle verzorging
in Buurtzorghuis Hospice Doevenbos
is ôs Moe en Oma op 89-jarige leeftijd overleden.
Tienray, Frans † en Diny Linders-Rongen
Stef
Tessa en Jeffrey
Lisa

Geboren

Nils

22 januari 2019
Zoon van
Dennis Rutten en
Milou van Soest
Van Darthlaan 16
5973 KC Lottum

Venray, Math en Trudy Linders-Janssen
Jesse en Crisha
Horst, 28 januari 2019
Zonnehof 14
5865 BK Tienray
De crematieplechtigheid, waarin wij ôs Moe voor het laatst
in ons midden hebben, wordt gehouden op vrijdag 1 februari
om 10.00 uur in Crematorium Boschhuizen aan de
Spurkterdijk 40, 5807 EE te Oostrum-Venray.
Tijdens de avondwake op donderdag 31 januari om 19.00 uur
in de parochiekerk van O.L. Vrouw Troosteres der Bedrukten
te Tienray, zullen wij haar bijzonder gedenken.

Mam is op haar kamer, Hof te Berkel 13 in Horst,
waar u vrijdag 1 februari van 18.30 tot 19.30 uur persoonlijk
afscheid van haar kunt nemen.

Ôs Moe is thuis, waar u donderdag na de avondwake
persoonlijk afscheid van haar kunt nemen.

Een speciaal woord van dank aan medewerkers en vrijwilligers
van Hof te Berkel 13 voor hun liefdevolle verzorging.

Liv

Anneke Linders-Rongen

De uitvaartdienst, waarvoor we u van harte uitnodigen,
zal plaatsvinden op zaterdag 2 februari a.s. om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Oda te Melderslo waarna we mam zullen
begeleiden naar haar laatste rustplaats.

In plaats van bloemen stellen wij een vrijwillige bijdrage
op prijs voor woongroep Hof te Berkel 13.
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister.



Degenen die ik lief heb verlaat ik,
om diegenen die ik liefhad terug te vinden.

Bloemen zijn mooi maar voor even, daarom
zouden wij u willen vragen om een gift aan
Buurtzorghuis Hospice Doevenbos.
Hiervoor staan er collectebussen bij het condoleanceregister

Geboren

Rey

27 januari 2019
Dochter van
Tom Ummenthun
& Dorris Geurts
Zusje van Fez
Jacob Poelsweg 5
5966 RA America

T.k. blauwe Opel Agila mrt 2004.
Apk 19-4-19 Vrpr € 700,00 tel. 06 50
21 89 12. All weather banden.
www.hulpaanhuislimburg.nl Zoekt
u een hulp in de huishouding? Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.

Enige en algemene kennisgeving

Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmee hij ons gedurende zijn leven heeft omringd,
delen ik u mede dat, thuis in zijn vertrouwde
omgeving, rustig is ingeslapen mijn man

Wil Sanders
echtgenoot van

Tiny Sanders - Huijbers
* Horst, 16 september 1950

† Horst, 28 januari 2019

Torenstraat 46, 5961 TE Horst
Wil verblijft in uitvaarthuis Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4 te Horst, waar u afscheid kunt
nemen op donderdag van 18.00 uur - 18.30 uur.
De afscheidsdienst wordt gehouden op
vrijdag 1 februari om 14.00 uur in crematorium
Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.
Samenkomst in het crematorium waar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.

Vakantiehuis te huur Costa Blanca,
4 pers, strand op 300mtr.
Info frans.huijs@home.nl
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Gezocht ervaren poetsvrouw voor 1
ochtend in de week in lottum. U kunt
contact opnemen via 06 53 18 64 84.

Vier generaties in Horst
Met de geboorte van Sef Hagens zijn de vier generaties de familie Hagens compleet. Sef is de
zoon van Gijs Hagens uit Horst. De opa is Ger Hagens uit Grubbenvorst. Overgrootvader is Jan Hagens.
Hij woont net als Gijs en Sef in Horst.
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GEPLUKT Wilma Driessen

De betekenis achter het woord ‘wandelen’ in de Dikke Van Dale zou best nog wel eens in de toekomst veranderd kunnen worden in ‘Wilma
Driessen’. De wandelfanate is een echte doorzetter en gaat geen uitdaging uit de weg. Deze week wordt Wilma Driessen (52) uit Horst geplukt.
“Ik wilde vroeger politie of dierenartsassistent worden”, zegt Wilma met
een glimlach. “Tja, dat is toch even
anders gelopen.” Wilma komt namelijk
uit een echt tuindersgezin. “Hard
werken was voor ons de dagelijkse
kost. Na de mavo in Grubbenvorst,
waar ik hele goede punten haalde,
mocht ik dan ook niet doorstuderen
van mijn ouders. Ik moest gaan wer-

ken.” Het klinkt alsof het tegen de wil
van Wilma was, maar dat bleek zeker
niet zo te zijn. “Ik vind het heerlijk om
in de kassen te werken. Dat heb ik
mijn hele jeugd gedaan en heb er zo
een passie van gemaakt.”
Noem de groenten maar op die je
bij de groenteboer ziet liggen of Wilma
heeft ze wel geoogst. “Paprika’s, wortelen, asperges, tomaten en champig-

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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nons. Ik heb het altijd graag gedaan.”
De laatste groente, champignons,
heeft een speciale betekenis voor
Wilma. “Ik heb 25 jaar in de champignonindustrie gewerkt. Bij alle facetten
heb ik wel meegedraaid.” De mooiste periode bij de champignons was
toen ze werkte voor de champignonsschool. “Die lag tegenover het Dendron
College in Horst en is helaas failliet.
Daar werkte ik in een kleine groep
aan de groente. Mensen vanuit de
hele wereld kwamen kijken hoe wij
dit deden. Zelfs kenners uit Japan en
China. De docenten legden dan uit hoe
we de champignons teelden en wij
lieten het dan zien.” Een ontzettend
mooie tijd voor Wilma. Dit was ook
een periode die haar leven omdraaide.
“Daar leerde ik een vriendin van me
kennen. Ik had er met haar over om
ooit eens een keer de Kennedymars te
lopen. Dat is een 80-kilometer lange
wandeltocht die binnen 20 uur uitgelopen moet worden. Ze vertelde dat
haar vader heel veel wandelde en zo
begonnen we met z’n drieën te oefenen. De tochten werden steeds langer.
Ik begon met 15 kilometer, daarop
volgde de 20 en toen de 25. Ik vond
het ontzettend leuk. We waren klaar
voor de Nijmeegse Vierdaagse.” Die
was voor Wilma zwaarder dan ze had
gedacht. “Na een tijdje had ik negen
blaren onder mijn voeten. Ik had dit
eigenlijk nog nooit echt meegemaakt.
Door mijn doorzettingsvermogen dacht
ik: gewoon doorgaan. Uiteindelijk heb
ik hem met pijn en moeite uitgelopen.
Toen was ik wel erg trots.”
Wilma had er zoveel zin in dat ze
naast in een groep wandelen, ook

alleen routes begon te wandelen.
“Ik moest steeds van mezelf grenzen verleggen. Als ik dan bijvoorbeeld
50 kilometer had gelopen, kon ik ook
de 55 aan. Dat ging verder en verder
totdat ik op een gegeven moment
echt hele lange afstanden aflegde
van 150 kilometer, verspreid over een
aantal dagen. Ik weet nog goed dat
ik een fietser tegenkwam tijdens een

wandeling in een bos. Hij vroeg wat ik
nu de hele tijd in dit bos deed. Toen ik
het hem allemaal vertelde, vroeg hij
of ik niet eens naar de dokter moest.
Zo frappant vond hij het. Daar moest ik
heel hard om lachen.”
Een speciale editie van de
Nijmeegse Vierdaagse was het jubileumjaar in 2016. “Dat was de honderdste editie”, vertelt Wilma glunderend.
“Een hele speciale voor mij. Ik kreeg
enkele maanden voor het evenement
een mail of ik mee wilde doen aan
de ereronde. Ik geloofde er niets van.
In totaal werden er maar 25 mensen
uitgenodigd om deze tocht te lopen.
Ik ben toen naar bed gegaan en heb
amper geslapen. Ik hield het uitgeprinte mailtje boven mijn hoofd en kon
het maar niet geloven.” Een prachtige tocht, volgens Wilma. “Ik heb
echt genoten. Ik viel onder de lange
afstandslopers. In Cuijk mocht ik met
de andere 24 wandelaars nog het
podium op en ik kreeg een groot
applaus van alle bezoekers.”
Waar anders dan tijdens het wandelen heeft Wilma haar vriend Jan ontmoet. “Hij kwam naast mij lopen, we
hebben gezellig gekletst en zijn daarna
wat gaan drinken. Na een tijdje in het
café dacht ik wel wat gevoelens voor
hem te hebben. Een tijd later besloot
ik hem een berichtje te sturen of hij
zin had om te gaan wandelen.” Nu zijn
Wilma en Jan al een hele tijd samen en
hebben ze al veel tochten gelopen.
Een mijlpaal in Wilma’s wandelcarrière was dat ze haar 100.000e kilometer heeft gelopen. Dat was in het
weekend van 25 en 26 januari dit jaar
tijdens de Bossche 100. “Ik heb wandelaars getrakteerd op wat eten en
drinken toen ik de laatste kilometer
liep. Dat was heel speciaal.” De grote
toekomstdroom van Wilma? “Zo lang
mogelijk fit blijven, zodat ik nog veel
kilometers kan genieten.”

Erica Tuinen is een modern hoveniersbedrijf dat zich bezig
houdt met de aanleg en het onderhoud van tuinen bij
particulieren en bedrijven.
Wij zijn ter versterking van ons team op zoek naar een

vakbekwaam

hovenier/stratenmaker m/v
Functie-inhoud:
Jouw taken zijn het aanleggen en onderhouden van tuinen zowel
in teamverband als zelfstandig.
Functie-eisen:
• werkervaring als hovenier of
stratenmaker;
• goede sociale vaardigheden;
• in het bezit van rijbewijs B
(voorkeur BE);
• moet zowel zelfstandig als in
een team kunnen werken.

Wij bieden:
• fulltime dienstverband
(37 uur per week);
• een prettige werkomgeving in
een klein team;
• afwisselend werk;
• arbeidsvoorwaarden
conform cao;
• een goed salaris.

Interesse? Neem dan contact op met Henry Mulders 06 - 221 328 70
Nieuwe Peeldijk 7 | 5966 NA America | info@ericatuinen.nl

www.ericatuinen.nl
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Wethouder deelt taarten uit
Wethouder Birgit op de Laak van gemeente Horst aan de Maas deelde vrijdag 25 januari aan tien bedrijven
uit Horst aan de Maas een taart uit. De ondernemers kregen dit bedankje omdat zij het afgelopen jaar werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans hebben gegeven.

braadworst

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

www.coppens.keurslager.nl

Theunissen Dakbedekkingen is
op zoek naar nieuwe collega’s

Theunissen Dakbedekkingen is een bedrijf dat met name gespecialiseerd is in renovaties
maar ook in nieuwbouw en duurzame systemen. Wij zijn sinds 1927 gespecialiseerd in het bedekken van platte en hellende daken. Wij zijn werkzaam in de gemeente Horst aan de Maas en
omgeving. Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar gemotiveerde collega’s.

DAKDEKKER/TIMMERMAN
Heb jij ervaring in de dakdekkersbranche of als timmerman? Weet jij van aanpakken, hou je van
afwisselend werk en heb je een geldig rijbewijs B (+E)? Dan zoeken wij jou!

LEERLING DAKDEKKER
Zou jij het leuk vinden om aan de slag te gaan als dakdekker en weet jij van aanpakken? Dan
bieden wij de mogelijkheid om onder begeleiding van een leermeester een opleiding als dakdekker te volgen en bij ons het vak te leren.
VOORWAARDEN
Wij bieden een vaste baan met toekomst en daarbij een goed salaris met pensioenvoorziening
conform CAO voor Hellende Daken.
INTERESSE?
Stuur dan je CV t.a.v. Ruud Theunissen naar sollicitatie@thdak.nl
of per post naar Noordsingel 11, 5961 KE Horst

sinds 1927
sind

BEZORGERS
GEZOCHT!

Inge Versleijen neemt namens Garçon de taart
in ontvangst van wethouder Op de Laak
“Mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt hebben een steuntje in
de rug nodig om weer aan het werk te
komen”, geeft wethouder Op de Laak
aan. Het afgelopen jaar zijn verschillende mensen bij bedrijven, waaronder een restaurant, camping en
productiebedrijf en ook de gemeente
zelf, aan de slag gegaan om zo werkervaring op te doen. Bij een enkeling
heeft dit zelfs geleid tot een contract.
Vrijdag 25 januari deelde de wethouder samen met Marlies Kusters en Sil

Gubbels, adviseurs werkgeversdienstverlening, taarten uit aan enkele
deelnemers. Zo ook aan verspreidingsbureau Garçon in Horst. Daar werkt
sinds eind vorig jaar de uit Syrië
afkomstige Adnan Alslkhadi. Tot
tevredenheid van eigenaren Mike en
Hans. “Adnan werkt gemiddeld twaalf
uur in de week bij ons. Hij helpt in de
drukkerij bij het klaarmaken van de
pakketten met folders en flyers voor
de bezorgers”, vertelt Hans. “Soms
helpt hij ook mee met bezorgen,

waardoor hij in heel Horst aan de
Maas komt, zo leert hij de gemeente
beter kennen”, vult Mike aan. “Adnan
is erg gedreven en denkt graag mee.
Ook is het leuk dat we van elkaars
cultuur kunnen leren. Dit is zeker voor
herhaling vatbaar. We raden het
andere bedrijven dan ook zonder
twijfel aan om hier aan mee te doen.”
Neem voor meer informatie contact op via werkgeversdienstverlening@horstaandemaas.nl

Expert Coenders wordt
overgenomen
Expert Coenders in Horst gaat per 1 maart verder onder de naam Expert Horst. Directeur en eigenaar
Emiel Coenders draagt zijn bedrijf over aan Geert Linders, directeur en eigenaar Expert Deurne en Venray.

VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

Melderslo

centrum + Broekhuizerdijk

€ 12,50

Sevenum rondom Horsterweg € 9,00

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Het gehele team is overgenomen
en daardoor blijft Expert in Horst.
Emiel blijft werkzaam in de expertwinkels in Horst, Deurne en Venray.
Emiel Coenders: “Ik ken Geert inmiddels al acht jaar. Hij heeft mij overgehaald om naar elektronicawinkel

Expert te gaan en daar zat ik prima op
mijn plek.” Geert Linders had snel de
beslissing gemaakt. “Emiel worstelt
met oogproblemen en had twee
keuzes: stoppen of een koper vinden”,
zegt Geert. “Na afgelopen zomervakantie benaderde hij mij met de vraag

of ik zijn winkel wilde overnemen.
Daar heb ik goed over nagedacht en
de kogel was snel door de kerk. Ik zie
namelijk veel kansen in de winkel in
Horst zoals een fijne samenwerking
tussen de winkels in Venray en
Deurne.”
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‘Anderen inspireren op gebied van
duurzaamheid en voeding’
Na ruim 25 jaar verhuist Natuurwijzer in Horst van de Herstraat naar het voormalige gemeentehuis in het
centrum. Zij gaat daar de benedenverdieping van het pand delen met foodbar GEMBER. Met deze samenwerking
willen de ondernemers een plek creëren voor “smaakvol eten en eerlijk winkelen.”
Claire de Swart opende drie jaar
geleden samen met compagnon
Sanne van Wegberg, GEMBER in het
voormalige gemeentehuis in Horst,
waar ze een ruimte deelden met het
VVV-kantoor. Doordat Sanne vorig jaar
liet weten te willen stoppen en
tegelijkertijd het VVV-kantoor verhuisde naar het gemeentehuis,
ontstonden er nieuwe kansen voor
Claire. “Ik kreeg ineens de mogelijkheid om de hele benedenverdieping
te huren, maar ik wil liever groeien in
kwaliteit dan in het aantal plekken”,
geeft ze aan. Aan de andere kant van
het centrum hadden Wilmi Thijssen
en Marike van Eijs van Natuurwijzer
plannen om uit te breiden. Op de
huidige locatie was daar echter geen
plek voor. Claire: “We hadden al eens
vaker met elkaar gepraat om te kijken
of we eventueel samen konden gaan
werken. Nu gingen we concreet om
de tafel zitten en dat voelde meteen
goed.” “In Rotterdam ligt de Groene
Passage, een winkelcentrum met
onder andere een biologische super-

markt, slager en een duurzame
woonwinkel”, vertelt Marike van Eijs.
“Dat concept zou ik graag in Horst toe
willen passen.” “De puzzelstukjes
vielen eigenlijk op hun plek”, lacht
Wilmi Thijssen.
Natuurwijzer breidt haar assortiment uit met verse groente en fruit
en brood. GEMBER gaat voortaan
ook in de avonduren en op maandag
open en breidt daarmee haar kaart
verder uit. De twee ondernemingen
gaan een samenwerking aan, maar
blijven wel twee aparte bedrijven.
“Beide ondernemingen dragen van
nature graag een steentje bij aan de
wereld”, geeft De Swart aan. “We
vinden duurzaamheid en het bewust
omgaan met voeding belangrijk. Stel
dat de winkel groente en fruit overheeft, dan kan ik dat verwerken in de
gerechten. ‘No waste’ vinden we heel
belangrijk.”
De stichting Natuurlijk Gezond
Noord-Limburg, waarbij zo’n zeventig
therapeuten en coaches zijn aangesloten, krijgt ook een plek in het

pand. Van Eijs: “Op de eerste verdieping komen twee consultkamers en
in de winkel komen onder andere
folders te liggen.” Daarnaast zijn er
samenwerkingen met een plaatselijke leverancier van biologische
wijnen en een regionale producent
van groente en fruit. Hoewel de twee
ondernemingen duidelijk apart zijn,
wordt er voor de inrichting wel eenzelfde lijn aangehouden. “We hopen
een huiselijke sfeer te creëren”, zegt
Thijssen. Wat er met het huidige pand
van Natuurwijzer gaat gebeuren is
nog niet bekend. De winkel is gevestigd in een gemeentelijke monument,
“Het kan zeker zijn bestemming als
winkel-kantoorruimte blijven behouden.”
De officiële opening is op donderdag 14 februari. Thijssen: “We hopen
dat we iets creëren waarmee we
anderen kunnen inspireren op het
gebied van voeding en duurzaamheid.” “Een plek voor smaakvol eten
en eerlijk winkelen”, voegt Van Eijs
toe.

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

Welkoop geeft dieren de
ruimte met De Hooibergh
Door: Leon Elbers medewerker Welkoop
In onze Welkoopwinkel Sevenum staat sinds deze week een echte
Hooibergh. Wij, met verstand van tuin en dier, geven onze dieren zo
de ruimte om lekker te leven. In De Hooibergh worden ze met liefde verzorgd door onze medewerkers. Wij zijn met de komst van De
Hooibergh gestopt met de verkoop van konijnen en knaagdieren.

Prettig voor de dieren en beter advies voor dierenliefhebbers
Dieren in kleine verblijven houden
is niet meer van deze tijd. We zijn
bij Welkoop allemaal dol op dieren
en verzorgen ze met veel plezier.
Hoewel we met de oude verblijven voldeden aan de regelgeving,
hebben we besloten te stoppen
met de verkoop van konijnen en
knaagdieren. Met de komst van
De Hooibergh heeft Miss Maxima,
ons huiskonijn, vanaf nu alle ruimte
die ze nodig heeft. Door dieren ter
plekke een prettige leefomgeving
te bieden, zijn we nog beter in staat
om deskundig advies te geven.

Samenwerking met kleindiervereninging PSV Horst e.o.
In De Hooibergh is ruimte voor logees,
Wij werken daarom samen met
Kleindiervereniging PSV Horst. Iedere
maand zullen er nieuwe logees in de
Hooibergh zijn. We verstrekken dan
informatie over deze dieren, hun voeding en huisvesting. Ook kunnen we
contact leggen als je interesse hebt in
de aanschaf van deze dieren.
Er is van alles te doen in en om
De Hooibergh
In en om De Hooibergh is van alles te
doen. Alle dieren mogen geaaid en geknuffeld worden en klanten en of hun
kinderen kunnen op afspraak helpen
bij het voeren. Helpen bij het verschonen van De Hooibergh is uiteraard ook
mogelijk. Daarnaast organiseren wij
regelmatig workshops over de ver-

zorging en gezondheid van (huis)
dieren.
Feestelijke opening
Op zaterdag 2 februari wordt
De Hooibergh feestelijk geopend.
Op deze dag zijn er diverse
activiteiten, vooral gericht op
kinderen. Iedereen is welkom om
Miss Maxima, op haar verjaardag,
te komen feliciteren met haar
nieuwe woning: De Hooibergh.

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

Berkers Techniek B.V. is een modern bedrijf dat zich bezig houdt
met het bouwen en ontwikkelen van machines voor landbouw en
industrie. Constructiewerkzaamheden en het opbouwen van
elektrisch-hydraulische installaties behoren tot onze
werkzaamheden. Vrachtwagens worden aangepast en omgebouwd
naar specifieke wensen van de klant, ook worden vrachtwagens
omgebouwd naar landbouwvoertuigen.
Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een kandidaat voor
de functie van:

Servicemonteur –
Montagemedewerker

Heb je interesse in deze afwisselende functie, neem dan schriftelijk
contact met ons op voor 12 februari aanstaande. Het betreft een
fulltime baan met prima arbeidsvoorwaarden. Ook kunnen we als
leerbedrijf optreden.

Berkers Techniek BV

t.a.v. Dhr. Frank Berkers
Indumastraat 9
5753 RJ Deurne
Tel. 0493 310305
e-mail: administratie@berkerstechniek.nl
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Ze weten toch al alles van ons’
Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die onder andere onze persoonsgegevens beter zou
moeten beschermen. Op 28 januari was het de Europese Dag van de Privacy. Privacy is echter maar een illusie, vindt 70 procent van de inwoners van Horst aan de Maas. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
We hebben het allemaal wel eens
meegemaakt: je zoekt op internet naar een
zonvakantie in Griekenland en even later
vliegen de advertenties van vakanties je
online om de oren. De NOS meldde vorig jaar
dat de Kamer van Koophandel (KvK)
persoonsgegevens van zzp’ers doorverkoopt
aan adverteerders. Dat leverde de KvK onlangs
een Big Brother Award op. Facebook lag vorig
jaar regelmatig onder vuur, doordat ze de
gegevens van gebruikers onvoldoende
beschermde.
Privacy bestaat vandaag de dag niet meer,
vindt 70 procent van de inwoners van Horst
aan de Maas. “Er is nauwelijks meer privacy”,
zegt iemand.” Simpel voorbeeld: je surft op

Inwonerspanel

1.672 leden

Neutraal
18%
Oneens
12%

Eens
70%

Privacy is een illusie

internet naar kleding. Daarna bezoek je sociale Facebook, Instagram of andere sociale media
rondstrooien is privacy een illusie”, vindt deze
media en wat verschijnt er in beeld als
persoon. “Probeer het eens een paar maanden
reclame? Juist de net gezochte kleding.
zonder sociale media. Het geeft zo veel rust
Dus privacy is al ver te zoeken.” Een ander
om niet alles van
zegt: “Een mens heeft
iedereen te willen en
toch geen privacy meer.
‘Big Brother is
moeten weten.”
Ze weten toch al alles
watching us’
TipHorstaandeMaas
van ons. Ze weten
is een samenwerkings
misschien nog net niet
‘Wat is privacy?’
verband tussen
wat voor ondergoed je
HALLO Horst
draagt, maar dan heb je
‘Ik ben voorzichtig
aan de Maas en
het ook gehad!”
met mijn gegevens’
TopOnderzoek.
Dat hebben we
Voor meer resultaten
ook deels aan ons zelf
of aanmelden voor de volgende enquête,
te denken, vinden sommigen. “In de huidige
kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
tijd en mensen die hun eigen leven via

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

Digitaliseren

Op zoek naar de juiste man of vrouw?

van beeld en geluid

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

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

• film en video
• foto en dia’s
• muziek

www.ikzoektuingrind.nl

info@studioadato.nl
077 351 48 44

tel. (077) 320 97 00

www.studioadato.nl

Studio ADATO

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.

NIKS18, 18 en dan?
Afgelopen zaterdag vond er bij OJC Niks een evenement plaats
genaamd NIKS18. Een evenement georganiseerd door OJC Niks in samenwerking met WonenLimburg en de gemeente. Centraal stonden de
jongeren van 17 tot 20 jaar.
Tijdens dit evenement konden
jongeren in gesprek met verschillende partijen en instanties waar ze
in de loop van hun verdere leven
mee te maken krijgen. 18 jaar
worden brengt immers opeens een

grote verantwoordelijkheid met zich
mee. Hoe dien ik mij te verzekeren?
Zorgtoeslag? Wat ga ik doen met mijn
bijbaantje? Waar ga ik in de toekomst
wonen? Bij welke bank ga ik sparen?
Allemaal vragen die als je 18 wordt op

je af komen. Veel verschillende partijen waren dan ook aanwezig om deze
vragen van jongeren te beantwoorden.
Denk aan Wonen Limburg, Adecco,
Rabobank, Vincent van Gogh,
Synthese, de gemeente en er waren
ook jonge politici als gastsprekers.
Ook ik was als jong gemeenteraadslid door OJC Niks benaderd om
een bijdrage te leveren. Hier ging ik
natuurlijk graag op in. Vanaf je 18e valt

namelijk bij verkiezingen een stempas
in de brievenbus. Ik zou dan ook iets
komen vertellen over waarom het
belangrijk is om te stemmen, hoe je
dient te stemmen en hoe je tot je
keuze komt. Helaas was de opkomst
tijdens deze middag niet erg groot.
Daarom zijn we vooral met elkaar in
gesprek gegaan over de vraag: hoe
kunnen we er nu voor zorgen dat bij
een volgende evenement als dit, de

Trots op de boeren
De laatste tijd wordt de agrarische sector steeds meer in een negatief
daglicht gezet, niet gebaseerd op feiten maar op basis van emoties. Zo is
er door Stichting Agrifacts al een aantal instellingen geweest die zijn
negatieve beeld heeft moeten corrigeren.
Als agrarisch raadslid vind ik dat
er op basis van feiten en argumenten
gesproken moet worden over deze,
voor onze welvaart en voedselvoor-

ziening, onmisbare sector. Dat er oog
moet zijn voor overlastsituaties deel
ik zeker.
Maar dat betekent niet dat we bij

voorbaat alle boeren in het beklaagdenbankje moeten zetten. Ook vanuit
de sector moet er gewerkt worden
aan verdere verbetering. Echter geheel
zonder overlast zal dit nooit zijn.
Tijd voor nuance.
We moeten trots en zuinig zijn op
onze boeren, en ook hun potentiële
opvolgers een perspectief bieden op

een gezonde bedrijfsvoering. Steun
onze boeren, ga zelf eens op bezoek
of spreek ze aan, zij en ik staan daar
zeker voor open.

Sjaak Jenniskens,
Melkveehouder en
raadslid CDA Horst aan de Maas

jongeren wel enthousiast genoeg zijn
om te komen? Daaruit zijn een aantal
ideeën gekomen waarmee de
organisatie aan de slag kan.
Nogmaals dank voor de uitnodiging OJC Niks en bij een volgende
evenement voor jongeren ben ik
uiteraard bereid om mee te denken.
Kay Thijssen,
Raadslid Essentie
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Geef ook uw mening

facebook.com/
hallohorstaandemaas

Bespreking poll week 03

Horst aan de Maas 800 leeft
Met het opnieuw in werking stellen van de klok van de klokkenmaker
Hay Peeters werden de festiviteiten in het kader van 800 jaar Horst aan de
Maas officieel afgetrapt.
Iets minder dan de helft van het aantal stemmers weet waarom dit jaar
veel activiteiten plaatsvinden. Zij kennen Horst aan de Maas 800 en hebben
misschien zelfs al wat evenementen in hun agenda gezet. Excursies, lezin-

gen, voorstellingen en tentoonstellingen: je kunt er niet omheen dat Horst aan
de Maas dit jaar in het teken staat van het achthonderdjarig bestaan. Aan de
andere kant: het jaar is nog maar net begonnen. Er zijn wel zoveel activiteiten,
maar weten de mensen wel dat die allemaal onder de noemer Horst aan de
Maas 800 vallen? Nee, vindt 58 procent. Als je verder niets met geschiedenis
hebt, dan zal zo’n jubileumjaar je ook niet echt interesseren.

Erkenning Limburgs
zorgt voor meer ‘plat’ praten
eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas
Provincie Limburg wil dat Den Haag het Limburgs gaat erkennen als
regionale taal. Deze erkenning zou de provincie moeten helpen bij haar ambitie
om meer inwoners ‘plat’ te laten praten.
De provincie wil daarom dat er een convenant wordt afgesloten met het
ministerie van Binnenlandse Zaken waarin het Limburgs officieel wordt erkend
als ‘zelfstandig en volwaardig onderdeel van het Nederlandse taalsysteem’.
Goed idee. Door zo’n erkenning worden ouders wellicht meer gestimuleerd om
kinderen dialect te leren. Van de huidige generatie jongeren is ongeveer de

helft in het Limburgs opgevoed. Bij de generatie 45-plussers was dat nog 70
procent. Met een erkenning zouden scholen ook beter speciale taalprogramma’s
kunnen ontwikkelen.
De vraag is of zo’n erkenning gaat helpen om meer inwoners dialect
te laten praten. Bovendien, wat is de Limburgse taal? Er bestaan al grote
verschillen tussen dorpen die maar een paar kilometer van elkaar liggen. Het
Fries is een officiële Rijkstaal, maar dat heeft niet geleid tot meer mensen die
Fries spreken. Erkenning van het Limburgs zorgt voor meer ‘plat’ praten

Uitslag vorige week (week 04) > Als omstander moet je ingrijpen bij een ruzie of mishandeling > eens 84% oneens 16%

Laat gratis het gebit van
jouw hond checken!

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.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

Kort politiek alcoholgeheugen,
evaluatie alcoholbeleid 2015-2018
Het vorige college formuleerde een alcohol- en drugsbeleid 20152018. Voor jongeren van 16-24 jaar. Evaluatie werd gedaan eind 2018.
Typische evaluatie in oude stijl. Conclusie is dat de doelstelling is
behaald.
De doelstelling was: ‘gemeente
Horst aan de Maas werkt aan het
voorkomen en beperken van overmatig alcoholgebruik en drugsgebruik
door jongeren’. Wat een doelstelling,
‘de gemeente werkt’. Destijds werd in
de CIE al gesteld dat de plannen van
de burgemeester en verantwoordelijk
wethouder visieloos en ambitieloos
waren. Klap op de vuurpijl nu: ‘geen
gegevens van kinderen van 16-24
jaar’.
Hoe is er geëvalueerd? De basis
zijn cijfers van 2013 en 2015, dus die

zijn van voor de periode 2015-2018.
Startgegevens, geen resultaten. Dat
kan natuurlijk niet. Verdere geschreven teksten ondersteunen de conclusies vaak niet of spreken conclusies
zelfs tegen. Woordgegoochel. Lees
zelf: twaalf openbare orde problemen in zowel 2016 als 2017. In 2018
in 7 maanden al dertien. Bijna een
verdubbeling. Dat wordt dan zonder
bewijs afgedaan als niet structureel.
Slechts incidenten. Wat een gedraai.
En de reactie van de partijen?
Alsof er geen discussies waren

geweest. Essentie in de HALLO: ‘voorlichting is belangrijk.’ Dat was de kern
van de discussie in 2014/2015. Beetje
vergeten? Het CDA was destijds zo trots
dat ze op landelijk niveau de leeftijd
voor toegestaan alcoholgebruik had
verhoogd van 16 naar 18 jaar. Toch
ondersteunde het CDA een ambitieloos en visieloos beleid. Coalitiepartijen
die geld weghaalden van voorlichting
naar handhaving. Niet toevoegen maar
voorlichtingbeleid uithollen. Werd er
toen niet gezegd door iemand dat hij
zijn kinderen niet zou corrigeren en
was er niet een ander die zijn wethouder verdedigde omdat Lekker Friz! zo’n
grote naamsbekendheid had? Beetje
vergeten? Weggegooid geld. Conclusie
nu: ‘we gaan mee met NIX’. De enig

juiste werkwijze.
De evaluatie laat zien dat de
oud burgemeester nauwelijks heeft
geregistreerd wat en waar gecontroleerd is. Droevig, maar wel verwacht.
Prestaties van deze handhaver?
Stilzwijgen toen BOA’s uit een gelegenheid werden geschopt.
Evalueren moet, daar leer je
van, tenminste van een goede. Maar
alleen als je heldere conclusies trekt
zonder woordenspel. Alcoholbeleid
leidt kennelijk tot geheugenverlies en
doet een zeer matige evaluatie makkelijk accepteren. Lees RIB.19.007 en
trek uw conclusies.
Andries Brantsma
Reysenbeckstraat, Hegelsom

Heel
Holland
Zuipt
Laat ik je eerst even een
dikke proficiat meegeven
als je het hebt gedaan.
Jij hebt deze maand je als
een sterkere ik voorgedaan.
Al die lange files doorstaan.
Met man en macht door de
witte vlokjes lopen banjeren.
Maar al met al, moet ik je
feliciteren, met het niet aanraken en nuttigen van die ene
frisse, onbevangen alcoholische versnapering.
Potverdorie nog aan toe, het
moet toch een zware maand zijn
geweest wil je met blote knuisten meegedaan hebben aan
IkPas: de hele maand januari
zonder alcohol. Proficiat, gefeliciteerd, felicidades of zoals
ze hier tegenwoordig onder
de jeugd zouden zeggen
‘Huts, lekker niffo’. Ik zou het
niet kunnen. Kom maar met die
opmerking dat ik een alcoholist
ben. Kijk naar jezelf en zeg dat
je er niet serieus over nagedacht hebt om aan IkPas mee te
doen. Het is lastig, zo’n battle
met jezelf. Misschien als de
timing beter was, had ik er wel
aan meegedaan, schreef ik een
andere column en zat ik nu op
een nog poëtischere manier
goudgele veren in mijn reet te
steken. Houd je fantasie trouwens wel voor je. Wat ik
gewoon wil zeggen is dat je
echt respect verdient wanneer
je hebt meegedaan en zege
hebt gevierd. Ook al gaat deze
column richting ironie. Terug
over die timing, ja die zat niet
mee. Ik ben een rasechte carnavalsvierder en ik kan me in deze
tijd niet inhouden als er in mijn
dorp de prins uitkomt om dan
maar stoer een appelsapje te
bestellen. Toch vind ik het
verstandig om eens op een rijtje
te zetten wat je allemaal drinkt.
Al helemaal nu we in de carnavalsperiode zitten. Dus denk aan
jezelf, wees verstandig en doe
niet te losbandig.
Zuip ze, Niels
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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.

Hoe verder met de bibliotheek in Horst aan de Maas
Onlangs vond er een bijeenkomst plaats over het Gasthoês.
Daarbij kwam onder andere de concrete invulling van de bibliotheek
in het Gasthoês aan de orde.
De verstrekte informatie riep bij
de SP de vraag op of er straks nog
wel een volwaardige bibliotheek
komt. Gesproken werd over een
combinatie van horeca en bibliotheek. Concreet: een baliemedewerker van de bibliotheek kan kopjes
koffie inschenken en andersom kan

een horecamedewerker ingezet
worden bij het bibliotheekwerk.
De verdere invulling van de culturele
poot van de bibliotheek kan gedaan
worden door vrijwilligers van de
verenigingen die in het Gasthoês
komen. Feitelijk betekent dit een
schoffering van de professionals en

vrijwilligers van de bibliotheek. Terwijl
die toch al met beperkte middelen
moeten werken. En dan gaat het niet
alleen over uitleenwerk, maar ook
onder andere over educatieve projecten met basisscholen, hulp bij laaggeletterdheid en de organisatie van
activiteiten rondom de Boekenweek.
De gemeente Horst aan de
Maas steekt minder dan de helft
in de bibliotheek, vergeleken met
het landelijk gemiddelde. B&W en

de coalitiepartijen (CDA, Essentie,
D66+GroenLinks en PvdA) zijn niet
bereid extra geld bij te dragen. Terwijl
de bibliotheek juist dit jaar grote kosten gaat krijgen, mede als gevolg
van de verhuizing naar het Gasthoês.
Als we niet oppassen wordt stukje bij
beetje het bibliotheekwerk in Horst
aan de Maas om zeep geholpen.
De bibliotheken in Grubbenvorst en
Sevenum sneuvelden als eerste.
Nu de bibliotheek in Horst?

Indrukwekkende organisatie rondom OLS
Het voordeel van de VVD is dat het politieke netwerk niet alleen
beperkt blijft tot de gemeente. Er bestaan nauwe banden met de partijcollega’s in onze Tweede-Kamerfractie, waar Thierry Aartsen verantwoordelijk is voor de portefeuille cultuur.
Vanuit die rol kwam hij afgelopen week, samen met ons Limburgs
Kamerlid Chantal Nijkerken en
ondergetekende, naar Sevenum.
Daar waren we te gast bij het
bestuur van het Oud Limburgs
Schuttersfeest.
Het is altijd mooi om te zien hoe

mensen van buiten de provincie op
positieve wijze verwonderd aanhoren hoe de schutterijwereld is georganiseerd. Een hobby die zeker ook
een maatschappelijke functie vervult.
Zo toonde Thierry Aartsen zich openlijk onder de indruk van de organisatie
van het OLS, van de schutterijwe-

reld en ook van het enthousiasme
en betrokkenheid van de leden van
Sevenumse schutterij Sint Sebastianus.
Na een inleiding van het bestuur
brachten we een bezoek aan het
onderkomen van de schutterij en spraken met één van de zes schutters die
het OLS vorig jaar juli naar Sevenum
hebben geschoten. En we zagen hoe
zorgvuldig de kogels werden gegoten.
Er zijn er 10.000 nodig, dus het is nog
even werk.
Het OLS is nationaal cultureel erf-

goed. Daarom gaat Thierry Aartsen
op mijn suggestie kijken of een fonds
kan worden opgericht dat als financieel vangnet voor evenementen als
het OLS kan gaan dienen. We mogen
en moeten trots zijn op de rol van
de schutterijen in onze gemeenschap. Het vormt een belangrijk en
onmisbaar onderdeel van onze mooie
Limburgse cultuur. Gewoon. Doen.
Peter Elbers,
VVD Horst aan de Maas

Moedige kritiek
Kritiek. Niet altijd leuk om te krijgen, maar soms wel heel zinvol.
Zo ook de reacties op onze ingezonden bijdrage waarin we beweren dat
in Horst aan de Maas niemand tussen wal en schip valt.
De reactie die we kregen was dat
dit een illusie is en we die uitspraak
dan ook niet zo stellig moeten doen.
Een mening die we deels delen,
maar ook een ambitie die we uit
blijven spreken. In Horst aan de Maas
mag niemand buiten wal en schip
vallen. Aan ons als PvdA om hier zo

dicht mogelijk in de buurt te komen.
En we zijn deels op de goede weg.
Onze vraagverhelderingsaanpak werkt
voor heel veel mensen. De aandacht
moet meer naar de mensen die niet
in beeld zijn. Mensen bijvoorbeeld die
wel uitstromen uit de uitkering maar
toch armoede kennen. Tijdens het

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Vermoeidheid, PMS, Overgang
Pijn / Ontsteking / Blessures aan:
Rug / Nek / Schouder / Ledematen

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

gesprek kwam een aantal voorbeelden naar voren hoe we actief naar
deze mensen op zoek gaan. Een van
de voorbeelden is de ‘Moedige
Dialoog’. Deze netwerkaanpak bestaat
volgens hun eigen woorden uit lokale
netwerken waarin bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties
als gelijkwaardige partners samenwerken aan een duurzame aanpak
van geldstress, armoede en schulden.
Zo vergroten zij de financiële en soci-

Opening
campagnehuis
Staatssecretaris Raymond
Knops opende zaterdag 26
januari het campagnehuis van
Provinciaal Statenlid Rudy
Tegels. In aanloop naar de
Provinciale Statenverkiezingen
op 20 maart heeft de CDA’er
zijn campagnehuis ingericht in
het pand van de voormalige
kapper aan de Veemarkt in
Horst.

ale redzaamheid in hun regio.
Op dit moment zijn 22 netwerken
actief. Noord Limburg kent nog geen
moedige dialoog. Als PvdA gaan we
kijken of we mensen bij elkaar kunnen
gaan brengen die een moedige dialoog op willen gaan zetten. Om samen
te werken aan een gemeente waar
niemand tussen wal en schip hoeft te
vallen.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Voor de SP is het duidelijk: je
moet staan voor een fatsoenlijke
bibliotheek. De perikelen rondom
de verbouwing van ’t Gasthoês en
het ontslag van de directeur van de
bibliotheek Horst en Venray dwingt
ons allemaal mee te denken over
een plan om op korte termijn met
een goede en bibliotheekwaardige
oplossing te komen.
Bart Cox,
SP Horst aan de Maas
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Meldingen openbare ruimte

Afspraak bij de gemeente

Zelf makkelijk melding maken
via website of app!

Direct en snel geholpen!
U wilt iets regelen aan de balie van het gemeentehuis? Vanaf 1 januari maakt u hiervoor
een afspraak. U kunt een afspraak maken op www.horstaandemaas.nl, of telefonisch via

Komt u buiten iets tegen dat overlast veroorzaakt, kapot is en daardoor onveilig?

(077) 477 97 77.

Zoals zwerfvuil, verstopte riolering, losse stoeptegel, omgewaaide boom, vernielingen of
ongedierte? Meld het bij de gemeente. U kunt vanaf nu voortaan zelf gemakkelijk via de

Alleen voor een geboorte- of

Online regelen

website of via de app een melding doorgeven.

overlijdensaangifte of het afhalen van uw

Overigens kunt u veel zaken ook online regelen,

rijbewijs, paspoort of legitimatiebewijs hoeft u

zoals het doorgeven van een verhuizing.

geen afspraak te maken.

Kijk hiervoor op www.horstaandemaas.nl

Gemeentelijke belastingaanslagen digitaal

Meld u aan bij de Berichtenbox
Nederland wordt steeds digitaler. Horst aan de Maas ook. Al 43% van de gemeentelijke
belastingaanslagen worden via de Berichtenbox verzonden. Nog niet aangemeld bij de
Berichtenbox van Mijn Overheid? Als u zich vóór 6 februari aanmeldt, ontvangt u de
eerstvolgende gemeentelijke belastingaanslag eind februari digitaal
Website

App

persoonlijke brievenbus waarin u post van

U kunt op de website van Horst aan de Maas

U kunt ook de app “MijnGemeente APP”

de Belastingdienst, RDW, SVB, UWV en

zoeken naar ‘overlast melden’.

downloaden via de appstore (Apple en

ook uw gemeente digitaal kunt ontvangen.

Google). U selecteert dan de gemeente Horst

Te beginnen met de belastingaanslagen.

U komt dan op een pagina waar u eventueel

aan de Maas en u kunt meteen melding maken.

eerst kunt kijken of de melding al door iemand

Wilt u weten hoe het werkt? Dan kunt u op

Maak zelf de keuze

automatisch een seintje als er nieuwe

anders gemaakt is of u maakt zelf de melding

Youtube zoeken op “Melddesk”. U komt dan uit

U kunt zelf kiezen hoe u uw belastingaanslag

berichten voor u klaar staan in

via de knop “Meteen Melden”.

bij de “Uitleganimatie Beheervisie MeldDesk”.

ontvangt. Dat kan per brief, maar ook digitaal.

de Berichtenbox.

Registreer uw e-mailadres en u krijgt

Op Mijnoverheid.nl kunt u regelen of u een
digitale belastingaanslag wilt ontvangen.

43% van onze belastingaanslagen worden al

Voor ‘post van Gemeente Horst aan de Maas’

via de Berichtenbox verzonden. Landelijke

kunt u een vinkje plaatsen of weglaten.

zijn al 7,5 miljoen mensen aangesloten op
de Berichtenbox.

Berichtenbox app
Voortaan is er ook een app beschikbaar voor

Ook taxatieverslagen op MijnOverheid

de Berichtenbox. Met deze app is het nog

Nog een voordeel van MijnOverheid: U kunt

gemakkelijker om post van de overheid op

ook de informatie over de WOZ-taxatie van uw

een mobiele telefoon of tablet te lezen.

pand inzien.

Berichtenbox

Meld u aan

De Berichtenbox is een onderdeel van

Nog niet aangemeld bij de Berichtenbox?
Meld u vóór 6 februari aan: www.mijnoverheid.nl.

MijnOverheid. De Berichtenbox is uw

Themabijeenkomst gemeenteraad

Binnensportaccommodaties

Bekendmakingen

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

Op dinsdag 5 februari is er een openbare themabijeenkomst van de gemeenteraad over de
binnensportaccommodaties. Deze bijeenkomst vindt plaats in MFC ’t Haeren in Grubbenvorst.

vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

In november was in Meerlo de 1e bijeenkomst ter voorbereiding van de Nota Binnensport
accommodaties. Vervolgens hebben vervolggesprekken plaatsgevonden met betrokken

America

Horst

Lottum

verenigingen. Op basis hiervan is er een eerste concept voor een visie, uitgangspunten en

Kabroekstraat 1

Dijkerheideweg 9

Horsterdijk 35

kaders opgesteld ten behoeve van het beleid rond binnensportaccommodaties.

Broekhuizenvorst

Kranestraat 82

Meterik

Ganzenkampstraat

Tienrayseweg 7

Dwarsweg 8

Het programma is als volgt:

• Presentatie scenario’s

ongenummerd

Stationsstraat 92

Sevenum

• Panelgesprek met gebruikers van

• Discussie over de scenario’s.

Blitterswijckseweg

Venrayseweg 151e

De Vorst 1

ongenummerd

Westerholtstraat 22

Spoorstraat 6

De themabijeenkomst start om 20.00 uur.

Grubbenvorst

Kronenberg

Staarterstraat 17

Meer informatie over de bijeenkomst leest u op de

De Comert BP

De Hees ongenummerd

website horstaandemaas.nl. De vergaderstukken

Past Vullinghsplein 1, 1a,

Peelstraat ongenummerd

liggen ook ter inzage in de informatiehoek van het

1b, 1c en 1d

binnensportaccommodaties over dagelijks
praktijk en knelpunten;
• Presentatie over visie, uitgangspunten en
kaders;
• Discussie over de visie, uitgangspunten en
kaders;

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

gemeentehuis en in de bibliotheek.

Postbus 6005, 5960 AA Horst

06 - 13 49 30 96

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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15 VRAGEN

aan
Floor Boessen

Demotivatie
Ik denk dat iedereen dat
wel eens heeft. Dat je opeens
alle motivatie verliest, en dan
juist voor die dingen die het
meest belangrijk zijn. Voor
mij ligt dat deel vooral bij
school.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Floor Boessen
12 jaar
Horst
Dendron College

Wat voor reis zal je ooit nog willen
maken?
Ik zou graag nog een keer met mijn
familie naar New York willen. Het lijkt
me heel leuk om een keer een grote,
moderne stad met al die wolkenkrabbers in het echt te zien. Als ik
er dan zou zijn, zou ik graag het
Vrijheidsbeeld bezichtigen.
Wat deed je als kind het liefst?
Vroeger als kind zat ik heel veel in de
zandbak. Taartjes, ijsjes en zandkastelen maken, vond ik super. Ook kon ik
niet zonder elke dag een leuk spelletje te spelen. Daarbij waren mijn
favoriete spellen Monopoly Junior en
allerlei kaartspellen. Spelletjes spelen

doe ik nu nog steeds heel graag.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Teleporteren. Dan zou ik overal naar
toe kunnen waar ik op dat moment
wil zijn. Ik zou bijvoorbeeld mezelf
naar mijn nichtjes in Haarlem kunnen
teleporteren, zodat we samen iets
leuks kunnen doen.
Als je kon kiezen om voor altijd één
bepaalde leeftijd te hebben, welke
zou dat dan zijn?
16 jaar, ik wil nog niet volwassen zijn
door alle verantwoordelijkheden,
maar op die leeftijd heb je wel al wat
meer vrijheid om leuke dingen met
vriendinnen te doen.
Wat zou je nooit weggooien?
Mijn knuffel die ik bij mijn geboorte
heb gekregen van de buren zou ik
nooit weggooien, omdat het altijd

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09

mijn favoriete knuffel is geweest.
Vroeger kon ik echt niet slapen zonder dit beertje.
Wat zou je nog eens willen doen of
beleven?
Vorig jaar ben ik met mijn volleybalteam eerste van Zuid-Nederland
geworden. Toen mochten we naar
het NK en zijn we daar vijfde geworden. Dit was superleuk. Deze ervaring
vergeet ik nooit meer en ik zou het
graag nog eens willen beleven.
Welk verhaal vertelt je familie
altijd over jou?
Als baby lag ik altijd het liefste op
mijn buik in de kinderwagen.
Dan probeerde ik mezelf omhoog te
duwen zodat ik over de rand heen
kon kijken. Dat zag er heel grappig uit. Ook wilde ik van jongs af
aan iedereen helpen. Als mijn broer
was gevallen kwam ik altijd aanrennen met een doekje. Dat vind ik nog
steeds belangrijk
Wat is je favoriete hobby?
Ik ben dol op sporten. Ik volleybal
bij Hovoc in een superleuk team.
Ook vind ik tennissen heel leuk.
Door mijn twee sporten heb ik het af
en toe best druk met school. Maar ik
vind het zo leuk dat ik het allebei blijf
doen.
Wat is je droombaan?
Ik heb niet echt een droombaan.
Vroeger wou ik graag dokter worden.
Nu lijkt het me in ieder geval leuk om
iets met mensen te gaan doen.
Wat doe je het liefst op een
vrijdag- en zaterdagavond?
Na een week school en sporten vind
ik het altijd fijn om op vrijdag- en
zaterdagavond even niks te doen.

Dan ga ik chillen op de bank met een
leuk tv-programma en wat lekkers.
Wat is je beste en slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik graag
anderen mensen help en dat ik sociaal ben. Dit hoor ik ook vaak terug
van andere mensen. Mijn slechtste
eigenschap is dat ik vrij perfectionistisch ben. Dat zit me wel eens tegen
bij bepaalde opdrachten voor school.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het belangrijk dat je vriendinnen eerlijk zijn en dat je elkaar
kan vertrouwen. Ook is het natuurlijk belangrijk dat je het heel gezellig
hebt samen.
Hond of kat?
Ik vind het allebei hele leuke dieren. Vroeger hadden wij twee katten.
Nu heb ik een hele lieve hond. Ik vind
een hond gezelliger en leuker omdat
je er meer mee kan doen. Je kan er
bijvoorbeeld lekker mee knuffelen en
mee stoeien.
Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Dan zou ik graag een topvolleybalster
willen worden. Omdat ik het gewoon
een hele leuke sport vind en omdat
het gezellig is om met je team heel
hoog te kunnen spelen.
Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Een aap, dan kun je de hele dag
lekker door de bomen slingeren.
Ook wordt er op de aap niet veel
gejaagd waardoor je een betere overlevingskans hebt. Ze leven in een
groep en je kan lekker veel bananen
eten. Dat lijkt me heel gezellig.

Ik zit nu in mijn laatste jaar
van de havo en dat betekent dat
ik over iets meer dan drie
maanden mijn eindexamens
mag gaan maken. Dat houdt dus
ook in dat alles wat nog moet
gebeuren, er nu aan komt.
Ik heb elke week wel iets
belangrijks staan, dat voor een
groot deel ook nog eens meetelt voor mijn eindcijfer.
Persoonlijk snap ik zelf ook niet
goed waarom school niet alle
toetsen en projecten eerder
plant, voor de kerstvakantie of
zelfs een jaar eerder. Ik ken
namelijk genoeg mensen die
zijn blijven zitten en die al die
belangrijke grote dingen ook al
een jaar eerder hebben kunnen
doen, waardoor zij minder
hoeven te doen dit jaar. Neem
bijvoorbeeld het profielwerkstuk. Kort samengevat is het
een werkstuk dat je moet
maken voor een vak naar eigen
keuze maar dan veel en veel
meer. Voor normale schoolopdrachten ben ik persoonlijk
maximaal 5 uur bezig, en dan is
het al veel. Maar voor je profielwerkstuk moet je minimaal 80
uur per persoon hebben. Dat is
toch niet te doen. En al zeker
niet naast alle andere examens
en projecten. Nu heeft school
zelfs de regels aangepast.
Alles is strenger geworden.
Aan de ene kant snap ik het
natuurlijk wel, maar om dan
ook de regels strenger te
maken voor de bovenbouw vind
ik een beetje apart. Na meer
dan vier jaar op een school te
zitten zou je zelf toch wel
moeten weten of en wanneer je
je huiswerk maakt. Maar dat is
mijn mening.
Jélena
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Melderslo

Boerenbruidsparen
Vlaskop bekend
Jenny en Rob Driessen zijn het nieuwe boerenbruidspaar van carnavalsvereniging De Vlaskop uit Melderslo.
Zij werden uitgeroepen op zaterdag 19 januari in MFC de Zwingel in Melderslo. Daarnaast is het jeugdboerenbruidspaar Femke Heldens en Jesse Wolsing bekendgemaakt.

Sander en Chantal
boerenbruidspaar
America
Na een toneelstuk met zigeuners en boeren in het vlasven, werd
de proclamatie bekendgemaakt.

Beide boerenbruidsparen worden op
dinsdag 5 maart in de onecht verbonden. De bruiloft wordt gehouden

vanaf 16.11 uur in MFC de Zwingel in
Melderslo. Op de receptie is iedereen
welkom.

Het nieuwe boerenbruidspaar van de Turftreiers is Sander
Staaks en Chantal van den Homberg. Zij kwamen uit op zondag
27 januari tijdens het prinsenbal in de Bondszaal in America.
Naast het boerenbruidspaar is ook de boerenfamilie uitgeroepen. Sander Staaks en Chantal van den Homberg zullen op zondag 3 maart in de onecht worden verbonden op de kiosk in
America. Om 15.30 uur begint de trouwerij. Daarna is er de
gelegenheid om het bruidspaar en gezelschap te feliciteren.

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
5
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 2 st!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hor

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

Stichting Reiscommissie Ouderen
Horst/Sevenum en Maasdorpen

Cas I nieuwe heerser jeugd Horst
Cas van den Bosch is de 61e jeugdprins van carnavalsvereniging D’n Dreumel. Hij werd op zondag
27 januari uitgeroepen in de Mèrthal in Horst. Hij houdt receptie op zaterdag 23 februari in zaal
De Lange in Horst. Na een toneelstuk in het thema ‘Disneyland Hôrs’ werd door vorst Festum Cas I
uitgeroepen. Cas wordt bijgestaand door zijn adjudanten Chiem Schatorie en Finn Grubben. Het trio
houdt op zaterdag 23 februari in zaal De Lange receptie tussen 19.11 en 21.11 uur.

Dit jaar organiseert bovengenoemde Stichting
weer 2 busreizen voor ouderen vanaf 60 jaar.
Ook niet KBO-leden kunnen zich aanmelden.
Bestemmingen zijn het Salzburgerland in Oostenrijk
(8 dagen) en Toscane in Midden-Italië (10 dagen).
De eerstgenoemde reis vindt plaats van 12 t/m 19 juni
en de tweede van 1 t/m 10 september 2019.
Voor inlichtingen kunt u bellen naar
dhr. H. Kuijpers, tel. (077) 3984349.
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11 vragen aan prins Mischa I
Wie ben je?
Mischa Tissen, 4 x 11 jaar oud en al ruim 15 jaar
getrouwd met Monique. Samen hebben we twee
meiden, Nine van 14 jaar en Lise van 12 jaar en een
zoon, Mats van 10 jaar. Het leuke is dat zij inmiddels
de leeftijd hebben om alles bewust en lang genoeg
mee te kunnen maken. Ze vinden het allemaal
prachtig. Ik heb tot nu toe alleen nog maar positieve reacties gehoord, dus laat de carnaval maar
komen.
Jong of ald
Waar werk je?
In het dagelijkse leven ben ik werkis meej egaal,
zaam als business consultant bij Acorel
lol
g
lan
Maak 3 daag
in Den Bosch. Ik help bedrijven bij de
al.
en plezeer en vul kaba
digitale transformatie en het optimaste,
fië
tig
ch
du
e,
liseren
van bedrijfsprocessen, vaak
ink
dr
g
no
Ge
t
met
softwareoplossingen.
We zitten
Mi
,
an
sto
niemand loate
door
heel
Nederland.
Een
groot
aane
dees daag zal d’r genn
tal van mijn collega’s komt van boven
de rivieren. De Brabo’s in het bedrijf
vroeg noar bed toe
kennen
carnaval natuurlijk wel, al is het
.
goan
toch anders dan in Limburg. Momenteel help
ik NCOI, de opleider van werkend Nederland.
Grappig is dat NCOI helemaal boven de rivieren is en
de meesten snappen carnaval niet echt. Wel zijn ze
geïnteresseerd in wat carnaval nu allemaal inhoudt.
Zeker ook na de documentaire van zanger Lex Uiting
destijds. Zowel Acorel als ook NCOI vindt het best
gaaf dat ik dit jaar als prins door het leven ga.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Toen voorzitter Marc Kleeven met een vaag appje
wat vragen begon te stellen, dacht ik al dat dé
vraag ging komen. Ik heb even moeten nadenken
en na overleg met Monique eigenlijk vrij snel ‘ja’
gezegd. Stiekem heb ik toch ook eerst even mijn
adjudanten Rob en Geert gepolst of ze tijd en zin
hadden. Gelukkig was dat ook geen probleem.
Het is ook wel bijzonder als je bedenkt dat Rob uit
Broekhuizen komt. Het zijn beiden echte carnavalsbeesten, dus ik zal hun hulp hard nodig hebben.
Wat betekent carnaval voor je?
Vooral even lekker met anderen kunnen feesten.
Gezelligheid en saamhorigheid. Wat is er mooier
dan even de boel de boel te laten. Of dat een echt
carnavalsgevoel is weet ik niet, maar het voelt in
ieder geval wel goed.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Allereerst vooral altijd aanwezig zijn en voorop gaan
in het feest. Het is mooi om daarbij iedereen te
betrekken van jong tot oud. Er komen leuke activiteiten, zoals de zittingsavond, de receptie en dan
tijdens carnaval de sleuteloverdracht, de optocht,
het kruumelkesbal en de thema-avond op de dinsdag. Tel daarbij op de diverse bezoeken aan andere
carnavalsverenigingen en dan komt alles goed.

PRINS MISCHA I GEFELICITEERD NA MENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

CV De Blauwpoët Broekhuizenvorst

‘Dat was lachen man’

Het ‘hieringschelle’ mogen ze overigens van mij
overslaan.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Samen met mijn adjudanten, mijn vrouw Monique
en onze kinderen wens ik iedereen een gezellige
carnaval toe. Geniet van de leuke momenten, vier
feest, heb lol en maak herinneringen.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Tot nog toe zijn het eigenlijk alleen nog maar hoogtepunten. Het uitkomen bij het prinsenbal, het BCLtreffen en foto’s maken, dat was lachen man. Verder
hoop ik dat de vervolgactiviteiten net zo gaaf worden. De dag van de receptie en de optocht, daar kijk
ik echt naar uit. De dag daarna overigens weer niet.
Welk carnavalsnummer hoort echt bij
vasteloavend?
Dat zijn momenteel eigenlijk de nummers van Bjorn
en Mieke: ‘Droeëme Mit De Oeëge Oop’ en van Lex
Uiting: ‘Noa ‘t Zuuje’. Beide mooie nummers die ook
onze kinderen meezingen. Daarnaast mogen ze van
mij ook wel een keer een niet-carnavalsnummer
draaien, geen probleem.

Wij feliciteren
Prins Mischa
Genenberg 12,
5872 AL Broekhuizen
Tel.: 077 - 398 57 57

www.maasenpeel.nl
Wij feliciteren prins Mischa,
prinses Monique en
adjudanten Geert en Rob
en wensen ze een
geweldig carnavalsseizoen toe!
Broekhuizerweg 4, 5871 AC Broekhuizenvorst
www.aldvors.nl

Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Dagje uitrusten en dan gewoon weer werken. Ik zal
mijn collega’s maar eens uitleggen en laten zien
waar ik toch die laatste dagen ben geweest. Met
wat beelden zal dat denk ik wel lukken. Gezellig
napraten met elkaar over wat we allemaal meegemaakt hebben en natuurlijk een beetje bijslapen
waar mogelijk.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Dat was niet zo moeilijk. Ondanks dat ik het toch
ruim twee maanden voor me heb moeten houden,
lukte dat prima. Ik werd wel vaker als kandidaat
genoemd, maar eigenlijk had niemand dat nu in de
gaten. Dat scheelt natuurlijk ook een hoop. Het was
fijn dat het uitkomen al snel na de 11e van de 11e
was, de mensen zijn er dan nog niet zo mee bezig.
Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn in
2020?
Dat maakt niet zoveel uit. Iedereen heeft zo zijn
kwaliteiten om op zijn eigen manier de prins van
Vors te kunnen zijn. Misschien wel iemand uit
Broekhuizen, je weet het nooit.

Van Leendert Transport
Van Leendert Milieuservice

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

Wij wensen Prins Mischa, prinses Monique
en adjudanten Rob en Geert

EEN FIJNE CARNAVAL!
.NL
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Topsporters bezoeken scholen
De tweede activiteit van KERNgezond, een initiatief van SportCompany mede ondersteund door gemeente Horst aan de Maas, vond op
dinsdag 22 , woensdag 23 en donderdag 24 januari plaats. In het teken
van gastles ‘De Held’ kregen kinderen van basisscholen De Weisterbeek en
De Doolgaard in Horst bezoek van verschillende sporters.
Op dinsdag 22 januari was Mark
van den Beucken, keeper van handbalclub Bevo Hc, aanwezig op
De Weisterbeek. De gastlessen op
De Doolgaard van woensdag 23 en
donderdag 24 januari werden verzorgd door Bevo Hc-handballer Jeroen
van den Beucken en triatleet Neiske
Becks.

‘Opstekers en afbrekers’
De gastlessen stonden in het
teken van gezond gedrag, één van de
drie pijlers van KERNgezond. Tijdens
de gastlessen werd ingegaan op wat

gezond gedrag precies is. De sporters vertelden hoe dit een rol speelt
in hun eigen sport, maar ook hoe dit
terugslaat op het leven van de kinderen zelf. Als laatste werd ingegaan op
‘opstekers’ en ‘afbrekers’. De afbrekers maakten duidelijk dat pestgedrag blijvende gevolgen kan hebben.
De opstekers moesten de kinderen juist extra energie en een goed
gevoel geven. Op 14 februari worden
ook basisscholen De Twister in Horst
en De Brink in Melderslo bezocht.
Mark van den Beucken is dan op beide
scholen aanwezig.

Jeugdboerengezelschap Horst
Het nieuwe jeugdboorebrullefsgezelschap van carnavalsvereniging D’n Dreumel is uitgeroepen. Tijdens de
jeugdzittingsmiddag op zondag 27 januari werd de groep in de Mèrthal in Horst bekendgemaakt.

De Plaggenhouwers

Carnavalsweekend
Grubbenvorst
De Gekke Maondaagsvereiniging De Plaggenhouwers uit
Grubbenvorst heeft drie dagen feest op zaterdag 16, zondag 17 en
maandag 18 februari. Op de maandag houdt de vereniging haar jaarlijkse Gekke Maondaag.

In het thema ‘Disneyland in Hôrs’
werd het schouwspel aan het Horster
publiek vertoont. Daaruit kwamen de
volgende personen uit als jeugdboe-

rengezelschap: Devin Verrijth, Bram
Foolen, Chiem Slots, Teun Bouwman,
Luuk Gruntjens, Loeke Vissers, Veerle
Hermans, Gwen Lemmen, Pim Hesen,

Boy Kleeven en Charissa Henraath.
Zij houden op zondag 24 februari de
jeugdboorebrullef vanaf 14.11 uur in
zaal De Lange in Horst.

In Stammineke wordt op zaterdag 16 februari het carnavalsbal
gehouden. Het WA-WA bal is de
opwarmer voor de Gekke
Maondaag. Het evenement begint
om 20.00 uur. Op zondag 17 februari wordt de Gekke Zôndaag
gehouden. Om 10.30 uur begint
de dialectmis en is er carnavalsmuziek te horen. Voor de
Grubbenvorstenaren is het op
maandag 18 februari dan eindelijk
tijd voor de Gekke Maondaag.

Rötjes Young Plants is een toonaangevende leverancier van uitgangsmateriaal in de boomkwekerijsector. Het bewortelen van stekken van
sierheesters, bodembedekkende heesters en rozen is onze core business.
Hierbij staan een hoogst haalbare kwaliteit en de wensen van de klant centraal.

Om 08.00 uur wordt prins Ed II
thuis opgehaald en door
Grubbenvorst gereden. Vervolgens
wordt het boerenbruidspaaar
opgehaald. Na de tocht volgt het
inschieten van de Gekke Maondaag,
de boerenbruiloft, sleuteloverdracht, receptie, optocht en het
groot Gekke Maondaagsfeest in alle
cafés van Grubbenvorst.
Kijk voor meer informatie
over de activiteiten op
www.plaggenhouwers.nl

NIEUW IN STRAELEN

Vanwege sterke groei van ons bedrijf zoeken wij per direct:

Teeltmedewerker boomkwekerij
Een fulltime baan met verantwoordelijke taken en veel afwisseling

Productie medewerk(st)er
Een parttime baan van 28-32 uur met veel afwisseling

Voor de volledige vacature en mogelijkheid tot solliciteren, bekijk onze website
www.rotjes.com of neem contact op met Tobias Rötjes Tel. 06-12617178.
Rötjes young plants | Horsterdijk 116 | 5973 PR Lottum (NL) | T +31 (0)77 366 4080

Heb jij het in de vingers? Dan zoeken wij jou!

Matrassen & lattenbodems
Schuimrubber naar wens
op maat gesneden
Caravan- en bootstoffering
Openingstijden:
maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag van 14.00 - 17.00 uur
Schaumstoff-Meister
Industriegebied Zand I
Zeppelinstr. 22
D-47638 Straelen
Tel. 0049/2834/944 944 4
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11 vragen aan prins Roy I

‘Veel genieten van alle dingen
die gebeuren’

meer betrokken dan de mensen die er niet bijzitten
Wie ben je?
doordat je dingen regelt en in elkaar zet. Ik zit zelf
Roy Claessens ofwel Closse bij mijn vrienden. Ik
bij commissie jeugdraad en dansgarde waardoor ik
ben ruim 12 jaar samen met mijn prinses Marly.
eigenlijk altijd met jeugd in de weer ben. De jeugd
Samen hebben we twee kinderen: Ties (5) en Jop
heeft de toekomst. Dus voor mij is carnaval denk
(3). Die vinden het helemaal leuk dat pap prins is.
ik veel genieten van alle dingen die gebeuren en
Ze gaan in die leeftijd er ook helemaal in op.
vooral samen een leuk feest maken.
Waar werk je?
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Ik werk bij Walkro grondstoffen in Venlo. We verNatuurlijk dien je als prins bij alle ballen en carvoeren hoogwaardige grondstoffen voor de champignonteelt. We vervoeren paardenmest vanaf
navalsactiviteiten in het dorp aanwezig te zijn
de manege naar onze fabrieken in Blitterswijck
en samen met het jeugdprinsenpaar en boerenen Maasmechelen. In mijn schoolperiode ben
bruidspaar voorop te gaan. Dit jaar wil ik nog meer
na de basisschool in Swolgen naar het AOC in
genieten van carnaval en met iedereen uit het dorp
Horst gegaan. Daarna twee jaar naar de Gilde
een groot feest bouwen.
Opleidingen in Venlo om de chauffeursopleiding te Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
doen.
gemeente toe?
Hoe voelde het om tot prins te worden
Ik wens iedereen uit de gemeente een superfijne,
gekozen?
leuke en mooie carnaval. Geniet er van.
Het is natuurlijk altijd een eer om gevraagd te wor- Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
den als prins. In Swolgen wordt de prins door het
dorp gekozen door middel van stemmen dus dat is Ik keek heel erg uit naar het prinsenbal waar ik
natuurlijk nog een extra eer. Ik word gesteund door uit kwam als prins. Dat was toch wel een beetje
mijn prinses Marly natuurlijk en door mijn adjudan- spannend en ik was blij dat het hoge woord eruit
was. Carnavalsmaandag vind ik bij ons in het dorp
ten Roy en Erik. Deze mocht ik zelf kiezen. Roy en
de mooiste dag. Eerst de optocht en daarna het
Erik zijn goede vrienden van mij.
optochtbal. Daar heb ik wel het meeste zin in.
Wat betekent carnaval voor je?
en
vervoeren
en,ervaart.
ophal
heteigen
in zijn
eerd
Wij zijn gespe
Welk carnavalsnummer hoort echt bij
Ik denkcialis
dat ieder
dat op
manier
atie:
meer inform
enme
vasteloavend?
zit al een
jaar of
dertienst.
bij Voor
de carnavalsverenipaard
verwerkenIk van
ging in Swolgen. Doordat je bij de verenging zit ben Ik heb eigenlijk niet echt een speciaal carnavalsje op sommige terreinen op een andere manier
nummer. Een carnavalsnummer moet voor mij

PRINS ROY I G E FE LICITE E RD N A M E N S DE VOLG E N DE BE DRI J V E N

CV D’n Bok Swolgen

Dit jaor mit de
carnaval nie in de
file, mar veurop
zonder wiele!

PAARDENMEST?

PAARDENMEST?
PAARDENMEST?

WWW.WALKRO.EU

mee te zingen zijn en dat je er op kunt hossen en
polonaises kunt lopen. Dan is het voor mij al snel
geslaagd.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Na carnaval ga ik eerst een paar dagen uitrusten
en daarna gaan we toch maar weer terug naar het
normale leven. Ik begin altijd met vol energie aan
carnaval en op dinsdagavond nadat het is afgelopen, merk ik altijd dat van die energie niet veel
meer over is na al dat feesten. Ik denk dat het dit
jaar niet veel anders zal zijn. Alleen dan heb ik nog
meer genoten.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Doordat het dorp bij ons stemt ging mijn naam
wel rond. Maar niemand wist het natuurlijk zeker.
We hebben maar een beetje meegespeeld en mensen voor de gek gehouden. Vanuit de verenging
wordt veel geregeld door onder andere de vorst.
Laat dat nu net mijn broertje zijn. Dus dat was
allemaal makkelijk te doen. Het valt niet op als je
broertje op de koffie komt.
Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn in
2020?
Er zijn er een paar die ik kan opnoemen. We hebben een heel dorp om daar over na te denken en
aangezien volgend jaar het 6x11-jubileumjaar is,
zal het voor de volgende prins sowieso een heel
speciaal jaar worden.

Wij zijn gespecialiseerd in het ophalen, vervoeren en

Wij zijn gespecialiseerd in het ophalen, vervoeren en
verwerken van paardenmest. Voor meer informatie:
verwerken van paardenmest. Voor meer informatie:

WWW.WALKRO.EU
WWW.WALKRO.EU

KUNSTSTOF RAMEN, ROLLUIKEN
EN TERRASOVERKAPPINGEN

Prins Roy I, Prinses Marly, adjudanten Erik en Roy en
boerenbruidspaar Patrick en Sandra, proﬁciat en een ﬁjne carnaval!

Je collega’s wensen je veel plezier. Proost!

Walkro Grondstoffen BV, Venlo
Walkro 76000
Grondstoffen
BV, Venlo
alkro.eu
| www.w
Tel. 077-38

GRONDSTOFFEN
OFFE N BV BV
GRO NDST

Tel. 077-3876000
| www.walkro.eu
Walkro Grondstoffen
BV, Venlo

GRONDSTOFFEN BV

Tel. 077-3876000 | www.walkro.eu

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09

31
01

verenigingen 21

Zomerprins Kees I
Mgr. Aertsstraat 16
5866 BH Swolgen
Tel. 0478 – 69 13 18
info@wilhelminaswolgen.nl

Kees van Hegelsom is maandag 28 januari uitgekomen als dertiende zomerpins van Horst. Kees I wordt
bijgestaan door zijn adjudanten Frank Arts en Daan Emonts.

Wij wensen prins Roy,
prinses Marly en adjudanten Erik en Roy
een fantastische carnaval toe!
eldige carnaval! Alaaf!
Weej wense Prins Roy I enne gew

HEKWERKLAND.NL
Quality fence products

Legert 3
5866 CG Swolgen
06 - 463 805 61

Wij wensen iedereen
een geweldige carnaval!
www.hekwerkland.nl

Weej wense iedereen
enne knotsgekke
carnaval toe!

Alaaf!

Mgr. Aertsstraat 3a,
5866 BE SWOLGEN

Prins Roy
proficiat !

Voordat de nieuwe zomerprins
bekend werd gemaakt, werd er eerst
afscheid genomen van prinses Fieke,
de dansmarietjes Ellen en Linda en
presentator Harrie Vissers.

Zijn opvolger is Nick van Rens.
Prins Kees I is onder andere grensrechter bij RKsv Wittenhorst 5, leider
bij Jong Nederland en samen met
zijn adjudant Frank zanger bij Heite

Soep. De oefenreceptie van het trio
is op zondag 24 februari vanaf
16.11 uur.
Zomercarnaval vindt dit jaar
plaats op zaterdag 6 juli.

Receptie jeugdprins Joep I
Jeugdprins Joep I houdt op zondag 3 februari zijn receptie in zaal Debije in Hegelsom. Samen met zijn
prinses Amber Pustjens en zijn adjudanten Jon Geerarts en Cain Verdellen nodigen ze iedereen uit om een
handje te komen geven.
Joep Rambags is op zondag 20 januari verschenen als de
nieuwe jeugdprins van jeugdcarnaval Hegelsom. De receptie begint
om 14.11 uur en eindigt om 16.11
uur. Na de receptie zal jeugdboe-

renbruidspaar Niek en Tessa aftreden.
Na een optreden van de Hegelsomse
dansgarde, zal het nieuwe jeugdboerenbruidspaar en de jeugdboerenfamilie van Hegelsom verschijnen.
Aaltied Noeit Te Laat zal de avond

met vele carnavalsnummers verder
inleiden. Het jeugdboerenbruidspaar houdt op zondag 2 maart haar
receptie in zaal Debije in Hegelsom.
Dan zullen ze ook in de onecht worden verbonden.

Proﬁciat Prins Roy !

www.bramswolgen.nl

Luc Heijnen M 06 - 28 17 42 69
Molenstraat 12, 5866 AB Swolgen
heijnentimmerwerken@gmail.com

Gefeliciteerd Prins Roy I, prinses Marly, adjudanten Erik en Roy
en boerenbruidspaar Patrick en Sandra!

Nieuwe jeugdprins Klotbultjes
De 53e jeugdprins van carnavalsvereniging De Klotbultjes in Griendtsveen heet prins Kyan I.
Samen met zijn adjudanten Jorrit van de Linden en Bas Knapen gaat hij dit seizoen voor in het
jeugdcarnaval in Griendtsveen. Kyan Claessens is 12 jaar oud en gaat naar het Alfrink College in
Deurne. Hij heeft als hobby’s gitaar spelen, basketballen en gamen. Het moto van het jeugdtrio is:
‘Bas, Jorrit en prins Kyan..knallen...Griendtsveen met z’n allen!’.
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11 vragen aan prins Koen I

‘Unne schonne carnaval
mit moj en vooral dórstig wèr!’
Wie ben je?
Koen Voesten, ik ben 26 jaar en geboren en getogen
in Meerlo ofwel Mieëldere an de bèèk. Mijn hobby’s
zijn wekelijks een potje darten, ik ga minimaal één
keer per jaar op wintersport en bekijk elke
zondag de kelderklasse van SV United 5.
Waar werk je?
Ik werk nu 2 jaar bij Janssen boerderij
automatisering in Leunen. Wij verlenen
service en onderhouden de melkrobots en stalproducten van Lely. Mijn
functie is dan ook Service monteur.
De melkrobots melken 24/7 door,
dus dan moeten er ook monteurs elk
moment beschikbaar zijn. Bij dezen
alvast dank aan al mijn collega’s die nu
in de weekenden en met de carnavalsdagen
moeten werken.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik kreeg een telefoontje met deze belangrijke vraag
en dat overviel mij toch wel een beetje. Toch hoefde
ik niet heel lang na te denken om hier ‘ja’ op te
zeggen. Het is tenslotte toch wel een grote eer om
prins te zijn van cv de Vöskes in Mieëldere.
Wat betekent carnaval voor je?
Daar hoop ik nog achter te komen, ik moet bekennen dat ik de laatste jaren pas carnaval vier.
Voorheen ging ik altijd met mijn familie op wintersport tijdens carnaval. Wel heb ik al enkele jaren
samen met een leuke groep een carnavalswagen
gebouwd. Onder de naam ‘Wagenbouw Mieëldere’
hebben we dan ook al meerdere malen prijzen
gewonnen met de optocht.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Voorop gaan in de polonaise, en samen met mijn
adjudanten Joris en Nick ervoor zorgen dat dit een
onvergetelijke carnaval wordt.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Unne schonne carnaval mit moj en vooral dórstig wèr!

PRI NS KO EN I 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 de Vöskes Meerlo

Mit dit trio an
d’n top. Zette weej
same mit alle vöskes
de carnaval op ziene
kop

Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
De aftrap op zaterdag met aantappe in het café en
in de soos, en de optocht natuurlijk.
Welk carnavalsnummer hoort echt bij
vasteloavend?
‘Kampioenen van de Nach’ van Spik en Span.
Waarom? Omdat wij dit ook gaan evenaren.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Ik denk niet veel, waarschijnlijk bijkomen van een

mooie en drukke carnaval.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim
kunnen houden voor familie, vrienden en
kennissen?
Ging toch wel makkelijker dan ik had verwacht.
Heerlijk om het al te weten en dan mensen in een
andere richting te laten denken.
Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn in
2020?
Wordt lastig, maar misschien dan toch ooit wel:
Tim Coenders.

KOGU

Interieurmaatwerk
Prins Koen I
en adjudanten
Joris & Nick
www.kogu.nl van harte gefeliciteerd!
Stayerhofweg 25d
5861 EJ Wanssum
Tel: 06 - 30 39 03 00
info@kogu.nl

Alaaf!
Weej winse prins Koen, adjudant Nick
en ózze collega / adjudant Joris eine
fantastische Vastelaovend toe!
vostermans.com

RESTAURANT, ZALEN EN CAFÉ

www.brugeind.nl
Tel. 0478 69 12 83

SHAPING THE FUTURE

Wij
feliciteren
prins Koen en
zijn adjudanten
Joris en Nick

Prins Koen en adjudanten Joris & Nick gefeliciteerd!

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

Gefeliciteerd prins Koen
en adjudanten Joris & Nick!
Open: ma 08.00 - 12.00 uur • di t/m vr 08.00 - 12.00 uur / 13.00 -16.00 uur • za 09.00 - 12.00 uur

Nu in onze winkel verkrijgbaar: Hallmark carnavalskaarten

www.elektrokusters.nl

Hoofdstraat 39, 5864 BC Meerlo
T 0478 69 14 73 F 0478 69 26 45 E info@elektrokusters.nl
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D’n Tuutekop

Tijdens carnaval heten de inwoners van de dorpen in Horst aan de Maas bijvoorbeeld Turftreiers, Geiten of
Dreumels. Maar waar komen deze namen eigenlijk vandaan? HALLO Horst aan de Maas ging op onderzoek uit.
Deze week: D’n Tuutekop uit Hegelsom.

In Hegelsom werd in 1963 een
carnavalsvereniging opgericht.
Als naam werd gekozen voor
‘D’n Tuutekop’ en in het logo van
de vereniging kwam een haan te

staan. Deze link met kippen verwijst
naar hoe Hegelsom van oudsher in
elkaar zat. “In die tijd was Hegelsom
een dorp met heel veel kippenhouders”, vertelt voorzitter Jos Peeters.

verenigingen 23

“Ook zat hier vroeger de pluimveevakschool en het proefstation voor de
pluimveehouderij. Velen verdienden
hun brood met het fokken en houden
van kippen.” Dat er een naam rondom

kippen werd gekozen, was voor de
vereniging daarom een vanzelfsprekendheid. Zo werden de inwoners van
Hegelsom tijdens carnaval Tuute en
Tuutinne.
Het idee voor het oprichten van een
carnavalsvereniging in Hegelsom
ontstond begin 1963. In het toenmalige
café De Hoop kwam een aantal kaarters
met het idee om, in navolging van een
aantal omliggende dorpen, een carnavalsvereniging op te richten. Niet lang
daarna werd het idee in de praktijk
gebracht: op 18 januari 1963 was
D’n Tuutekop een feit. “Het duurde wel
nog even voordat we een prins hadden.
De eerste prins was Jan Keijsers en die
werd pas in 1967 uitgeroepen”, vertelt
Peeters. “Hun prioriteit was in eerste
instantie het organiseren van twee
bonte avonden en een kinderprogramma, niet het formeren van een
raad van 11 met een prins.” Twee jaar
later, in 1969 volgde ook het eerste
boerenbruidspaar: Wiel van Rens en
Hermien Wijers.
Tijdens het 33-jarig jubileum van de
vereniging, deed D’n Tuutekop zijn
naam nog even eer aan. “We hebben
toen een ‘tuuterace’ georganiseerd.
In de oude tuinbouwloods hadden we
een circuit gemaakt en iedereen kon
zijn eigen kip inschrijven. De kip die het
parcours het snelst aflegde, won.”
Met deze activiteit behaalde

D’n Tuutekop de landelijke televisie.
Peeters zegt lachend: “We kregen
SBS zo ver om te komen filmen.”
Onlangs vierde D’n Tuutekop
opnieuw een jubileum, het 55-jarig
bestaan. “Dat was zeker ook een van
de hoogtepunten in het bestaan van
de vereniging. Met name de eerste
Hegelsomse dorpsquiz die toen is
georganiseerd, was fantastisch.
Er waren zo’n 400 mensen uit het
dorp bij de quiz betrokken als
organisator, deelnemer of hulplijn.”
“Voor de toekomst hoop ik dat de
carnaval echt beleefd blijft worden”,
zegt Peeters. “Niet dat het feest in
leven moet worden gehouden. Het is
inmiddels één van de vele feesten
geworden en we merken dus ook wel
dat de bezoekersaantallen van de
activiteiten ietwat teruglopen.”
Toch is hij nog niet bang voor de
toekomst. “Het leeft nog steeds, dat
is onder andere gebleken tijdens de
twee feestweekenden voor het
55-jarig jubileum. Ik ben er nog altijd
heel trots op hoe we hier in
Hegelsom carnaval vieren, dat we
ongedwongen en op een leuke
manier samen een mooi feestje
kunnen bouwen, zonder onder
allerlei overbodige protocollen en
regels. Gewoon het gezond verstand
gebruiken en de normale normen en
waarden respecteren.”

Prinsenbal America

Sven I prins Turftreiers
Prins Sven I is uitgeroepen tot de nieuwe prins van de Turftreiers in America. Op zondag 27 januari tijdens het
prinsenbal in de Bondszaal in America is hij bekendgemaakt.

Jop en Lynn
jeugdpaar Lottum
Job van Mil en Lynn van Lipzig zijn het nieuwe jeugdpaar van Lottum.
Sven Holtackers gaat carnaval
in met zijn adjudanten Joey Derix
en Lars Duijkers. De spreuk van
Sven I luidt: ‘Dees daag gennen bal
raake of potgrond laaie, ma lekker

met de scepter zwaaie!’ Zaterdag
9 februari houdt het trio de receptie
in de Bondszaal in America.
Tijdens het uitkomen van Sven
Holtackers is ook bekendgemaakt

dat Huub Geuijen dit jaar de Orde
van Verdienste krijgt voor zijn
bijzondere mate van verdiensten
voor de Americaanse
gemeenschap.

Tijdens het jeugdprinsenbal in
Lottum op zaterdag 19 januari zijn
Jop en Lynn bekendgemaakt.
Prinses Lynn van Lipzig heet de
komende carnavalsperiode Lynn I en

Jop van Mill zal bekend staan
onder de naam Jop I. De receptie
van het paar is op vrijdag 8 februari
om 19.00 uur in OJC Canix in
Lottum.
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Nieuwe trainer
volleybalclub Hovoc

Set Up/MVC’64 wint van
Den Dungen

Het eerste herenteam van volleybalclub Hovoc uit Horst heeft een
nieuwe trainer/coach. Bas Fleuren begeleidt het team voor de rest van
dit seizoen.

Door: volleybalclub Set Up/MVC’64
Volleybalclub Set Up/MVC64 uit Meerlo speelde zaterdag 26 januari een thuiswedstrijd tegen HLB Van Daal uit
Den Dungen. Set Up/MVC’64 speelde met overtuiging en beleving en won met 3-1.

“Nadat de hoofdtrainer van het
eerste divisieteam twee weken geleden per direct zijn taken neerlegde
stond Hovoc voor de uitdaging snel
een opvolger te vinden. Na twee
weken, waarin trainen en coachen
binnen de vereniging is opgelost, is
dit gelukt”, aldus Hovoc.

In het verleden was Fleuren
voornamelijk actief bij Civitas
Venlo, onder andere als hoofdtrainer en tweemaal als interim trainer.
“De heren strijden tegen degradatie
en onder de leiding van Bas gaan ze
er vol voor om komend seizoen weer
eerste divisie te spelen.”

Kostbaar punt
voor SV Melderslokorfbalsters
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 27 januari
tegen hekkensluiter Bladella 1 uit Bladel. De wedstrijd werd gespeeld
in sporthal X-Sport in Bladel. De eindstand was 16-16.
SV Melderslo begon slap aan
de wedstrijd. Vooral verdedigend
stond de ploeg er niet zoals ze er
normaal staat en pas halverwege
de eerste helft kwam ze enigszins
op haar normale niveau. De achterstand van SV Melderslo bleef hierdoor beperkt: de ruststand was 9-8
in het voordeel van Bladella. Na rust
ging SV Melderslo steeds beter korfballen, maar Bladella was scherper
in de afronding, vooral op afstand.
Daardoor lukte het SV Melderslo
niet om een voorsprong te pakken.
Toch toonde de ploeg ook veerkracht
en kon Bladella niet verder uitlopen.
In de slotfase van de wedstrijd keek

SV Melderslo echter nog steeds tegen
een 15-14 achterstand aan. Een enerverende laatste minuut volgde,
waarin SV Melderslo eerst de 15-15
wist te scoren. Direct daarna pakte
Bladella opnieuw de voorsprong met
een ver afstandsschot. De wedstrijd
leek gespeeld, maar met nog zo’n
30 seconden op de klok scoorde
SV Melderslo opnieuw de gelijkmaker, waardoor het 16-16 werd en er
toch één kostbaar punt mee kon naar
Melderslo. SV Melderslo behoudt
hiermee het gat van vier punten met
Bladella en blijft op een zesde plaats
staan in de hoofdklasse, één punt
achter de nummers vier en vijf.

Limburgs kampioenen
voor Dressuurstal
Cornelissen
Door: Dressuurstal Cornelissen
In manege Hermkus Hof in Merselo werd op zaterdag 26 en zondag
27 januari weer volop gestreden voor de Limburgse dressuurtitels bij de
ponyruiters. Ook leerlingen van Dressuurstal Cornelissen waren van de
partij en zeker niet onverdienstelijk.

De eerste set ging in het begin
gelijk op tot 4-4. Daarna pakte HLB
Van Daal een voorsprong van enkele
punten en via 4-8 en 12-14 werd het
17-20 mede door heel veel servicefouten van Set Up/MVC’64. Ze knokte
zich echter punt voor punt terug in de
set en kwam zelfs op een voorsprong
met 23-21. Maar ook nu werd het niet
afgemaakt en na een bloedstollende
slotfase waarin het 25-24 en 26-25
stond, werd de set met 29-31 verloren.
Het verlies van de eerste set had
geen gevolgen voor de tweede set
want Set Up/MVC’64 toonde karakter
en ging gelijk op met HLB Van Daal

met 6-6, 10-10 en 14-14. Daarna schakelde de ploeg een tandje bij en werd
er een kleine voorsprong gepakt van
18-15. Via degelijk en solide spel werd
de tweede set uiteindelijk gewonnen
met 25-18.
Het begin van de derde set verliep stroef en HLB Van Daal pakte
een voorsprong van 1-6. Door een
sterke service van Ylva Kleeven kwam
Meerlo echter weer terug en pakte
zelfs een voorsprong van 8-6. Maar
via 12-13 en 15-19 vervolgens weer
op achterstand mede doordat veel
prikballen niet van de grond werden geraapt. Set Up/MVC’64 knokte
zich weer terug en met opnieuw een

sterke service (nu van Marleen Jacobs)
werd een voorsprong gepakt van
21-19. Met een stand van 25-21 werd
de setwinst gepakt.
Het team wilde de overwinning
en de vier punten in Meerlo houden.
Ook in de vierde set ging het gelijk op
tot 6-5 maar daarna werd een voorsprong gepakt van 10-7. Om elke bal
werd gevochten en Set Up/MVC’64 liet
ook nu zien dat ze wel degelijk goed
en met overtuiging en zelfvertrouwen
kan spelen. Via een solide passing en
succesvolle aanvallen werd de voorsprong verder uitgebouwd naar 17-10,
20-12 en 23-19. Met 25-19 werd ook
de vierde set gewonnen.

Punten mee naar huis

VC Trivia D1 boekt overwinning in Sint Anthonis
Door: volleybalclub Trivia
Na een succesvolle bekerronde mocht VC Trivia D1 op zaterdag 26 januari de competitie weer voortzetten
tegen Somas/Activia dames 5. Met een niet geheel fit team wisten de dames toch de punten weer mee naar huis
te nemen. Na een lange, maar mooie overwinning werd de wedstrijd met 0-4 afgesloten.
De eerste set werd al snel duidelijk
waarom de dames uit Sint Anthonis
een vijfde plek in de poule innemen. Er
moest door de gasten hard gewerkt
worden om de dames bij te blijven
benen, maar dit lukte. Er was felheid,
alertheid en opperste concentratie, dat
tegen dit team ook zeker nodig was.
Toch kwam VC Trivia op een achterstand in de eerste set, die richting de
25 punten zorgvuldig weer werd
weggewerkt. Door als team samen te
spelen en de hoofden koel te houden,
werd de set met 25-27 gewonnen. In

de tweede set was er het volle vertrouwen in eigen kunnen. Er werd door
iedereen hard gewerkt en het resultaat
daarvan mocht er wezen: 20-25. Ook in
de derde set gaf Somas/Activia de
nodige tegenstand, maar VC Trivia
bleef haar eigen spelletje spelen. Op
de juiste momenten werd er aan het
net gescoord met een scorende aanval
of tactisch spel. Gedurende de set
kreeg VC Trivia, naast het trouwe
publiek, ook mentale ondersteuning
van VC Trivia H2. Dit hielp de dames
over de streep, opnieuw een stand van

20-25. In de laatste set waren beide
teams gebrand op de setwinst. Dit
zorgde voor een gelijkopgaande start
van de set. Toch werd het spelletje van
VC Trivia ontregeld met de servicedruk
van de thuisploeg, waardoor er extra
hard gewerkt moest worden om de
dames bij te blijven. Alle neuzen
stonden dezelfde kant uit en een echt
team liet zien waarvoor ze gekomen
waren. De laatste set werd met 28-30
afgesloten, waardoor de dames van VC
Trivia vijf verdiende punten mee naar
huis mochten nemen

Ook winst voor heren

Hovoc dames volop in
strijd voor tweede plek
Door: volleybalvereniging Hovoc
De eerste heren van Hovoc uit Horst ontvingen op zaterdag 26 januari Focus4U uit Woudschoten en het eerste
damesteam van Hovoc trok naar Budel om het tegen het tweede damesteam van Ledub op te nemen. De heren
wonnen met 3-2 en de dames pakten ook punten door met 1-3 te winnen.

Aan het einde van twee enerverende dagen kon dressuurinstructrice
Mandy Cornelissen terug kijken op een
zeer geslaagd weekend. Met maar
liefst twee Limburgse kampioenen en
een reservekampioen was het een
topweekend. Merle Hoeijmakers werd
derde in de klasse DE-M1 en viel net

buiten de prijzen. Willemijn van Rooij
werd tweede en dus reservekampioen
in de klasse DE-B. Haar zus Sophie van
Rooij deed het net iets beter en werd
Limburgs kampioen in de klasse C-B
evenals Annemarie Gommans die
Limburgs kampioen werd in de klasse
AB-L1.

De eerste set kende een moeizaam verloop waar Hovoc met
hard werken een voorsprong nam.
Voorzichtig en met een lage foutenlast, werd deze binnen gehaald met
25-20. De tweede set werd er wat
meer vrijuit gespeeld. De Horster
mannen lieten zien wat ze konden
en overtuigd werd deze set gewonnen, 25-16. Woudenberg maakte
een knap herstel waar. Een knappe
servicereeks gaf de Woudenbergse
manschaft een comfortabele voorsprong die niet meer uit handen werd
gegeven, 18-25. Na deze tik werd
er wat attenter gespeeld. Toch wist

de tegenstander bij te blijven. Bij de
twintig punten ging Woudenberg aan
kop en met 23-25 wisten ze zwaar
bevochten een vijfde set af te dwingen. De vijfde set was het een strijd
die serverend werd opgelost. Hovoc
maakte de meeste series en won nipt
met 15-21.
De dames gingen een titanenstrijd aan tegen de tweede geplaatste
in de competitie. De eerste set kwam
langzaam op gang. Er werd lang
tegen een achterstand aangekeken,
maar op een gegeven moment ging
de pass lopen. Een verdere reductie
in foutenlast gaf de Hovocse dames

vleugels en ging ze over Ledub heen
met 21-25. De tweede set werd de
strijd opgevoerd. Ledub verweerde
zich kranig, maar kon geen vuist
maken tegen Hovoc, 20-25. De derde
set herstelde Ledub zich sterk, met
voornamelijk de services. Dit resulteerde in een zware set waar iedereen lang aan elkaar gewaagd was.
Helaas viel het dubbeltje aan de
kant van Ledub, 25-23. De vierde set
zette Ledub een stevige voorsprong
neer en kwam met 6-1 voor te staan.
Een langzame inhaalrace diende zich
aan wat uitmondde in een overklassing van Ledub, 17-25.
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Nichtjes scoren
op LK ponyruiters
Door: Stal Joabel
In Merselo vonden zaterdag 26 en zondag 27 januari de Limburgse
Indoorkampioenschappen voor ponyruiters plaats. De twee nichtjes
Mirre van Meijel en Margje Janssen uit Swolgen mochten allebei aantreden in de klasse M1-dressuur.
Mirre trad aan met Hielke in de
C-klasse en Bad Boy van Margje in de
D-klasse. Beide dames zijn bijna
elkaars buren in Swolgen en hebben
de opleiding bij Stal Joabel bij tante
en moeder Leontine Coenders.
Het familiepaard Hielke wist eerder
al vijf titels in de wacht te slepen in
drie verschillende sporten: Bixie, de
dressuur en het mennen. Neef en
broer Brent werd met Hielke
Nederlands kampioen mennen en
Margje vergaarde ook met Hielke de
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Hegelsomse derde
op LK pony-dressuur
Door: Ruitersport Horst
De Limburgse Kampioenschappen pony-dressuur vonden zaterdag 26 januari plaats in Merselo. Hierbij haalde
Megan Janssen uit Hegelsom, lid van Ruitersport Wittenhorst, een mooie derde prijs in de klasse DE-B.

eerste titels. Beide dames wisten in
Merselo een vlekkeloze proef te
rijden welke door de beide jury’s
unaniem met een eerste plaats
werden beloond. Voor spring en
eventing pony Bad Boy was dit een
verrassende titel daar zijn talenten
ook nog op een ander vlak liggen.
Stal Joabel is trots op de successen
van haar leerlingen en hoopt dat dit
straks op de Nederlandse
Kampioenschappen in Ermelo nog
een vervolg krijgt.

DE staat voor de grootte van
de pony’s en B is de klasse, B staat
voor Beginners, de aanvangsklasse.
Ze haalde dit resultaat met haar pas
vijfjarige pony Jeliek-H. In het winterseizoen, dat loopt van oktober tot

april, zijn er enkele selectiewedstrijden
om je te kunnen selecteren voor deze
Limburgse Kampioenschappen. Van de
regio Noord-Limburg mochten er zes
meedoen aan de Kampioenschappen
in de klasse DE-B. Megan had zich als

tweede geplaatst. Van heel Limburg
deden er in totaal twintig ruiters en
amazones mee. Na een spannende
strijd mochten zich uiteindelijk vijf
amazones opstellen voor de prijsuitreiking. Megan werd knap derde.

Oxalis wint en verstevigt
positie op ranglijst
Nieuwe hoofdtrainer
RKSV Meterik
Jan van Oijen is de nieuwe hoofdtrainer van RKSV Meterik.
Nadat trainer Bob Maas heeft aangegeven te stoppen aan het
eind van het seizoen, is de technische commissie op zoek gegaan
naar een nieuwe hoofdtrainer. Van Oijen is aangesteld als hoofdtrainer voor het seizoen 2019-2020. Hij is 60 jaar en woont in
Blerick. Het bestuur van RKSV Meterik wenst hem veel succes als
hoofdtrainer.

Door: korfbalvereniging Oxalis
De korbaldames van Oxalis speelden op zondag 27 januari thuis tegen Odisco 1 uit Sint Oedenrode. Odisco
stond slechts twee punten onder Oxalis. Het team wist thuis te winnen met 12-7.
Het scoren begon meteen goed.
In de eerste minuut stond Oxalis al
met 1-0 voor. Er werden in de eerste
helft mooie kansen gecreëerd door
de dames van Oxalis, alleen was het
afmaken erg lastig. Het spel van
Odisco werd echter goed verdedigd
en zij kregen dan ook weinig kansen.
Het was duidelijk dat Oxalis de beter
spelende ploeg was, maar dit was
niet duidelijk terug te zien in de

ruststand, 4-3.
Trainer en coach Jan Wielink gaf
in de rust aan dat het belangrijk was
om de concentratie in de tweede
helft goed vast te houden en meteen
weer fel er tegenaan te gaan.
Het begin van de tweede helft ging
gelijk op en zo stond er na drie
minuten een gelijkspel van 5-5 op
het scorebord. De dames van Oxalis
wisten door hun snelle en felle spel

vanaf dat moment de regie in de
wedstrijd te pakken. De bal vond aan
de kant van Oxalis steeds vaker de
korf en daar had Odisco weinig
antwoord op. De wedstrijd werd
goed uitgespeeld en dat betekende
een eindstand en winst voor Oxalis
van 12-7. Door deze winst verstevigt
Oxalis haar positie bij de bovenste
vier op de ranglijst in de overgangsklasse.
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Agenda t/m 7 februari 2019
do
31
01

Vrijwilligersavond OLS

Grote Playbackshow

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Schutterij Sint Sebastianus
Locatie: tent aan het Raadhuisplein Sevenum

Tijd: 20.30-01.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Turftreiërs
Locatie: Bondszaal America

vr
01
02

Favourite Songs door Egbert Derix
en Margriet Sjoerdsma

Prinsenbal

za
02
02

Joeks 19

Ladies Night

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Vlaskop
Locatie: MFC de Zwingel Melderslo

Tijd: 22.00-03.00 uur
Locatie: The Shuffle Horst

Uitslagavond Hôrster Kwis

Mc Vors Winterparty

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: De Hôrster Kwis
Locatie: Grand café Liesbeth Horst

Tijd: 22.00 uur
Locatie: M.c. Vors Lottum

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging D’n Ezelskop
Locatie: feesttent raadhuisplein Sevenum

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: jeugdcarnaval Hegelsom
Locatie: zaal Debije Hegelsom

Jeugdprinsenbal en jeugdplaybackshow

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: carnavalsvereniging Meulewiekers
Locatie: MFC de Meulewiek Meterik

Tijd: 20.15-23.30 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: De Baersdonck Grubbenvorst

6x11 Prinsenbal

Receptie jeugdprins en
uitkomen jeugdboerenbruidspaar

zo
03
02

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: jeugdcarnaval America
Locatie: bondszaal America

wo
06
02

Uitreiking Alde Knoeper
Tijd: 20.15-23.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging D’n Dreumel
Locatie: café De Lange Horst

Demonstratie oude ambachten
Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Prinsenbal

Bijeenkomst EnergieKronenberg

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Geiten
Locatie: parochiehuis Tienray

Tijd: 11.00-14.00 uur
Organisatie: stichting EnergieKronenberg
Locatie: Gemeenschapshuis de Torrekoel
Kronenberg

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

Oude ambachten in
Museum De Locht
In Museum De Locht in Melderslo worden zondag 3 februari diverse
oude ambachten gedemonstreerd. Hay Huys zorgt met zijn accordeonmuziek voor de muzikale noot.

OPEN
AVOND

Buiten de vaste expositie zijn
er twee tijdelijke tentoonstellingen te bezichtigen, namelijk
‘Slaapkamergeheimen’, met alledaags en
bijzonder linnengoed uit grootmoeders

MAANDAG

11 FEB
18.00 - 21.00 UUR
KIJK VOOR MEER INFORMATIE
OP WWW.ROC-TERAA.NL
 /rocteraa  /rocteraaonline
28180

 /roc-ter-aa  /rocteraa

tijd, en ‘Winter verbeeld’, met aquarellen, foto’s, schilderijen en tekeningen
waarin winterse taferelen zijn vastgelegd. Voor meer informatie en openingstijden, zie www.museumdelocht.nl

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega die ons team
komt versterken. Wij zoeken een:

Allround Medewerker/
Tractorchauffeur (m/v)

De werkzaamheden bestaan uit alle voorkomende
werkzaamheden van zaaien tot oogsten, in de akkerbouw
en teelt van vollegrondsgroenten. Het is een afwisselende
en uitdagende functie, binnen een zeer gemotiveerd team.
Ben jij:
• zelfstandig en in teamverband inzetbaar;
• flexibel en collegiaal;
• in het bezit van minimaal rijbewijs B?
Heb jij:
• al relevante werkervaring opgedaan;
• de juiste motivatie en inzet?
Dan ben jij degene die wij zoeken!
Spreekt deze baan je aan, aarzel dan niet en mail naar
info@tacobedrijven.nl of bel naar 077-3976666.

Taco Agro B.V. Donkstraat 6a 5964 AJ Meterik
www.tacobedrijven.nl

31
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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:
ma t/m vr 08.00-17.30 uur
zaterdag 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

Venray
(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
ma t/m vr 08.00-12.00 uur
alleen via T 077 477 97 77
www.horstaandemaas.nl/
gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst
1 t/m 3 februari 2019
Tandartspraktijk Ruyten
Julianasingel 28, Venray
T 0478 58 13 83
4 t/m 7 februari 2019
TipTopTand
Mgr. Joostenstraat 27-29, Grubbenvorst
T 077 327 00 97

Verloskundige zorg
Verloskundige praktijk
Horst & Maasdorpen
Westsingel 98 Horst
Raadhuisplein 2 Meerlo
Postbaan 14a Wanssum
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
T 077 398 14 50
verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl
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18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
Lottum

800 jaar Horst aan de Maas
bij de Zonnebloem
De Zonnebloem organiseerde op dinsdag 22 januari in PETC+ in Hegelsom een 800 jaar Horst
proeverij. De dag stond in het teken van het 800-jarig bestaan van Horst aan de Maas. Er waren
verschillende activiteiten te doen. De gasten konden schilderijtjes bezichtigen, er waren diverse
drankjes en de documentaire ‘De Hemel op aarde’ werd gepresenteerd. Deze docu is gemaakt door
Arie Stas, Theei Custers en Henk Versleijen.

Meerlo
GYMNASIUM
ATHENEUM

Melderslo

HAVO
VMBO

Kom naar ons
open huis en maak
kennis met het

Meterik

Swolgen

Dendron College!

Sevenum

huis 2019

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Donderdag

Priesternoodnummer
Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

service 27

America, Evertsoord, Hegelsom,
Horst, Kronenberg, Melderslo,
Meterik en Sevenum
T 06 55 40 80 23
Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum
T 06 15 15 30 10

Dendron College
Gebr. van Doornelaan 124
5961 BE Horst
077 - 397 08 80
www.dendron.nl

7 februari

16.30 - 20.30 uur

ROERMOND

Burghoffweg 13

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

HORST

Witveldweg 100

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

T. 045-5751230

(Gevestigd op de Woonboulevard)

In de Cramer 148

WWW.SUPERKEUKENS.NL

SUPERKEUKENS IS
SUPERKEUKENS
IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!
ELKE ZONDAG GEOPEND!

compleet met combimagnetron, afzuigkap, vaatwasser, koel/vriescombinatie, inductiekookplaat, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

HEERLEN

306 cm + 244 x 120 cm

compleet met koelkast, oven, kookplaat, afzuigkap, werkblad,
spoelbak en 5 jaar apparatuurgarantie

Tartini/Migot

€7.499,-

255 x 230 cm

Roma

€2.597,-

SHOWROOMMODEL: EXTRA LAAG GEPRIJSD!

