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De schatten van de ezels
Wil je weten wie er optrad tijdens het carnavalsjaar in 1964 in Sevenum of heb je een aantal archieffoto’s nodig van de prins van D’n Ezelskop uit 1981? In het
Oud-Prinsenmuseum, ofwel het archief van carnavalsvereniging D’n Ezelskop uit Sevenum, kun je zo goed als alles vinden over de historie van de vereniging.
Lees verder op pagina 00

Extra subsidie

Omroep Reindonk krijgt 50.000 euro van gemeente
Omroep Reindonk krijgt een eenmalige subsidie van 50.000 euro van gemeente Horst aan de Maas.
Dat werd besloten tijdens een raadsvergadering op dinsdag 12 februari. Met dit bedrag, dat bovenop de
jaarlijkse stimuleringssubsidie van 25.000 euro komt, kan de omroep alvast een start maken met de samenwerkingsplannen met Omroep Venlo.
De meningen in de raad waren
zo goed als eensgezind. CDA, PvdA,
Essentie, D66+GroenLinks en SP
gingen akkoord met de eenmalige
subsidie. VVD was het er echter niet
mee eens. “Er ligt volgens ons nog
steeds een onduidelijk financieel
plan tussen Omroep Reindonk en
Omroep Venlo”, aldus Peter Elbers,
lijstrekker VVD. De rest van de raad
spreekt positief over de samenwer-

king. Annemie Craenmehr van CDA
is voorstander van een partnerschap
tussen de twee omroepen.

Omroep wil
kwaliteitsslag maken
“Het is belangrijk dat we een
goede waakhond in onze gemeente
hebben op gebied van media.”
Omroep Reindonk maakte in okto-

ber bekend samen te willen gaan
met Omroep Venlo. Met de samenwerking wil de omroep verder gaan
professionaliseren. Om die kwaliteitsslag te kunnen maken, vraagt
Reindonk extra financiële middelen
van de gemeente. Zo wil zij onder
meer dat de subsidie van 0,56 cent
per inwoner gelijkgesteld wordt
met die van Venlo, naar 2,55 euro
per inwoner. Vooruitlopend op het

besluit van de gemeenteraad, heeft
de omroep om financiële ondersteuning gevraagd: 25.000 euro voor de
aanschaf van apparatuur en 10.791
euro voor onder andere personeelskosten. In totaal een bedrag van
107,791 euro.

Eenmalige subsidie
Het college vindt de argumentatie voor dit bedrag echter niet voldoende en gaat daarom akkoord om
de Reindonk eenmalig 50.000 euro
subsidie te geven. Dit bedrag zou
dan in termijnen beschikbaar worden gesteld. Roy Bouten, fractievoor-

zitter van PvdA, was voorheen
sceptisch over de samenwerking
met Omroep Venlo. “Ik had zeker
mijn bedenkingen over dit partnerschap. Totdat ik op een avond
in november werd uitgenodigd in
Venlo om te kijken hoe de omroep
werkt. Dit is mij positief bevallen. Deze fusie gaat om de verbetering van kwaliteit van de
programma’s en ik denk dat deze
samenwerking Reindonk goed
doet.” De nieuwe omroep is van
plan zich in het gerenoveerde pand
van ’t Gasthoês in Horst te vestigen.
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Cosplay

Leven als je favoriete tv-personage
Het liefst zat ze als kind opgesloten in een kamer met een verkleedkist, een naaimachine en allerlei creatieve spullen. Verkleden en kleding
maken werd langzaam haar hobby en nu maakt de uit Melderslo afkomstige Hilde (26) semiprofessionele kostuums. Ze maakt onder meer kostuums na van de hitserie Game of Thrones.
Vanaf haar kindertijd verkleedt
Hilde zich al. “Dat vond ik fantastisch.
Na een tijdje vond ik een naaimachine
en begon mijn eigen kleding te
maken. Ik leerde het helemaal uit
mezelf. Eén van mijn eerste kostuums
die ik had gemaakt was de gemaskerde held Zorro in 2010. Ik maakte
heel simpel een cape.” Carnaval is
heel belangrijk voor Hildes hobby
geweest. “Tijdens deze periode was
iedereen verkleed, dus het viel niet op
als ik een keer een gek kostuum aan
had.”

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Niels van Rens
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Jélena Bours, Aniek van
den Brandt, Sylke Deters en
Koen Linssen
Fotografie
Jos Derks
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

De hobby van Hilde wordt ook
wel cosplay genoemd. Dat staat voor
costume play. Je doet je voor als een
personage van bijvoorbeeld een film,
serie, game of stripfiguur. Van cosplay
had Hilde vier jaar geleden nog niet
gehoord. “Toen ik op internet ontdekte dat meerdere mensen dezelfde
hobby hadden, kwam ik met ze in
contact. Vanaf toen ging het heel
snel en begon ik echt professionelere kostuums te maken. Via YouTube
kon ik makkelijk zien hoe een jurk
van een bepaalde film werd gemaakt.
Zo leerde ik het mezelf aan.”

Kostuums van
Game of Thrones
Het liefst maakt Hilde jurken of
andere kledingstukken na van de hitserie Game of Thrones. “De kleding
in deze serie is zo gedetailleerd. Het
is ontzettend uitdagend om dit na te
maken. Bij het personage Daenerys
Targaryen zitten de details soms echt
op bepaalde draadsoorten. Het is dan
tof als je zoiets zo echt mogelijk na
kunt maken.”
Natuurlijk worden de kostuums
ook gedragen. De afgelopen jaren
heeft Hilde aan een aantal kostuumwedstrijden meegedaan. “Die zijn
vooral te vinden op verschillende
beurzen of festivals in Nederland.
Deze evenementen ga ik ook zoveel
mogelijk af. Elfia bijvoorbeeld, wordt
twee keer per jaar gehouden waarvan
er één is in Arcen. Dat is lekker dichtbij. Het wemelt er daar van creatieve
mensen die hun eigen creatie hebben
gemaakt of gekocht. De sfeer die er

Bewerkte foto van Hilde als Daenerys Targaryen en als haarzelf
hangt is al magisch. Daar heb ik tijdens
een wedstrijd de eerste plek gewonnen in de categorie ‘Best Cosplay’. Ook
won ik in deze categorie tijdens de
Comic Con, één van de grootste comic
events van Nederland.” Het leuke aan
cosplay dragen tijdens zo’n evenement is dat niemand weet wie je bent
vertelt Hilde. “Je kunt lekker gek doen.
Het boeit niet als je raar doet. Soms
komen er wel eens ‘fans’ op mij afgestapt om een foto met me te maken.
Dat is echt cool en geeft me zelfvertrouwen.” Over het algemeen bestaat
er een typisch beeld over cosplayers.
“Ze worden vaak gezien als ‘gekkies’

of mensen die moeilijk contact kunnen leggen. Gedeeltelijk klopt dit wel,
maar de raarste figuren worden vaak
uitgezocht tijdens interviews. Het
mooie is dat iedereen echt zichzelf kan
zijn in zo’n pak of kostuum. Ik vind het
gewoon belangrijk dat je jezelf kan
zijn.”
Cosplay is wel een dure hobby.
“Het kost een aardig zakcentje, maar
dat bepaal je helemaal zelf. Als je een
volledig pak koopt op internet ben je
een fortuin kwijt. Ik maak en naai alles
zelf, dat scheelt enorm. Uiteindelijk
kan ik weer spullen verkopen. Ik maak
ook mijn eigen kleding. Soms doe ik

een jurk van Game of Thrones aan in
de kroeg, dat vind ik alleen maar grappig.”

Professioneel
De droom van Hilde is om haar
hobby ooit professioneel uit te voeren. “Dan moet ik nog wel echt meer
cursussen gaan volgen. Ik heb nooit
les gehad en heb alles zelf aangeleerd. Als ik grote opdrachten ga doen,
wil ik wel eerst het vak leren. Het lijkt
mij geweldig om ooit tijdens de
Halloween Nights in Toverland mee te
helpen met het maken van de pakken.
Of wie weet ooit voor een tv-serie.”

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

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.

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

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

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

College vraagt extra krediet voor Gasthoês
Het College van B&W van Horst aan de Maas vraagt 4 miljoen euro extra van de gemeenteraad voor de verbouwing van ’t Gasthoês in Horst. Deze extra middelen worden onder andere gebruikt om het gebouw zo duurzaam mogelijk te verbouwen.

In eerste instantie werd voor de
verbouwing van het monumentale
pand een budget gereserveerd van
5,4 miljoen euro. Voor de totale kosten
voor de verbouw en inrichting van de
openbare ruimte is door de gemeenteraad een krediet van 12,5 miljoen ter

beschikking gesteld. Door de stijging
in bouwkosten bleek na aanbesteding
de verbouwing ongeveer 6,6 miljoen
te gaan kosten. “Dat betekende dat we
de plannen opnieuw moesten bekijken en optimaliseren”, licht wethouder
Han Geurts toe. De bibliotheek krijgt in

Politie zoekt
getuigen ongeval
Westsingel
De politie in Horst is op zoek naar getuigen van een ongeluk
donderdag 7 februari op de kruising Westsingel/Bemmelstraat in
Horst.
Op donderdag 7 februari rond
07.35 uur vond er op deze kruising
een verkeersongeval plaats tussen
een 14-jarige jongen en een auto.
De 14-jarige hield aan de aanrijding
letsel over aan zijn knie. Zijn fiets
werd zwaar beschadigd. “De bestuurder van de auto heeft de plaats van
het ongeval verlaten zonder zich om
de fietser te bekommeren”, aldus de
politie op Facebook.

“De bestuurder heeft de jongeman hulpbehoevend achtergelaten en is doorgereden over de
Westsingel richting de Stationsstraat
in Horst. Het zou gaan op een donker
kleurig voertuig.”
Eventuele getuigen van het
ongeluk kunnen zich melden via
0900 88 44 onder zaaknummer
2019020612 of anoniem via
0800 70 00.

Bij tankstation

Man aangehouden
voor autoberoving
Een 32-jarige man uit het Duitse Augsburg is zaterdag 9 februari
aangehouden op verdenking van een poging tot een autoberoving bij
een tankstation in Horst.
De politie meldt dat die zaterdagochtend een 73-jarige vrouw
rond 07.15 uur haar auto wilde gaan
wassen bij een tankstation op de
Stationsstraat. Een onbekende
persoon met een panty over zijn
hoofd wilde daarop de vrouw bero-

ven van haar auto. De vrouw verdedigde zich vervolgens met een
hogedrukspuit en reed weg.
De inmiddels gealarmeerde politie
trof de verdachte korte tijd later op
straat aan. Hij voldeed aan het
signalement en werd aangehouden.

het verbouwde Gasthoês ongeveer de
helft van het aantal vierkante meters
dat in eerste instantie berekend was.
Onder andere de uitbouw voor de
bibliotheek is geschrapt. “Door de
nieuwe bibliotheekvisie, waarbij meer
de verbinding gezocht gaat worden

met andere partijen in het gebouw,
heeft de bibliotheek minder ruimte
nodig dan nu.” Dat betekent dat de
twee etages op de geplande uitbouw vervallen. De rouwkamers,
die in eerste instantie in het souterrain zouden komen, komen nu op de
begane grond. “We halen winst uit
het feit dat er meer ruimtes multifunctioneel gebruikt gaan worden. Zo is
het straks de bedoeling dat bezoekers van de bibliotheek in de herberg
terechtkunnen voor een kopje koffie.”
Hoeveel vierkante meters Omroep
Reindonk straks gaat invullen is nog
niet bekend. “Het staat niet ter discussie dat de omroep in ’t Gasthoês komt,
we moeten alleen kijken hoeveel plek
ze daadwerkelijk nodig heeft. In eerste instantie is er bijvoorbeeld uitgegaan van 200 vierkante meter. Gezien
de ontwikkelingen is het de vraag wat
Reindonk daadwerkelijk nodig heeft.”
Om ervoor te zorgen dat alle ruimtes in het gebouw straks eenzelfde
uitstraling krijgen, vraagt het College
van B&W 1,5 miljoen euro extra van
de gemeenteraad. Dit wordt deels
gebruikt voor de inrichting van de
theaterzaal. Daarbij mikt de gemeente
op een middenzaal waar meer dan
300 mensen in terechtkunnen. Geurts:
“We willen daar een oplopende tribune plaatsen, die makkelijk verplaatsbaar is. Vergelijkbaar met de

tribune in theater Dok6 in Panningen.”
Om de duurzaamheidsambitie van
de gemeenteraad in te kunnen vullen, wordt nog eens 1,9 miljoen euro
gevraagd. “De gemeenteraad heeft
de opdracht gegeven het gebouw
zo energieneutraal mogelijk te realiseren. Volledig kan niet, omdat het
hier om een gebouw uit 1900 gaat en
we de uitstraling willen behouden.
Er komen dus een beperkt aantal zonnepanelen op ’t Gasthoês. Wel gaan
we zorgen voor goede isolatie en
worden alle kozijnen nu al vervangen.
Daarnaast gaan we kijken of er zonnepanelen op de Mèrthal geplaatst
kunnen worden, die dan in de toekomst mogelijk gekoppeld kunnen
worden aan ’t Gasthoês.” Het college
vraagt de raad ook nog om een aanvullend krediet van 618.000 euro, om
daarmee de niet-verrekenbare BTW te
dekken.
De bouw ligt nu tijdelijk stil.
“We willen namelijk niet dat tijdens de
carnavalsperiode de achterwand openligt en iedereen er zomaar in kan”,
aldus de wethouder. De planning is
dat mei volgend jaar de eerste gebruikers in ’t Gasthoês terecht kunnen.
September 2020 volgt dan de opening.
De gemeenteraad bespreekt het voorstel van het college in de raadsvergadering van dinsdag 19 maart.
(Afbeelding: Gemeente Horst aan de Maas)

Raad mist visie Afslag10
Het is voor de gemeenteraad van Horst aan de Maas niet duidelijk wat de visie is van Afslag10. Op de vraag
van Roy Bouten van PvdA tijdens de raadsvergadering van 12 februari wat nu precies het denkbeeld van
Afslag10 is, kon wethouder Bob Vostermans van Horst aan de Maas geen duidelijk antwoord geven.
In Afslag10 hebben tien initiatiefnemers, vanuit de segmenten sport,
recreatie, cultuur, onderwijs, bedrijfsleven, zorg en overheid, zich verenigd
om met een gebied in Horst een
nieuwe richting in te slaan. Zij willen
onder meer een sporthal en een
nieuw zwembad bouwen. Het punt
dat Afslag10 een heel breed gebied is,
was ook de discussie tijdens de
raadsvergadering. “Wat is Afslag10
niet?’, stelt Bart Cox van SP. “Het is
zo’n breed begrip. Sport, recreatie,

cultuur, bedrijf, het komt er allemaal
in terug.” Roy Bouten, raadslid van
de PvdA, vindt dat er niet zomaar een
visie getrokken mag worden over
Afslag10. “Een visie zou kunnen zijn:
‘We leggen daar het beste zwembad
van Nederland neer waar op olympisch niveau gezwommen kan worden’. Dit is natuurlijk niet haalbaar en
dit moeten we ook niet willen, maar
dat is echt een visie. Als ik mijn
collega’s hoor over een visie, dan
bedoelen zij dat ze zogenaamd

‘het Papendal van het Zuiden’ willen
worden of ‘de sportgemeente van
Nederland’. Dat is een echte visie.
Die mis ik nu.”
Het blijkt dus lastig te zijn om
zo’n groot en uitgebreid gebied aan
facetten samen te vatten in één visie.
Wethouder Vostermans benadrukt
dat dit een goede discussie is dat
tot nieuwe inzichten leidt rondom
Afslag10. “Wij nemen de resultaten
van dit debat mee in de toekomstige
plannen van Afslag10.”

Kandidaten Provinciale
Statenverkiezingen
Achttien kandidaten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 20 maart, zijn afkomstig
uit Horst aan de Maas. Het merendeel daarvan staat op de lijst voor GroenLinks.
Op de lijst staan naast diverse
nieuwkomers, ook enkele bekende
namen als Rudy Tegels (op plek
4 namens het CDA) en Roy Bouten,
die op nummer 46 staat voor de
PvdA. Voor de SP staan Paul Geurts
(15) en Bart Cox (28) op de lijst.
Lokaal Limburg heeft ook
twee kandidaten uit Horst aan de
Maas: Sjaak Janssen (27) en Mieke
Geertjens-Keijsers (42). Delène
Steegs-Maas staat namens de

ChristenUnie op plek 26. Naast Rudy
Tegels staat voor het CDA ook Danny
van Hees op de kandidatenlijst, op
nummer 23. GroenLinks telt vijf kandidaten uit deze gemeente: Inez Arts
(7), Roel Baas (10), Leo Beterams
(16), Ton Wismans (28) en Maarten
Voesten (31).
Voor D66 zijn dit Marlou
Jenneskens op plek 3, Daphne
Spreeuwenberg op 29, Bert Vrieling
op 33 en Stan Spreeuwenberg op

38. Peter Elbers ten slotte staat op
de 9e plaats voor de VVD. Op deze
dag zijn ook de verkiezingen voor
het Waterschap. Daarvoor hebben
zich uit Horst aan de Maas kandidaat
gesteld: Ton Wismans voor Water
Natuurlijk, Jeroen Achten voor de
VVD, Winnie Robles-Mulder namens
50Plus en voor Waterbelang HorstHelden- Beesel Ton Besouw, Elly
Michiels-Fleuren, Sjaak Jenniskens en
Bob Vostermans.
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“Het verleden blijft wat het was,
een bron om kracht uit te putten,
een geschenk vol liefde om te koesteren.”
Clara

De letste trein is vertrokke.....

Hay Alberts
17 april 1935 - 10 februari 2019

Tot het einde toe was ze zelfstandig en wist ze de regie in
eigen hand te houden. Na een leven vol hartelijkheid, zorg
en liefde is rustig ingeslapen mijn lieve vrouw en onze
lieve moeder

Clara Schaper-van Lieshout
Clara Johanna Henrica Gerarda
echtgenote van

Jo Alberts - Hoeijmakers †
levenspartner van
Jeanny van den Woldenberg †

pap en opa van
John en Carin Alberts - Peeters
Niels en Izaura, Damian
Nikky en Florian

Tim Schaper
 Horst, 6 oktober 1955

echtgenoot van

† Horst, 11 februari 2019
Horst: Tim
Paul
Evelyn en Damian

Anja en Peter Hoveling - Alberts
Britt
Joy en Clim
Nina
Ellen en Peter Rutten - Alberts
Milou en Jeffrey, Quinn en Xavi
Dennis en Hennen

Correspondentieadres:
Spoorstraat 19, 5971 BA Grubbenvorst

Leertouwerstraat 26, 5961 KG Horst
Clara is thuis in de kring van haar dierbaren.
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag
16 februari om 10.30 uur in de parochiekerk H. Lambertus,
Lambertusplein 16 te Horst, gevolgd door de begrafenis op
de parochiebegraafplaats, Deken Creemersstraat te Horst.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk
condoleren.

U bent van harte uitgenodigd, om samen met ons,
afscheid te nemen van pap op vrijdag 15 februari om 10.30 uur
in zaal Boszicht, Provincialeweg 2, Maasbree.
Aansluitend zullen wij als gezin,
pap naar het crematorium begeleiden.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen
op donderdag van 19.00 - 19.45 uur
in afscheidscentrum Baersdonk,
Kloosterstraat 76, Grubbenvorst.

Clara hield van bloemen.

Vele fijne herinneringen
Verzachten onze smart
Voorgoed uit ons midden
Voor altijd in ons hart

Haar boek is dicht...
Verdrietig hebben wij kennis genomen van het overlijden
van onze lieve collega

Claar van Lieshout
Wij wensen Tim, Paul en Evelyn veel sterkte de komende tijd.
Vera, Yvon, Sjra, Susan, Linda en Anke Bruna Horst

Anne ter Voert-Wolters
echtgenote van

Bertus ter Voert †
Zij overleed geheel onverwacht in de leeftijd van 86 jaar.
Hennie

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.

Poetshulp gezocht.
Voor 1 ochtend per week donderdag of
vrijdag. 06 11 73 24 37.

Annet en Leo †
Anniek en Björn
Dirk

Te koop gevraagd: inklapbare rolstoel.
Tel. 0478 69 29 03.

Jeroen en Jane
Pim
Venlo, 12 februari 2019

&

Correspondentieadres: Westerholtstraat 31, 5961 BH Horst
Wij nodigen u uit om samen met ons tijdens de crematiedienst
herinneringen op te halen aan ôs Mam en Oma op
maandag 18 februari om 11.00 uur in het crematorium aan de
Grote Blerickse Bergenweg 30, 5927 PB te Venlo-Blerick.
Ôs Mam en Oma is in Afscheidshuis ’t Pastoeërsweike aan de
Bosweg 5, 5866 AC te Swolgen, waar u vrijdag 15 februari tussen
16.00 en 17.30 uur persoonlijk afscheid van haar kunt nemen.

Jos Computerhulp.
Computerproblemen, -les of website.
Vraag hulp! 06 10 71 00 70 of
www.joscomputerhulp.nl

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Zielsgelukkig zijn wij
met de geboorte
van onze dochter


Isolde
3 februari 2019
Dochter van
Hugo Janssen en
Nelly Köhler
Venloseweg 38
5961 JD Horst

Geboren

Jurre
4 februari 2019
Zoon en broertje van
Bart Neervoort en Marieke Aerts
Sofie en Noud
Lottumseweg 25
5872 AA Broekhuizen


Geboren

Liva

5 februari 2019
Dochter van
Ben Rooyakkers en
Iris Custers
Zusje van Edin
Michelslaan 4
5963 HC Hegelsom
Poetshulp gezocht voor 2-4 uur per
week (op vrijdag) in Horst. Reacties
via poetshulphorst@outlook.com
Te huur gemeubileerde
vrijstaande woning (3 slpkmr)
in Peel en Maas. Huurprijs per maand
eur 1.250 excl. Interesse mail naar
info@housingservicesholland.com
Voor komend aspergeseizoen sorteerhulpen gezocht, vanaf april. Ook
vitale 65+. Klerken Asperges, Maasbree
06 21 98 77 65 info@klerken.com
Belastingservice Horst biedt hulp bij
aangifte voor alle particulieren. BSH is
laagdrempelig en geschikt voor elke
kleine beurs. Hulp nodig, neem contact
op met info@belastingservicehorst.nl
of tel. 06 12 44 60 49 of 398 47 88
website www.belastingservicehorst.nl
Atelier De Stal biedt mogelijkheden
voor creatieve workshops voor
groepen van 5-30 personen.
www.atelier-destal.nl
Zwarte markt Venray.
Zondag 17 februari Evenementenhal.
600 kramen met van alles en nog wat.
vanaerlebv.nl 0492 52 54 83.
Oppas gezocht voor onze dochters
van 4, 9 en 10 jaar bij ons thuis
in Sevenum op dinsdag en/of
donderdag/vrijdag (wisselend) van
14.30-19.30 uur. Geen huish.taken,
alleen koken. In bezit van rijbewijs en
auto. Interesse: cboermans@planet.nl.
S.v.p. foto bijvoegen.
Heeft u lichamelijke en of
geestelijke klachten dan kan ik
u dmv Reiki te geven uw klacht
ondersteunen en verlichting geven.
Ook geef ik Reiki aan dieren.
Angélique Hanssen. Voor meer info
bel/app 06 25 39 05 70
angelique.vd.berk@ziggo.nl
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De schatten van de ezels

Raad sceptisch
over Rabobank in
gemeentehuis
Het feit dat Rabobank zich tijdelijk vestigt in het gemeentehuis
van Horst aan de Maas, riep tijdens de raadsvergadering van dinsdag
12 februari een discussie op. Meerdere partijen waren het er niet mee
eens dat een publiek gebouw zich mengt met een commercieel
bedrijf.

In het pand, een kantoortje onder
het gemeenschapshuis van Sevenum,
ligt alles opgeslagen. Door de ruimte
‘het archief van D’n Ezelskop’ te noemen, doe je het eigenlijk te kort aan.
Het is een wirwar van verzamelingen
vanaf het eerste jaar dat de vereniging
bestaat. Er liggen dus 6x11 jaar aan
medailles, foto’s, scepters en andere
carnavaleske verzamelingen. Een groot
gedeelte is bewaard door oud prins
Wiel Janssen (84). “Alles wat maar met
carnaval in Sevenum te maken heeft,
heb ik al die jaren bewaard. Ik vond
het zonde om weg te gooien, dus heb
ik alles opgeslagen op mijn zolder.”
Toen de kinderen van Wiel een
keer bij hem thuis waren, vroeg hij zich
af of de spullen een toekomst hebben. “Ik zei tegen hen: ‘Ik ben de 80
jaar gepasseerd. Over een tijdje ben ik
er niet meer en kan ik alle spullen van
carnaval niet meer bewaren. Wat gaan
jullie ermee doen als ik er niet meer
ben?’ Toen keken mijn kinderen mij
aan en zeiden eerlijk dat ze een groot
gedeelte weg zouden gooien. Dat vond
ik zonde.”
Daarom besloot Wiel tijdens een
jaarvergadering van de oud-prinsen in
2017 tijdens de rondvraag een voorstel

te doen. “Ik kwam met het idee om
al deze spullen op te slaan ergens in
Sevenum. De interesse was groot. Onze
voorzitter en oud-prins Ton had veel
contacten liggen en dacht dat hij wel
wat kon regelen in het oude gemeentehuis van Sevenum, ofwel het huisige gemeenschapshuis.” Ton Hermans
(60) ging dit na en uiteindelijk kregen
de oud-prinsen een ruimte tot hun
beschikking om alles op te slaan.
Toen begon het avontuur. De mannen staken de ezelskoppen bij elkaar.
Wiel had door de jaren heen een
archief opgebouwd van ontelbare
foto’s, documenten, films en andere
carnavalsattributen. “Gelukkig hoefde
ik niet alles alleen te sorteren. Ik kreeg
veel hulp van andere oud-prinsen.
Zo kwam er een speciaal bestuur voor
de ruimte waarin naast Ton en Wiel,
ook Wiel (III) toetrad.” Ton voegt toe:
“Wat Wiel heeft verzameld is een
belangrijk onderdeel van de Limburgse
cultuur. We zijn ontzettend zuinig op
alles en hebben er echt werk van
gemaakt.”
Wiel Dirckx (71) vertelt dat al veel
mensen gebruik hebben gemaakt
van het museum. “Het is zo mooi als
kleinkinderen foto’s van hun opa die

ooit prins is geweest willen opzoeken.
Er zijn wel eens families hier geweest
om een middag rond te neuzen.”
Hij doet en passant een oproepje naar
alle carnavalsvierders in Sevenum.
“Als iemand nog spullen heeft van een
prins of iets anders interessants, is dat
altijd welkom bij ons. Het blijft eigendom van de eigenaar, maar wij slaan
het in bruikleen op in ons museum.”
Het sorteren heeft veel tijd gekost,
en inmiddels hebben de oud-prinsen al
een groot gedeelte goed op een rijtje
gezet. “We hebben van elke prins een
klapper met daarin alle foto’s die we
hebben gevonden”, zegt Wiel Janssen.
“In totaal gaat het om minimaal
10.000 foto’s. Ook heb ik al die jaren
de medailles van de prinsen geregistreerd door de naam en het jaartal op
de achterkant te plaatsen. Maar we zijn
nog lang niet klaar. Er ligt nog zoveel
opgeslagen wat we nog moeten sorteren. Laatst kwam iemand van de organisatie van de zittingsavond naar ons
toe om wat met het archief te doen.
We hebben toen oude krantenartikelen met van die typische carnavalsadvertenties gescand en ze uitgeprint als
placemats voor op alle tafels tijdens
deze avond. Dat is toch mooi.”

In de loop van dit jaar gaan we
samen kijken of we een nieuwe
en betere plek kunnen vinden
in het centrum van Horst. Of het
verstandig is? Dat gaan we dit jaar
zien.” Vostermans doelt ook op de
multifunctionele functie van het
gemeentehuis. “We vinden het
belangrijk dat het gebouw voor
zoveel mogelijk dingen gebruikt kan
worden. Het is een huis van de hele
gemeente. Daar kan, onder strenge
voorwaarden, ook een commerciële
partij in.”
Rabobank zit sinds 11 februari
in een ruimte in het gemeentehuis.
Deze plek wordt gebruikt voor
adviesgesprekken op afspraak.
Elke donderdag van 16.00 tot 18.30
uur kunnen inwoners terecht zonder
afspraak in de nieuwe ruimte.
Het pand aan Kerkeveld in Horst blijft
open voor dagelijkse bankzaken.

Rabobank zocht een nieuw
onderkomen omdat het pand aan de
Spoorweg in Hegelsom te groot was.
Het vond een tijdelijk onderkomen in
het gemeentehuis. D66+GroenLinks,
SP, VVD en Essentie zijn sceptisch.
“Je moet oppassen, wil je privaat
met publiek gaan mengen”, zegt
Peter Elbers, fractievoorzitter van de
VVD. “Ik hoop niet dat dit een begin
is van een samenwerking tussen
meerdere commerciële bedrijven.
Wie weet zit er over een paar jaar
een filiaal van Domino’s Pizza in het
gemeentehuis”, zegt de fractievoorzitter enigszins cynisch.
Wethouder Bob Vostermans is
duidelijk over de samenwerking.
“Dit is tijdelijk en daarbij is het
voor ons ook een uitprobeersel.
We hebben een maximaal contract
met de bank afgesloten van twee
jaar. Langer zit Rabobank hier niet.

Vacature
Wij zoeken per direct een

pedagogisch medewerk(st)er
.
.

Werkzaamheden kunnen variëren van babygroep tot BSO, leeftijd 0 t/m 12 jaar.
Het aantal uren is bespreekbaar. Salariëring volgens CAO Kinderopvang.
Buiten de vereiste opleidingen binnen de sector kinderopvang, mag men ook vanuit zorg
of onderwijs in onze branche werkzaam zijn.
Heb jij een warm hart voor kinderen en zoek jij leuke collega’s in een sfeervolle omgeving?
Voor een sollicitatiegesprek en/of vrijblijvende rondleiding, bel of mail dan naar:
info@huizezeldenrust.nl / 06-24420267
www.HuizeZeldenrust.nl

HALLO in Flachau
De Oostenrijke bergen staan momenteel bomvol met toeristen die willen afdalen in een ritje
door de sneeuw. Of ze blijven liever hangen tijdens de après-ski. Joep Sanders, René Gielen, Lennard
Buth, Stefan Heldens en Maurice Cremers uit Meterik bezochten de gemeente Flachau in Oostenrijk.
Natuurlijk mocht een foto met de HALLO in de sneeuw niet ontbreken.

VOOR AL UW
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T 06 25 05 18 94

TH UIS- & BEDRIJF

SFEESTEN

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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Na 4 jaar liefdevolle verzorging op de
Broekstraat 65-A1 in Maasbree, is overleden

Krachtig
Levenslustig

Mia Kluskens – Linders

Ondernemend…

weduwe van Ben Kluskens

Op vrijdag 8 februari 2019 overleed
in de gezegende leeftijd van 95 jaar

* Horst, 13 april 1922

† Maasbree, 10 februari 2019
Familie Linders
Familie Kluskens

Op donderdag 14 februari heeft u tussen 18.00 en 18.45 uur
de gelegenheid om persoonlijk afscheid van Mia te nemen,
bij uitvaatcentrum Theo Arts, Nijverheidsstraat 4 te Horst.
De afscheidsdienst zal gehouden worden
op vrijdag 15 februari om 10.30 uur in de Sint Lambertuskerk,
Sint Lambertusplein 16 te Horst.
Aansluitend is om 12.00 uur de crematie bij crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.

C’est la vie…….
Nooit meer je stem.
Nooit meer je lach.
Nooit meer samen genieten
van een mooie dag.
Het verlangen om nog een tijdje samen te mogen leven,
bleek te groot.
Na een dappere strijd is van ons heengegaan
onze lieve opa, pa en echtgenoot

Anny Peeters – Steeghs

Mia en Toos

echtgenote van

Proficiat!
Kinderen en kleinkinderen

Gerard Peeters † 1984
* Castenray, 31december 1923

† Horst, 8 februari 2019

Leo en Nellie
Rieky
Peter en Trix
Ruben
Joyce en Marco, Sem, Vic
Rob en Myrna
Correspondentieadres:
Aldegondestraat 68, 3817 AV Amersfoort
Wij hebben op dinsdag 12 februari 2019 in kleine kring
afscheid genomen van ma.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers
van Hof te Berkel voor de respectvolle verzorging.

In Memoriam

Frans Jansen

Jan Vousten

echtgenoot van

Wij ontvingen het trieste bericht dat ons lid Jan Vousten op 1 februari
is overleden. Jan was sinds 1946 lid van onze vereniging.

Anny Jansen-Donders

80 jaar

Wij wensen zijn familieleden heel veel sterkte
met het verlies van ons gewaardeerd lid Jan.

Os mam en oma

Mien Cox-Jacobs
wordt 15 februari 90 jaar.
Proficiat, kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Allemaal bedankt
voor de felicitaties
voor ons
50-jarig huwelijk.
Ut waas schon!

Toon en An
Jacobs-Peeters

Bestuur en Leden S.V.E.B.

Hij overleed in de leeftijd van 78 jaar.
Anny
Guido en Dianne
Esmée, Nouel, Camiel
Stefan en Marjolijne
Bas en Tom

HAN-MARK
ARENDSE
“Hald ow good en maak d’r waat vaan.”

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

Jan Houben

11 februari 2019
Steijvershorst 12, 5976 PT Kronenberg
U kunt persoonlijk afscheid nemen van Frans in het
uitvaartcentrum van coöperatie DELA Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray, op vrijdag 15 februari tussen
19.00 en 19.30 uur.
De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 16 februari
om 12.00 uur in de aula van crematorium Boschhuizen op
bovenstaand adres.
Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium,
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

Dag en nacht bereikbaar

Meterik, 9 december 1934

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Horst, 12 februari 2019

Ans
Leen en Ton
Sill en Gosse
Clint
Babs
Suus
Harry †
Netje Aerts

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Correspondentieadres:
Lisdodde 13
5966 TG America
De uitvaartdienst is in besloten kring.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Ôzze Pap en Opa is op zijn kamer in Hof te Berkel 25,
5961 KX te Horst, waar u zaterdag 16 februari
tussen 14.30 en 16.30 uur persoonlijk afscheid
van hem kunt nemen.
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

Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.

Pedicure aan huis
Wilma Jeurissen
06 28 63 13 98
Aangesloten bij Provoet.

0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl
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Grubbenvorst wint
Kinjer Vastelaovend
Leedjesfestival
Zanggroep De Gekke Jetjes uit Grubbenvorst heeft op zondag 10 februari het Kinjer Vastelaovend
Leedjesfestival gewonnen. Het LVK voor kinderen werd gehouden in zaal Don Bosco in Heel.

IJsbaan Horst in
de rode cijfers
De ijsbaan in Horst is afgelopen jaar in de rode cijfers gedoken.
Ondanks bezuinigingen en een lichte toename in bezoekers, heeft de
stichting het schaatsseizoen af moeten sluiten met een tekort.
Veel reserves heeft de stichting niet. Daar wordt nu voor een deel op
ingeteerd.
De ijsbaan in Horst wordt volledig gerund door vrijwilligers. Met
de realisatie van de ijsbaan zijn
aanzienlijke bedragen gemoeid.
“We werken met een begroting van
80.000 euro”, zegt Paul van Rengs,
voorzitter van de ijsbaan. “Grofweg
50 procent van deze kosten moet
gedragen worden door sponsoring
en de overige 50 procent van de
kosten wordt gedekt door de entree
en omzet van de horeca.”
Vorig jaar is er een bestuursvernieuwing doorgevoerd in de
ijsbaan. “Met het nieuwe bestuur
is direct daadkrachtig gehandeld
en zijn de uitgaven tegen het licht
gehouden. Door kritischer naar de
uitgavenkant te kijken, hebben we
bijna 10 procent in de kosten kun-

Met het nummer ‘Rieje diek’
veroverde het meidentrio de eerste
plek. Het winnende liedje is gemaakt
door Marcel Engelen. Björn van
Berkel, bekend carnavalszanger uit
Grubbenvorst, begeleidde de dames

de afgelopen weken. Björn staat zelf
in de finale van het LVK op vrijdag
15 februari. Op de tweede plek eindigde Pieke Linssen uit Reuver die
het nummer ‘Vastelaovend hoeëg
belaeve’ zong.

De derde plek ging naar basisschool De Triangel uit Ulestraten met
het nummer ‘Alles geit noe aan de
kant’. Alle andere deelnemers gingen
met een gedeelde vierde plek mee
naar huis. (Foto: KVL)

nen bezuinigen. Dat heeft vorig jaar
positief uitgepakt. Helaas zijn de
sponsorinkomsten de laatste twee
jaar echter ook aanzienlijk teruggelopen. De bezuiniging van afgelopen jaar maakt het tekort dit jaar te
overzien, maar dat neemt niet weg
dat er maatregelen getroffen zullen
moeten worden”, aldus Van Rengs.
Eind 2019 moet de ijsbaan er weer
komen en dit jaar voor de tiende
keer. In al die jaren zijn de entreegelden niet verhoogd. Daar zal het
komend jaar noodgedwongen verandering in komen om het voortbestaan van de ijsbaan niet in gevaar
te brengen. Bovendien zal de stichting kritisch naar de invulling van
het programma en randactiviteiten
gaan kijken.

Nieuwe adjunctdirecteur De Locht
Lei Heldens wordt de nieuwe adjunct-directeur van
Openluchtmuseum De Locht in Melderslo. Zijn plek in het bestuur wordt
opgevuld door Lidy Smit.
Bestuur en directie van
Openluchtmuseum De Locht zijn al
enige tijd op zoek naar versterking
van de directie.
Die zoektocht heeft resultaat
opgeleverd. Lei Heldens, lid van het
bestuur, heeft aangegeven meer
voor het museum te willen doen

dan het bijwonen van de bestuursvergaderingen. Hij wordt daarom
aangesteld als adjunct-directeur en
gaat zich bezig houden met de
commissies PR, Tentoonstellingen
en Activiteiten. Hij treedt af als lid
van het bestuur. Lidy Smit volgt hem
op.

Verloren 4-2-19 rond 8 uur sleutelbos
aan ketting met ± 7 sleutels. Kogelstr.
- Americaanseweg - Melatenweg
Tel. 06 33 76 40 69 (beloning).

Vakantiehuis te huur in Guardamar
del Segura Spanje voor 4 pers. aan
de Costa Blanca, strand op 300mtr.
Info frans.huijs@home.nl

Te huur in Horst 120 mtr
bedrijfsruimte, ook geschikt voor
kantoor, met toilet en keuken.
Tel. 06 39 11 33 64.

Eleonora’s Yogastudio Horst-Meterik
nieuwe locatie. Start Hatha Yoga,
meditatie, yoga-dance! Opgave/info:
06 46 13 52 25 leoniedance@gmail.com

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

3 van de 4 slaagt!

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

AUTOMOBIELBEDRIJF

HALLO in Las Vegas
Mike Cleven, Twan Cleven en Jos Wismans van HBSV ‘t Trefpunt in Tienray waren onlangs in Las
Vegas voor het indoor handboogschiettoernooi The VegasShoot. Daar deden zo’n 3.700 schutters aan
mee. Twan wist in de Bare Bow-klasse de vierde plaats te behalen. Tussen de wedstrijden door
hadden Twan en Jos ook nog tijd om de HALLO te lezen.

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl
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winkel&bedrijf

Online concurrentie

Jos Valkenburg

Open Coffee
Met in Horst
Ondernemer Jos Valkenburg is te gast op de komende bijeenkomst
van Open Coffee Met. Deze vindt plaats op dinsdag 19 februari in het
Parkhotel in Horst en duurt van 08.30 tot 10.30 uur.
Open Coffee Met is een vrijblijvende netwerkbijeenkomst voor
ondernemers en ondernemende
professionals. Zij kunnen elkaar
ontmoeten, kennis uitwisselen en
praten over actuele zaken.

14
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Jos Valkenburg is eigenaar van AQM
International Consulting in Venlo.
Hij heeft jarenlange ervaring in de
arbeidskunde, procesoptimalisatie en
productiviteitsmanagement binnen
een veelheid van bedrijfstakken.

Meulendijks sluit deuren
Meulendijks Sport en Teamkleding in Horst gaat zijn deuren sluiten. De afgelopen twaalf maanden heeft de
winkel alles geprobeerd om het tij te keren. Het was niet bestand tegen de online concurrentie.
“We hebben geprobeerd te
verbouwen, bedrijven samen te
voegen, de identiteit opnieuw te
bepalen en te sparren met de brancheorganisatie en andere specialis-

ten”, zegt Danny Caelen, eigenaar
van de winkel. “Helaas, het heeft
niet mogen baten. De huidige markt
is niet meer rendabel.” Meulendijks
gaat wel door met de clubs in de

regio zoals de onderneming van
oorsprong opgebouwd was. De eerste gesprekken met de clubs zijn
gepland om te kijken waar de mogelijkheden liggen.

Winkels blijven voorlopig open

Intertoys in zwaar weer
Speelgoedketen Intertoys, met ongeveer 300 vestigingen in Nederland waaronder in Horst, heeft dinsdag
12 februari uitstel van betaling aangevraagd. Volgens Intertoys heeft dit op korte termijn geen gevolgen voor de
winkels van Intertoys. Deze blijven open.

06 - 24 17 25 15 • info@lefcoachingmetpaarden.nl
www.lefcoachingmetpaarden.nl

De speelgoedwinkel verkeert in
zwaar weer door de toenemende
online verkopen, waardoor de
verkoop in de winkels de afgelopen
tien jaar met 50 procent is gedaald.
Ook is er een toenemende concurrentie van prijsvechters buiten de
traditionele speelgoedmarkt.
De winkelketen heeft het afgelopen
jaar al meer maatregelen genomen
om het tij te keren, zoals het lance-

ren van een nieuwe webwinkel en
het aanstellen van een nieuw
management. Roland Armbruster,
CEO Intertoys: “In de huidige
marktomstandigheden staat ook een
marktleider in speelgoed als
Intertoys onder voortdurende druk.
Met een halvering van de speelgoedwinkelverkoop in 10 jaar betekent
dat, dat wij nu moeilijke beslissingen
moeten nemen. Wij betreuren de

huidige onzekerheid die dit creëert
voor iedereen bij Intertoys inclusief
medewerkers, franchisenemers en
leveranciers, maar de marktontwikkelingen in de afgelopen jaren geven
geen ander alternatief. Wij zijn met
een aantal partijen in gesprek over
verdere samenwerking en zullen ons
uiterste best doen dit proces op een
zo goed mogelijke wijze voor alle
betrokkenen uit te voeren.”

Oh, zit dat zo!
D O K C I N E M A L A AT J E G E N I E T E N VA N F I L M M E T D E G E M A K K E N
VA N E E N S E R V I C E B I O S C O O P. E N D AT O P N O G G E E N H A L F
U U R TJ E R I J D E N VA N H O R S T !

Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, Intermakelaars,
Kempen Communicatie, Van der Putt Advocaten en Welkoop Sevenum

RESERVEREN: 077 – 310 1064 / W W W.DOK6.EU
DOK6 / R A ADHUISPLEIN 6 / 5981 AT PANNINGEN

Crist Coppens

De aangifte
Inkomstenbelasting
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
De tijd voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting komt er
weer aan. Dit jaar moet de aangifte Inkomstenbelasting 2018 uiterlijk voor
1 mei 2019 bij de Belastingdienst binnen zijn. Aangifte kun je doen vanaf
1 maart 2019.

Alleen dinsdag 19 februari

gehakt half-om-half
hele kilo halve prijs

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
Als je aangifte moet doen, krijg
je hiervoor een digitale uitnodiging
via MijnOverheid.nl of, als je niet
op de Berichtenbox geabonneerd
bent, nog gewoon via de post.
Aangifte doen, kun je alleen nog
digitaal (behoudens uitzonderingen).
Daarvoor kun je gebruik maken van
het belastingaangifte programma van
de Belastingdienst op de site van de
Belastingdienst. Inloggen doe je met
de DigiD.
De Belastingdienst vult de
aangifte zoveel mogelijk voor je
in met gegevens die ze al weten,

zoals inkomen, eigen woning,
bankrekeningen en bankschulden.
Controleer deze gegevens goed, ze
zijn niet altijd juist of staan soms op
de verkeerde plek in de aangifte.
Gegevens die er niet in staan moet je
uiteraard zelf in te vullen.
Als je getrouwd bent, maar vaak
ook bij samenwonen, kun je als fiscaal
partner gezamenlijke aangifte doen.
Het blijven dan twee aangiften, maar
voor sommige posten in de aangifte
mag je kiezen bij wie je ze aangeeft.
Kijk goed naar de verdeling van die
posten want dat kan een behoorlijk
voordeel opleveren.
Krijg je geen uitnodiging voor het
doen van aangifte dan kun je toch
aangifte doen als je denkt geld terug
te krijgen, bijvoorbeeld als je maar een
gedeelte van het jaar hebt gewerkt of
aftrekposten hebt, zoals ziektekosten.
Je moet aangifte doen als je belasting

moet betalen. Dat kan bijvoorbeeld
het geval zijn als je meer dan 30.000
euro aan spaartegoeden hebt.
Kijk ook altijd even naar de
Voorlopige Aanslag 2019. Zijn er
veranderingen waardoor je in 2019
veel meer of juist minder belasting
betaald, dien dan een verzoek in bij
de Belastingdienst om de aanslag
2019 bij te stellen.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 – 398 46 00
Vestiging Roggel
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15 VRAGEN

aan
Camee Comperen

Valentijn
Valentijn, iedereen denkt
er anders over. In heel veel
romcoms zie je dat ze vaak
niet geloven in Valentijn.
Dat het een commerciële stunt
is.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Camee Comperen
19 jaar
Broekhuizen
universiteit Groningen

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Een wereldreis. Als ik klaar ben met
mijn bachelor wil ik heel graag gaan
backpakken en op deze manier hopelijk zo veel mogelijk van de wereld
zien. Ik zou mijn reis beginnen in Cuba,
want dat land lijkt me heel bijzonder
om te zien.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou ooit nog wel een boek willen
schrijven en uitgeven. Het lijkt me
heel vet als je je eigen boek in de winkel kunt kopen.
Wat zou je nooit weggooien?
Zonder mijn gitaar zou ik echt niet kunnen, dus die zou ik nooit weggooien.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Vroeger ging ik altijd met mijn Nijntje-

boekje naast mijn moeder op haar bed
zitten als zij zat te studeren.
Wat is je favoriete hobby?
Ik weet niet zeker of het telt als hobby,
maar spelen met mijn kleine zusjes.
Tenten bouwen, boekjes lezen, verkleden en wandelen met hen vind ik heel
leuk om te doen.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Home van Edward Sharpe & The
Magnetic Zeros. Dit liedje doet mij
altijd denken aan alle geluksmomentjes met mijn familie en vrienden.
Wat is je droombaan?
Ik hoop op een baan waarbij ik onderwijs kan verbeteren voor zoveel mogelijk kinderen. Ik vind onderwijs heel
belangrijk en ik zou graag mijn steentje willen bijdragen aan een zo goed
mogelijk onderwijs.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Het liefste ga ik dan uit, en dansen tot
het ochtend wordt.
Wat is je beste en wat is je slechtste

eigenschap?
Mijn beste eigenschap is denk ik dat ik
empathisch ben, en me dus kan inleven in andere mensen. Mijn slechtste
eigenschap is dat ik echt helemaal
niks waard ben voor 11.00 uur in de
ochtend.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Het belangrijkste vind ik dat je volledig op je gemak bent bij elkaar en
elkaar honderd procent kunt vertrouwen.
Wie kent jou het beste?
Mijn moeder kent me het allerbeste,
zonder enige twijfel.
Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
‘Het beste wat we hebben’ van
Griet op de Beeck. Dit boek heb ik
laatst gelezen en vond ik echt heel
leuk.
Als je terug in de tijd zou gaan, wat
zou je jezelf voor advies meegeven?
Dan zou ik mezelf willen meegeven
dat het echt allemaal wel goed komt.

De dingen die toen ongelooflijk moeilijk leken maken achteraf helemaal
niks uit.
Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst
ontmoeten?
Ik hoop dat mensen mij zien als een
open en lief iemand, hopelijk straal
ik dat uit naar de mensen die ik ontmoet.
Hoe ziet de wereld eruit als je 65
bent?
Ik hoop een stuk beter dan nu. Ik hoop
dat er een keerpunt komt waar we
beseffen dat we echt de verkeerde
kant op gaan. We moeten andere prioriteiten stellen en focussen op verbetering. Ik hoop dat wanneer ik 65 ben
dat ik de mogelijkheid heb om met
mijn familie in een land te leven dat
goed doet voor het milieu. Daarnaast
hoop ik dat ons politieke systeem haar
prioriteiten verlegt naar verbetering
en dat het niet meer zo veel draait
om het beeld in en de reactie van de
media.

Keulenman 6, Helden • tel. 077 307 92 30

www.blinkzonwering.nl

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

Enigszins geloof ik het ook
wel. Het is een makkelijke
manier voor bedrijven zoals
bloemisten en chocolatiers om
een goede dag te draaien in het
jaar. Volgens mij is Valentijn
zelfs in Nederland gebracht
door bloemisten die zagen dat
er in het buitenland extreem
goede zaken werden gedaan
vanwege Valentijnsdag.
Maar ik ben niet helemaal
eens met de mensen die denken dat het alleen draait om de
omzet van een bedrijf tijdens
Valentijn. Het is ook een mooie
dag om te laten zien hoeveel je
van je geliefde houdt. Met de
lange berichten en lieve gedichten. De dozen bonbons en de
boeketten bloemen. Ook vind ik
het een mooi idee dat je je
liefde kunt delen met je crush
zonder er enorm voor te hoeven
schamen, het is toch
Valentijnsdag. Zelf krijg ik het
voor elkaar om elk jaar alleen te
zijn met Valentijn, in zoverre je
alleen kunt zijn als je naar
school moet. Dat begrijp ik ook
niet goed. Waarom geeft
Nederland niet een groot deel
van de samenleving met
Valentijn een dag vrij? Dan kan
iedereen normaal plannen
maken voor Valentijn en dan
hoef je niet te wachten tot je
klaar bent met school of werk.
Zelf heb ik namelijk dit jaar
toevallig wel plannen staan
maar eerst school. Uiteindelijk
kom je dan maar op een paar
uur samen in plaats van een
hele dag. Dat vind ik toch wel
jammer. Alhoewel er zoveel
nadelen zijn aan Valentijnsdag
vind ik het toch een van de
meest leuke feestdagen, door
alle liefde die wordt gedeeld
over heel de wereld. Ik wens
daarom ook iedereen een fijne
Valentijnsdag!
Jélena
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Voor continuïteit Reindonk
enige optie‘
Omroep Reindonk wil de samenwerking
aangaan met Omroep Venlo. Doel is om ze
verder te professionaliseren. Iets meer dan
een kwart van de inwoners van Horst aan
de Maas denkt dat dit een goede zet is, al
zijn er ook zorgen over het behoud van de
eigen identiteit. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Omroep Reindonk maakte in oktober bekend
een samenwerking aan te willen gaan met
Omroep Venlo om verder te professionaliseren.
Om een professionele slag te maken is het onder
andere nodig dat de subsidie van 0,56 cent per
inwoner gelijkgesteld wordt met die van Venlo,
naar 2,55 euro per inwoner. “Professionaliseren
prima, maar er moet weer eerst veel geld naar
toe en het is dan maar de vraag of de gewenste
professionalisering er komt”, aldus een inwoner van Horst aan de Maas. 20 procent ziet

Inwonerspanel

1.672 leden

Neutraal
51%

Eens
29%
Oneens
20%

Samenwerking
Reindonk en Venlo
is goede zet

in Nederland niet goed geregeld in vergelijking
dan ook niets in die samenwerking. Inwoners
met de provinciale en landelijke publieke omroevragen zich vooral af of de eigen, lokale idenpen met dezelfde publieke taak.” Ook vraagt
titeit van de omroep nog wel behouden blijft
men zich af of Reindonk op gaat draaien voor de
bij het samengaan met een ‘stadse’ omroep.
financiële problemen van
“Horst aan de Maas heeft
Venlo.
een neutrale onafhankelijke
‘Samenwerking
Anderen denken juist
eigen omroep. Samengaan
stimuleren’
dat een samenwerking
met een grotere (stadse)
de enige oplossing is
omroep zal de eigen iden‘Waarborgen
voor de toekomst van de
titeit vroeg of laat gaan
eigen identiteit’
Reindonk. “Ik vrees dat
aantasten”, denkt deze
dit voor continuïteit van
bewoner. “ Dit ondanks de
‘Venlo is zelf
de lokale omroep functie
mooie woorden in dit stanoodlijdend’
in Horst aan de Maas
dium van beide partijen. Dus
de enige realistische
kleinschaliger en sober veroptie vormt.” TipHorstaandeMaas is een
der gaan, zelfstandig blijven, uitgaan van eigen
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
kracht en (dure) ambities achterwege laten.
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
Horst aan de Maas dient deze omroep te ondersteunen want alleen van reclamegeld zal dit niet resultaten of aanmelden voor de volgende
enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
lukken. Financiering van een lokale omroep is

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

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten
bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als
rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Voorbeeld-zwembaden in financieel zwaar weer
Twee zwembaden die als voorbeeld dienden voor een nieuw Horster
zwembad, verkeren nu, enkele jaren na oplevering, in financiële problemen. Beide zwembaden van model ‘2521gewoonzwemmen’ worden
gerund door een beheerstichting.
De gemeenten Culemborg en
Alblasserdam moeten nu fors bijlappen en de entreeprijs moet waarschijnlijk omhoog. Onderzoek moet
uitwijzen hoe verder: in particuliere handen of wordt het weer een
gemeentebad, of verder met de
beheersstichting?
In Alblasserdam hield men het
hoofd boven water door de gemeen-

telijke rekeningen niet meer te betalen.
In Culemborg zorgen technische problemen met de moderne beweegbare
vloer en keerwand voor extra financiële problemen. De horecaopbrengsten
staan in de min. Er zijn veel te weinig
vrijwilligers, daarom zijn dubbel zoveel
vaste krachten nodig dan begroot.
De clubs leveren geen of nauwelijks
vrijwilligers. De jaarlijkse onderhouds-

pot wordt gebruikt voor de exploitatie.
Al met al is dit een heel ander verhaal dan gemeenteraadsleden voorgeschoteld kregen toen we op bezoek
waren bij beide baden. Op uitnodiging
van de toenmalige HZPC-voorzitter/
Afslag10-kartrekker (nu wethouder) ging een bus met leden van de
raad en belanghebbenden, richting
Alblasserdam. Een zeer gastvrij ontvangst in het gemeentehuis, met
aanwezigheid van de Nederlandse
zwembond. Alles werd natuurlijk zeer
positief gebracht. Maar toen we het
nieuwe zwembad ingingen bleek het

eigenlijk maar een kale rechte bak,
zonder recreatieve voorzieningen die
bij De Berkel wel aanwezig zijn.
Cijfers werden in Horst gebaseerd
op de getallen van het ‘25/21-model’.
In de Denktank werden kritische noten
van Horster zwembadtechnici, over
problemen met beweegbare vloeren
in zwembaden, weggewuifd. Dit was
met de huidige nieuwe technieken
geen probleem meer. Ook waren veel
denktank-leden zeer kritisch over een
beheerstichting. Nu blijkt de praktijk
toch anders uit te wijzen.
De komende raadsvergadering

stemt de Raad over de begroting,
inclusief een nieuw te bouwen zwembad en sporthal van ruim 14 miljoen. Zonder te weten wat er precies
gebouwd wordt en hoe het beheerd
gaat worden. Dus nu ook niet te
vergelijken met het goed draaiend
zwembad en sporthal De Berkel.
Geloven op de blauwe ogen van de
wethouders dat het nieuwe bad beter
zal zijn dan De Berkel? Deze bijna
blanco cheque gaat onze raad toch
zeker niet geven, toch?
R. Craenmehr,
Pr. Margrietstraat Horst

wil terug naar de armoede van toen.
Veel echte boeren zijn onder dwang
weggevaagd. Niet door subsidiërende
overheden, maar vooral door het
investerings- en financieringsbeleid van
banken, met name de Rabobank.
De Rabobank in kongsi met haar
verwante politieke partij heeft de
sleutelrol in schaalvergroting en
intensivering. Door haar enorme
investeringen in de Nederlandse agrarische bedrijven gedurende een halve
eeuw is de bank bepalend geweest
voor het huidige landbouwsysteem.

De ecologische landbouw is een
ondergeschoven kindje.
De Rabobank en haar politieke
volgers in provincie en gemeenten
vertrouwen volledig op technologische verbeteringen binnen het
landbouwsysteem. Krimp van de
veestapel om emissiedoelstellingen
te halen is onwenselijk; de vleesindustrie is een groeimarkt. De kringlooplandbouw van minister Schouten
is nog ver weg.
Henk Steenbekkers,
Gussekuulke Melderslo

Ingezonden brief

Kritiek, moedig of niet, is broodnodig
Het doet goed mijn bijdrage aan het gesprek met de PvdA-fractie zo
goed verwoord te zien door Roy Bouten. Nu nog de woorden omzetten in
daden en zo de feitelijke achterstand in de armoede bestrijding teniet
doen. Dat was veertien dagen geleden.
Afgelopen week stelt Richard van
der Weegen in de HALLO de vraag:
‘worden we dan toch het mestputje
van Nederland?’. De vraag stellen is
de vraag beantwoorden. Ja, wij
worden het mestputje van Nederland.
Hij roept uit: ‘Er moet snel worden
ingegrepen door provincie en
gemeentes: reguleren’.

Nog interessanter is zijn vraag:
‘Maar is mestverwerking wel een
duurzame oplossing voor een probleem
wat we niet zouden hebben wanneer
we gewoon minder dieren houden?’
Die vraag impliceert weer het antwoord, ja.
Doordat de PvdA in Horst in het
centrum van de macht zit, verwacht je

dat zij de koe bij de horens vat en zelf
principieel kiest. Dat gebeurt niet, want
in het coalitieakkoord is uitbreiding van
de intensieve veehouderij nog altijd
mogelijk. Vragen stellen aan het
college zet geen zoden aan de dijk.
Jan Houben is trots op de echte boeren.
Hij heeft een hekel aan de grote
lobbyende vleesindustrieel. Hij wil
terug naar de gezonde balans van
vroeger in een circulaire economie,
waarin de een leefde voor de ander.
Dat was evenwel ook niet alles,
zoals we allemaal wel weten, niemand

14
02
facebook.com/
hallohorstaandemaas

opinie 11

Geef ook uw mening

Bespreking poll week 05

Erkenning van het Limburgs zorgt voor meer ‘plat’ praten
Een meerderheid is voor het voorstel van provincie Limburg om het
Limburgs te erkennen als regionale taal. Deze erkenning zou de provincie
moeten helpen bij haar ambitie om meer inwoners ‘plat’ te laten praten.
“Het wordt tijd dat Limburgers zich bewust worden van het feit dat als ze
naast ‘t ABN ook dialect spreken, ze tweetalig opgevoed zijn en dat is sowieso
goed voor de hersenen”, reageert Catherine Hermans op Facebook. “Het is
jammer dat er Limburgers zijn die denken dat dialect spreken op de een of
andere manier ‘te min’ is. Heel jammer. Wees trots op ‘t Limburgs, in welke

vorm dan ook, en zorg tevens dat je daarnaast ook perfect ABN spreekt. (…)
Dus ja: laat ‘t ministerie van BZ het Limburgs in al zijn vormen erkennen als
‘zelfstandig en volwaardig onderdeel van het Nederlands taalsysteem’.”
31 procent is het oneens met de stelling. Alette Steegs reageert:
“Zelf praat ik geen plat (mij ook nooit geleerd) maar wel lekker dubbelzijdig
hoor. De nieuwkomers zijn verplicht Nederlands te leren maar als iedereen
dan plat gaat praten verstaan ze er geen bal van. Dus vind ik het maar een
dom iets. En ik ga echt geen plat leren praten omdat de gemeente dat wil.”

De leerlingenstaking voor een strenger
milieubeleid was terecht
eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas
Naar schatting reisden zo’n vijftienduizend jongeren op donderdag 7 februari af naar Den Haag. Ze deden daar mee aan een protestmars voor een strenger milieubeleid van de Nederlandse regering. De scholieren ‘spijbelden’ van
school om mee te doen aan de protestmanifestatie. Vanuit het Dendron College
vertrokken twee leerlingen naar Den Haag, zo liet de school weten. Dit was
op eigen initiatief. Veel leerlingen die afreisden naar Den Haag deden dat om
zo onder een dag school uit te komen. Ze hadden afspraken met hun school
gemaakt om iets van bewijs te sturen, bijvoorbeeld een selfie, en hadden zo

een mooi dagje uit. De echte motivatie ontbrak bij velen. Een duidelijk doel
hadden veel van de jongeren niet. Van de andere kant is het zo dat ook jongeren een eigen mening mogen hebben. Als zij vinden dat de overheid een
strenger milieubeleid moet voeren, dan hebben ze alle recht om daar voor te
protesteren. De jeugd moet straks nog leven in deze wereld. De jongeren willen
gewoon hun toekomst veilig stellen en hebben daar het volste recht toe.
De leerlingenstaking voor een strenger milieubeleid was terecht.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 06) > Duitse les op school is overbodig > eens 17% oneens 83%

Problemen met
uw kunstgebit?

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

DE CHINESE MUUR

reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten

SPECIALE AANBIEDING

MENU: 2 personen voor € 16,00

r
Al mee ar
ja
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 25 st!
r
o
Ta Hamminga in samenwerking met
in H

GECOMBINEERDE RIJSTTAFEL
± 10 verschillende gerechten € 11,50 p.p.

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

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

Raadhuisstraat 10 • Sevenum • Tel 077 - 467 37 07

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

Mestputje? Had dan wat gedaan
In de laatste HALLO schreef een raadslid van de PvdA dat door de
mestverwerker in Geleen, Limburg nu het mestputje zou worden. Maar
dat was toch al lang bekend? En in alle oprechtheid is er dan de vraag:
wat hebt u eraan gedaan?
NGB, Ashorst en andere lokale
verwerkers hadden een mestverwerkingscapaciteit die al in evenwicht
was met de mestproductie van de
gemeentelijke veehouderij. Daarna
kwam RMS met 450.000 ton. Het
waren burgers die in actie kwamen.
Maar wat hebt u toen gedaan? En
daarna kwam Willems met 480.000
ton capaciteit. Weer burgers die aan
de bel moesten trekken. De wet-

houder begreep niet eens dat je voor
480.000 ton zes keer meer transport
nodig had dan voor 80.000 ton al vergunde mest. Daar was in een tweede
ronde een extra raadsinformatiebrief
voor nodig. Waar was u om daar luid
en duidelijk uw afkeur over te tonen?
Zowel over de eerste ondeskundige
mondelinge beantwoording als de
absurd grote mestverwerking? En over
de matige milieuvoorschriften? Wat

hebt u gedaan? En vervolgens komt
er aan de Kulbergweg ook weer een
groot aantal transporten, misschien
wel oplopend tot 200.000 ton of meer
per jaar. De wethouder gaf hier mondeling ook weer informatie die niet
klopte met de aanvraaginhoud. Hij zal
dat weer moeten corrigeren. Sprong
u daar bovenop? Wat hebt u echt
gedaan? Tot nu toe had de wethouder geen beleid. In de regio was wel
afgesproken dat er een balans moest
zijn in productie en mestverwerking.
Maar hij kende eigenlijk de getallen
bij de beantwoording niet, had er ook
geen beleid voor opgezet en weet nog

steeds niet hoe hij dat gaat regelen. Behalve misschien doen wat
zijn bazen in het zuiden hem voorschrijven. En wat hebt u gedaan om
daar zicht op te krijgen? Neen, als je
wethouders zo makkelijk toestaat om
ambitie- en visieloos te werken dan
verliest elke burger het vertrouwen in
de politiek. In plaats van het geklaag
had u er beter aan gedaan krachtig
tegen de wethouder op te treden en
maatregelen te eisen. Uw stukje kan
niet verhullen waar u in tekort bent
geschoten.
Geert Ambrosius,
Achter de Smaalbrug Horst

Koen
d’état

Het is weer 14 februari en
vrijwel iedereen weet wat dat
betekent: Valentijnsdag. Maar
laat die bonbons maar in hun
doos en de rozen in de etalage. Valentijnsdag heeft
namelijk niets met de liefde
te maken.
Als historicus in spe ben ik
natuurlijk altijd benieuwd naar
hoe bepaalde zaken tot stand
zijn gekomen. Ik kon het dan
ook niet laten om snel even na
te gaan wat voor iemand deze
Valentijn wel niet was, en
belangrijker nog, waarom hij er
ieder jaar weer voor zorgt dat
we doodgegooid worden met
hartvormige cadeaus. Wat blijkt,
onze Sint-Valentijn heeft helemaal niets te maken met de
liefde. De dag is vernoemd naar
een priester die in de derde
eeuw in Rome leefde.
Hoewel er van deze goede man
geen bronnen bewaard zijn
gebleven, vertellen de legendes
ook niet een erg liefdevol
verhaal. Sint-Valentijn zou
namelijk ter dood veroordeeld
zijn door een Romeinse keizer.
Niet bepaald iets om te vieren
dus. Duizend jaar later was er
echter een Engelse dichter,
Geoffrey Chaucer, die dit verhaal onder het tapijt probeerde
te vegen. Valentijnsdag moest
namelijk een dag zijn waarop
de liefde werd gevierd. Spoel
nog eens een paar honderd jaar
vooruit en de beste man heeft
ook nog eens zijn zin gekregen.
Van de Verenigde Staten tot
China, in elke uithoek van de
wereld staat 14 februari wel in
het teken van de liefde.
Historisch gezien kun je volgend
jaar dus misschien beter je geld
in je portemonnee laten zitten
voordat er weer onnodig veel
uitgegeven wordt aan dure
etentjes. Ach, misschien kun je
ook maar beter niet luisteren
naar een cynische vrijgezel
zoals ik.
Fijne Valentijnsdag,
Koen
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GEPLUKT Robert Claessens
De boerderij is echter niet de enige
passie van Robert. Met name in de
carnavalsperiode is hij druk bezig
met het maken van decorstukken,
zoals nu voor de fanfare in Hegelsom.
Deze creativiteit is echter niet iets
van de laatste jaren, maar kwam
al vroeg naar boven. “Ik heb jaren
carnavalswagens gemaakt toen we
met de optocht meededen. Als er iets
geknutseld of geverfd moest worden,
liep ik voorop”, vertelt Robert. Buiten
de carnavalsperiode staat het verven echter op een laag pitje en doet
hij er weinig mee, misschien wel te
weinig volgens hem zelf. “Mensen
zeggen vaak zat dat ik mijn roeping
heb gemist”. Hoewel een carrière
als decormaker bij de Efteling er niet
van gaat komen volgens Robert, blijft
schilderen toch een grote hobby.

Actief bij de
voetbalclub

Hij is geboren en getogen in Oostrum, maar al vroeg verknocht geraakt aan Hegelsom. Van Jong Nederland tot de voetbalclub, hij is niet meer weg
te denken uit het verenigingsleven in het dorp. Deze week wordt Robert Claessens (50) uit Hegelsom geplukt.
Robert werd in 1968 geboren in
Oostrum. Hier groeide hij op met zijn
ouders en twee jongere zusjes.
Na het atheneum afgerond te hebben aan het Boschveld College in

Venray, verruilde Robert Oostrum
voor Arnhem om daar aan de heao
te studeren. Toen hij hier in 1990
afstudeerde, stond de militaire
dienstplicht op hem te wachten.

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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Als snel sloeg de vonk tussen de
twee over: “Binnen een jaar was het
beklonken”, vertelt Robert. In 1996
verliet hij dan ook Oostrum definitief en verhuisde hij naar Hegelsom.
Ruim twintig jaar later wonen zij
nog steeds samen in Hegelsom met
dochters Renske, Neeltje en Teuntje.
Enkele jaren later is hij met veel
plezier aan de slag gegaan bij een
accountantskantoor, waarna Robert
in 2008 besloot om thuis te gaan
werken, op Zorgboerderij Wienes
in Hegelsom. Hiervoor deed hij ook
al in de avonduren de administratie van de zorgboerderij. “Het werk
op de boerderij werd alsmaar groter,
dus toen heb ik de knoop doorgehakt en ben ik thuis gaan werken.
Dat doe ik nog altijd met heel veel
plezier”, vertelt Robert. Hij hoopt
dan ook nog lang zijn werk op de
boerderij voort te kunnen zetten.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

4

“Eronderuit proberen te komen is
een groot woord, maar ik heb het
toch zo lang mogelijk proberen uit te
stellen”, lacht Robert. Een verkorte
opleiding fiscaal recht aan de
Universiteit van Tilburg bleek de
uitweg te zijn. Eenmaal klaar met de
opleiding, hoefden nog maar negen
maanden dienstplicht vervuld te
worden: “Op vrijdag was ik afgestudeerd en de maandag erop begon de
dienstplicht. Dat was een strakke
planning.”
Toen de negen maanden dienstplicht er eenmaal opzaten, ging
Robert op een accountantskantoor
in Eindhoven werken. Dit was echter
maar van korte duur. Via vrienden
leerde hij namelijk Marieke kennen:
“Tijdens het vakantiewerk kwamen
we elkaar ’s ochtends altijd tegen
op de fiets wanneer ik naar Horst
moest en Marieke naar Oostrum.”

Schilderen is echter maar één
van de vele hobby’s van Robert. Zo
is hij ook actief bij Jong Nederland,
de voetbalclub en de carnavalsvereniging in Hegelsom. In 1996 werd
Robert gevraagd om aan de slag
te gaan als groepsleider bij Jong
Nederland. “Ik moest toch integreren”, vertelt Robert lachend. Naast
zijn rol als groepsleider ging hij een
jaar later ook de functie van penningmeester op zich nemen, iets dat hij
nog tot op de dag van vandaag graag
doet. Ook is Robert nog actief bij de
voetbalclub als jeugdleider: “Hoewel
ik zelf niet meer voetbal, kan ik op
deze manier toch nog wat betekenen
voor de club.”
Tijdens de carnavalsperiode is
Robert ook druk in de weer. Zo helpt
hij met het organiseren van de zittingsavonden en maakt hij ook deel
uit van het bestuur. Ook bij de jeugdcarnaval is Robert actief, als penningsmeester en daarnaast nog als
begeleider van de jeugdraad: “Ik probeer ze als begeleider netjes in het
gareel te houden en alles wat daaromheen draait.” Al het verenigingswerk komt wel met een prijskaartje,
maar dit mag de pret niet drukken.
“Stiekem kost het allemaal wel veel
tijd”, vertelt Robert, “Maar ik doe het
met veel plezier. Ik zet me graag in
voor de samenleving”. Daardoor is
Robert ook niet meer weg te denken
uit het verenigingsleven in Hegelsom:
“Marieke komt zelf uit Hegelsom,
maar vaak zegt ze dat ik meer mensen ken hier dan zij. Dat is toch best
een aardig compliment.”
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van beeld en geluid

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.ikzoekeencontainer.nl

info@studioadato.nl
077 351 48 44

tel. (077) 320 97 00

www.studioadato.nl
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www.horstaandemaas.nl

't Gasthoês

College kiest voor ambitie
Het college gaat investeren in extra ambities en duurzaamheidsmaatregelen van het
nieuwe Gasthoês. Het college heeft samen met de (toekomstige) gebruikers/huurders
en mensen uit het culturele en maatschappelijke veld gekeken wat de ambitie moet zijn
van het nieuwe Gasthoês. Deze ambitie is vertaald naar extra investeringen, €1,5 miljoen.
Ook de duurzaamheidsambitie van de gemeenteraad om het monumentale gebouw uit 1900
zo energieneutraal mogelijk te maken is vertaald naar een extra investering, €1,9 miljoen.
Het voorstel wordt in de gemeenteraad van 19 maart behandeld.
Huiskamer van Horst en culturele

Duurzaamheid

katalysator

In de aanbesteding is

Vanaf het begin is het cultuurconcept een

deduurzaamheidsopdracht van de raad als

belangrijke drager geweest voor de plannen

innovatieve opdracht toegevoegd. Op basis van

voor het nieuwe Gasthoês. Speerpunten zijn

die informatie is een samenhangend pakket

onder andere het verbreden en vernieuwen

aan duurzaamheidsmaatregelen opgesteld.

van het culturele programma; samenwerkingen

Dit pakket van €1,9 miljoen omvat goede

tussen de gebruikers van het Gasthoês;

isolatie, volledig elektrische installaties (een

talentontwikkeling in muziek en podiumkunsten.

gasloos gebouw) en zonnepanelen.Daarnaast

Het afgelopen jaar is intensief samengewerkt

wordt gebruikt gemaakt van duurzame

aan een cultureel plan waarin deze ambities

materialen, waarbij de monumentale waarde

zijn door vertaald. Dat heeft er onder andere

van het gebouw wordt behouden en op enkele

toe geleid dat het Gasthoês, de huiskamer

plaatsen versterkt. Het duurzaamheidspakket

van Horst en culturele katalysator in Horst aan

verdient zich terug in de exploitatie en het

de Maas, wordt ingericht naar hedendaagse

onderhoud.

Kloosterstraat Tienray

college krijgt het Gasthoês daarmee ook een

Het college legt het voorstel voor aan

Bomen rooien voor
nieuwbouwplan

middelgrote theaterzaal, een aanvulling twen

de raad. Het wordt behandeld tijdens de

Op korte termijn start ﬁrma Bakker Groen met

nieuwbouwplan bestaande uit 10 woningen.

opzichte van het huidige regionale aanbod.

raadsvergadering van 19 maart 2019.

het rooien van bomen op het perceel naast

De monumentale bomen in de buurt van de

het voormalige klooster aan de Kloosterstraat

nieuwbouwlocatie blijven staan, zoals ook

in Tienray. De bomen maken plaats voor een

de rest van de kloostertuin.

normen. In de plannen van de gebruikers en het

18 februari t/m 8 maart

Snoeien plantsoenen
Van 18 februari t/m 8 maart gaan we de

geparkeerd staan, dan vragen wij u deze

plantsoenen in Horst, Melderslo, Meterik en

tijdelijk ergens anders te parkeren.

Hegelsom machinaal snoeien.

Wij vragen uw begrip voor het eventuele

Hebt u uw auto langs een de plantsoenen

ongemak.

Meldingen openbare ruimte

Zelf makkelijk melding maken
via website of app!
Komt u buiten iets tegen dat overlast veroorzaakt, kapot is en daardoor onveilig?
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
website of via de app een melding doorgeven.

Bekendmakingen

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl
America

Gebr. van Doornelaan 23a

Swolgen

Zwarte Plakweg 59 en 61

Venrayseweg 141

Bertus Aafjesstraat

Hofweg 27

Energiestraat 15

ongenummerd (21, 23,

Broekhuizenvorst

Meerlo

en25)

Heideweg 2

Bergweg en

Horst aan de Maas

Grubbenvorst

Bergsboslaan

Verordening

Witveldweg 14

Melderslo

maatschappelijke

Website

App

Horst

Broekhuizerdijk 14

ondersteuning gemeente

U kunt op de website van Horst aan de Maas

U kunt ook de app “MijnGemeente APP”

Librije 27

Sevenum

vastgesteld

zoeken naar ‘overlast melden’.

downloaden via de appstore (Apple en

Steenstraat 2

Raadhuisplein

Verordening jeugdhulp

Google). U selecteert dan de gemeente Horst

Kuiperplein 1 t/m 48

Heerstraat 11

gemeente Horst aan de

U komt dan op een pagina waar u eventueel

aan de Maas en u kunt meteen melding maken.

Kuiperplein 1

Venloseweg 35

Maas vastgesteld

eerst kunt kijken of de melding al door iemand

Wilt u weten hoe het werkt? Dan kunt u op

Kasteellaan 2

Molenstraat 23

Buitengewoon

anders gemaakt is of u maakt zelf de melding

Youtube zoeken op “Melddesk”. U komt dan uit

Witveldweg 108

Erik de Rodeweg 5

opsporingsambtenaar

via de knop “Meteen Melden”.

bij de “Uitleganimatie Beheervisie MeldDesk”.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

06 - 13 49 30 96

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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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.

Nepnieuws in Horst aan de Maas
Nepnieuws is een hot item. Bij de Amerikaanse verkiezingen zijn
kiezers beïnvloed door ‘nepnieuws’. Trump twittert vrijwel dagelijks dat
de reguliere media nepnieuws verspreiden. De EU heeft zelfs een apart
bureau opgericht om nepnieuws te ontmaskeren. De ‘politiek’ waarschuwt voortdurend voor (of tegen) nepnieuws. Alle reden voor politici,
ook op lokaal niveau, nepnieuws te ontmaskeren en te bestrijden.
Zou je denken.
Maar dan is buiten de
waard gerekend van wethouder
Vostermans (CDA). Wat is het geval?
In Horst aan de Maas is bij plannen
voor de huisvesting van arbeids-

migranten geregeld dat de initiatiefnemer eerst met omwonenden een
dialoog aan gaat. Bij de komst van
een ‘polenhotel’ in Sevenum heeft
volgens verschillende omwonenden

geen of onvoldoende dialoog plaatsgevonden en is het plan er gewoon
doorgedrukt, met medewerking
van B&W. Daarmee zou niet voldaan zijn aan de door de gemeente
gestelde regels. Dagblad de Limburger
besteedde aandacht aan de discussie en vroeg natuurlijk ook om commentaar bij de gemeente. Daar
antwoordde men dat er wél een dialoog had plaatsgevonden, maar dat
de omwonenden zélf aangegeven
hadden dat ze verder geen behoefte

meer aan hadden. Pertinent onjuist.
In de raadsvergadering van 29 januari
werd dat nog eens duidelijk gemaakt
door één van die omwonenden.
Nepnieuws dus.
Naar aanleiding van het artikel
in Dagblad de Limburger stelde ik
namens de SP in dezelfde raadsvergadering aan wethouder Vostermans
de vraag hoe die onjuiste quote in
Dagblad de Limburger kon komen. In
plaats van het nepnieuws te bestrijden en daarvoor excuses aan te bie-

den aan de omwonenden, bleef
Vostermans om de hete brij heen
draaien en stelde hij “het lastig te
vinden” om op de vraag te reageren. Ook na herhaald vragen bleef
hij volharden in onduidelijkheid.
Kortom: voor deze CDA-wethouder
is nepnieuws gewoon een middel
om mensen buiten spel te zetten.
Te triest voor woorden.
Sonja van Giersbergen,
SP Horst aan de Maas

Met veel plezier, steunen wij nummer vier
Binnenkort, op 20 maart, mag iedereen weer naar de stembus voor
de Provinciale Statenverkiezingen. Provinciale Staten? Wat is dat en wat
doen zij? De Provinciale Staten zijn het hoogste orgaan van de provincie.
Inwoners van de provincie kiezen eens in de vier jaar de leden van
Provinciale Staten. Zij bepalen in hoofdlijnen wat de provincie doet en
vertegenwoordigen de inwoners van de provincie. Je kunt Provinciale
Staten dus vergelijken met de gemeenteraad.
Er wordt vanuit de Provinciale
Staten veel en goed werk verricht
voor alle Limburgers. Vanuit het
Noord-Limburgse staat Rudy Tegels

namens het CDA als nummer 4 op de
lijst.
Op zaterdag 26 januari werd
Rudy’s campagnehuis geopend in het

voormalige pand van kapper Seuren
aan de Veemarkt in Horst. Hier wordt
informatie en uitleg gegeven over
wat Rudy, als lid van de Provinciale
Staten kan doen voor de inwoners van
Limburg en zeker ook voor de inwoners van Horst aan de Maas. Daarnaast
worden binnenkort rondom de vier
speerpunten van Rudy nog enkele
thema-avonden georganiseerd.
Vanuit CDA Horst aan de Maas
helpen en ondersteunen we Rudy

natuurlijk met zijn campagne. Mooi
en bijzonder om dit samen te doen.
De afgelopen vier jaren heeft Rudy
een aantal concrete resultaten bereikt
en belangrijke thema’s op de provinciale agenda gezet. Hij wil dit ook de
komende vier jaren weer voor ons
doen. Wij steunen daarom met plezier deze nummer vier: Samen naar de
Provinciale Staten.
Marian Gubbels,
Raadslid CDA Horst aan de Maas

Kronenberg voorbeeld voor Limburg
Kronenberg als pilot voor de hele gemeente of zelfs voor de hele
regio? Dat was de vraag die door Kronenberg energieneutraal gesteld
werd tijdens het kennismakingsbezoek van de gemeenteraad in
Kronenberg.
Feldheim is in Duitsland het
eerste dorp dat het landelijke energienetwerk heeft verlaten en is daarmee
niet langer afhankelijk van de energiemaatschappijen. Het is overgestapt
op 100 procent lokale, duurzame
energiebronnen en heeft fossiele
brandstoffen de rug toegekeerd. In

Kronenberg leeft dezelfde ambitie.
Gesteund door vele inwoners is men
aan de slag gegaan om de mogelijkheden maar ook de uitdagingen te bekijken en te onderzoeken. Leren van
andere initiatieven. Energieneutraal zijn
wil zeggen dat Kronenberg dan evenveel duurzame energie opwekt, als er

gebruikt wordt.Maar dat kan alleen als
er veel minder energie gebruikt wordt.
Het idee hierachter is dat van alle
energie, die nu verbruikt wordt er
50 procent besparing moet plaatsvinden. De andere 50 procent moet dan
ingevuld worden met duurzame energie. Het hele verhaal begint met
besparen en isoleren. Na onderzoek
naar kansen en bedreigingen is men nu
toe aan een volgende stap, het in beeld
brengen van het totale energieverbruik
in Kronenberg. En dit blijkt nog niet zo

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING
d

perceel cultuurgron
5.03.30 ha
Gelegen op de hoek
Rosakker/Roﬀert Oirlo
Inclusief beregeningsput
en betalingsrechten.
Interesse? Bel 0478-578257
of mail naar: info@arvalis.nl

www.arvalismakelaars.nl

makkelijk. Vervolgens het zoeken naar
de beste oplossing.
Om het gewenste doel te bereiken
is hulp nodig. Het inhuren van kennis maar voor de verdere planvorming
zijn middelen nodig. Middelen die later
ten goede kunnen komen aan de hele
gemeente. Vandaar de gedachte om
steun voor dit pilot project. PvdA steunt
dit burgerinitiatief dan ook van harte.
Juist omdat dit van onderop komt.
Jan Wijnen,
PvdA Horst aan de Maas

Thema-avond CDA
In het kader van de Provinciale Statenverkiezingen wordt er op donderdag 28 februari een thema-avond ‘Gezondheid en Vitaliteit’ georganiseerd door CDA Limburg. Deze thema-avond vindt plaats in Gasterij
Bergerbaan in Sevenum en begint om 19.30 uur.
Vier gastsprekers voeren op
deze avond het woord en daarnaast
is er interactie en discussie mogelijk
met de aanwezigen. De vier gastprekers zijn Marijn Mulders (fysiotherapeut), Chantal Versteegen
(eigenaresse Bergerbaan), Jan
Jenneskens (Gezondheidsmaker van
De Gezondste Regio 2025) en Rudy
Tegels (nummer 4 op de kandidatenlijst van het CDA voor de Provinciale
Statenverkiezingen). Marijn vertelt
iets over beweegnormen. Wat staat
er in het Nationaal Preventie Akkoord
en wat zit er in het basispakket?
Ook gaat hij in op het onderwerp
diabetes.

Vervolgens is het woord aan
Chantal. Haar presentatie gaat over
ouderen, dementie en over de vraag
hoe haar organisatie inspeelt op
nieuwe ontwikkelingen.
Jan geeft daarna aan hoe zijn
organisatie ‘De Gezondste Regio
2025’ omgaat met het thema
gezondheid en bespreekt wat we
zelf kunnen doen om vitaal te blijven. Rudy Tegels vertelt over de
speerpunten van CDA Limburg op het
gebied van gezondheid, preventie,
mantelzorg en eenzaamheid onder
ouderen.
Voor meer informatie, stuur een
mail naar geurts.judith@gmail.com
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Klimaataanpak: als je iets doet, doe het dan goed
De lucht en de bodem kennen geen grenzen. Wat we met onze
bedrijven en huishoudens creëren aan CO2 heeft effect op de lucht en
bodemkwaliteit van onszelf en van onze buurlanden.
Daarom moeten we om uitstoot
te verminderen niet alleen aan onze
gemeente, maar ook Europees denken. Ambitieuze doelen en durven
kiezen voor verandering. Want met
nieuwe productietechnieken kunnen
we hetzelfde bereiken zonder de
luchtkwaliteit aan te tasten.

Jammer genoeg lieten twaalf
CDA-lijsttrekkers vorige week weten
de klimaatdoelen op Europees niveau
te willen verlagen uit angst voor de
gevolgen. Ger Koopmans sprak in
De Limburger van vorige week vrijdag uit dat hij bang is dat bedrijven
vertrekken naar buurlanden. Angst is

een slechte raadgever. Hij vergeet dat
samenwerking op Europees niveau
juist kansen biedt om met buurlanden
een nieuwe manier van werken te
ontwikkelen en doelen na te streven.
GroenLinks en D66 zijn dan ook
van mening dat we juist op alle
niveaus, samen, ambitieuze doelen moeten nastreven om uitstoot
te beperken. De partijen dienen
deze week gezamenlijk twee initiatiefnota’s in met 62 voorstellen om

Nederland voor te bereiden op klimaatverandering. Zo willen we met
provinciaal beleid lokale initiatieven
stimuleren. Denk aan Kronenberg
waar we vrijdag waren. Een dorp dat
er naar streeft om energieneutraal
te zijn. Met een provinciale bijdrage
is het mogelijk om te investeren en
advies in te winnen (bijvoorbeeld
over de uitstoot van grootverbruikers)
hoe dit zo snel mogelijk te realiseren is. Tegelijk is Kronenberg zo een

voorbeeld voor andere dorpen in de
provincie en het land.
Een schoon klimaat is geen toekomstdroom. Het is vandaag op zoek
zijn naar feiten en cijfers om echt
verbruik te kunnen meten. Want wat
betreft D66 en GroenLinks: als je iets
doet, doe het dan meteen goed.
Eveline Baas,
D66+GroenLinks
Horst aan de Maas

‘Out of the box’-denken
Vorige week dinsdag hadden we een raadsbijeenkomst over binnensportaccommodaties. Welke uitdagingen zien we: de bezettingsgraad
van enkele gymzalen is laag en zijn deze duurzaam?
In Griendtsveen wordt voortaan nog maar één keer per week
gegymd, omdat de mensen met
een bus naar America dienen te
reizen voor de gymles. Hoe besluit
je wat wel en niet eerlijk is? En hoe
wil je de leefbaarheid in ieder dorp
zo hoog mogelijk houden?

Hierbij ben ik persoonlijk van
mening dat we ook ‘out of the box’
mogen denken. Sporten kan ook
buiten, in een leegstaand pand,
buurthuis of sportaccommodatie.
Veiligheid staat voorop en daar dienen we ook rekening mee te houden.
Maar eens verder kijken leidt wel-

licht wel tot mooie ideeën. Een uurtje springen op de trampolines van
De Riet is immers ook een uitdaging
voor veel kinderen.
Vorige week donderdag was de
voorleeswedstrijd van de gemeente
Horst aan de Maas in de raadszaal
van het gemeentehuis. Mijn dochter
mocht haar school De Brink vertegenwoordigen. Als hulpouder mocht
ik met de klas meefietsen. Ook dit is
een uitje en sporten tegelijk. Het was

een gezellige boel in de raadszaal
met acht klassen van verschillende
scholen. Spannend was het ook en
trots als een pauw dat mijn dochter gewonnen heeft. Maar tegelijk
bedacht ik me ook dat de raadszaal
vele uren onbenut is, geen goede
bezettingsgraad dus. Daar kunnen we
toch meer mee? Gewoon. Doen.
Yvonne Douven,
VVD Horst aan de Maas

Toekomst Omroep Reindonk
Kritische en onafhankelijke journalistiek is erg belangrijk. Het wordt
ook wel eens de waakhond van de democratie genoemd. De SP vindt dat
deze taak ook op gemeentelijk niveau goed uitgevoerd moet worden
met een streekomroep, in ons geval Omroep Reindonk, die deze verantwoordelijkheid aankan.
Reindonk heeft het de afgelopen jaren niet makkelijk gehad en
wil samen met Omroep Venlo een
doorstart maken om het niveau weer
op professioneel niveau te krijgen.

Dit betekent dat de omroep, net als de
Venlose collega, 2,55 euro per inwoner aan subsidie zou moeten krijgen,
in totaal een jaarlijkse subsidie van
bijna 108.000 euro. Op dit moment komt

men in onze gemeente niet verder dan
een eenmalige subsidie van 50.000
euro. Omroep Reindonk geeft aan dat
ze haar taken als omroep hier niet mee
uit kan voeren. Hoe belangrijk vindt het
college informatievoorziening nu eigenlijk? De bibliotheek vroeg niet al te lang
geleden ook om een extra bijdrage van
de gemeente om haar taken goed uit
te kunnen blijven voeren. Tevergeefs.
Niet genoeg geld naar een omroep en

ook niet naar een bibliotheek.
Hier komt nog eens bij dat zowel
Omroep Reindonk als de bibliotheek
gehuisvest zouden moeten worden in
het nieuwe Gasthoês. Er wordt altijd
gezegd dat het om mensen gaat en niet
om stenen, maar de SP betwijfelt of dat
ook wel echt voor dit college geldt.
Bart Cox,
SP Horst aan de Maas

Al meer dan 40 jaar uw specialist in Venlo e.o. voor

sfeerhaarden
gas • hout • pellet • CV • elektrisch

Minckelersstraat 13-15, Venlo
E info@doensen.nl
www.doensen.nl

16

sport

14
02

Mountainbike
toertocht door
bosgebieden
Mountainbikeclub Neetfit uit Melderslo organiseert op zondag
24 februari een mountainbike-toertocht in onder andere het bosgebied
van Swolgen en Lottum. Een gevarieerd parcours van 35, 50 en 65
kilometer is af te leggen.

In Landgraaf

Vrouwen Wittenhorst
verspelen punten
Door: voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het eerste damesteam van RKsv Wittenhorst speelde op zondag 10 februari tegen Schaesberg VR1 in
Landgraaf. De koploper uit Horst haalde met een gelijkspel tegen de derde plek één punt binnen.
Tijdens het eerste kwartier liet
Wittenhorst mooie combinaties en
aanvallen zien. Er werden kansen
gecreëerd, maar de bal wist het doel
niet te treffen. In de 18e minuut werd
Schaesberg voor het eerst gevaarlijk uit een vrije trap, maar wist ook
niet te scoren. Na bijna een half
uur spelen openden de vrouwen uit
Horst de score. Een afstandsschot van
ongeveer 25 tot 30 meter werd binnengeschoten door Sanne Janssen.
Vlak voor rust kwam Schaesberg nog
langszij. Wittenhorst wist de bal niet
goed weg te werken en de spits van
Schaesberg profiteerde hiervan, 1-1.

Na rust ging Wittenhorst door met
verzorgd voetbal en het creëren van
kansen. In de 60e minuut is het dan
ook weer Janssen die wist te scoren,
1-2. Wittenhorst bleef te lang genieten van het doelpunt. De thuisploeg
nam de aftrap en speelde direct de
lange bal en verraste daarmee de
verdediging. Het was weer gelijk, 2-2.
Nog geen 10 minuten later kwamen de oranjezwarten weer op
voorsprong. Michelle de Wit wist de
bal mooi binnen te tikken en daarmee leek de wedstrijd gespeeld.
Schaesberg bleef de lange bal hanteren en met de harde wind leek dit

hun enige manier van voetballen.
Wittenhorst bleef voetballen, maar
verzuimde verder uit te lopen.
In de laatste minuut moest
Wittenhorst dit bekopen met een
makkelijk gegeven vrije trap net buiten het strafschopgebied. De vrije
trap werd fraai rechtsonder in de
hoek binnengeschoten en daarmee
werd de eindstand op 3-3 bepaald.
Wittenhorst had meer verdiend,
maar moest het doen met één
punt. Ondanks het ene puntje blijft
Wittenhorst koploper en staat nu
twee punten los op de nummer 2,
Fortuna.

Twee nederlagen
VC Set Up/MVC’64
De route gaat via het bosgebied
in Swolgen en Lottum richting het
Floriade-gebied. Halverwege is er
een pauzeplaats. Vervolgens gaat
de route langs de Maas terug naar
het Schuitwater, de Swolgense
bossen en de startplaats. Het
gebied wordt gekenmerkt door een
goede bodem waarin brede paden
worden afgewisseld met single
tracks en snelle, vlakke delen met

korte, pittige klimmetjes. Ook bij
nat weer blijft de ondergrond goed
begaanbaar. In totaal zullen er circa
120 hoogtemeters moeten worden
overwonnen.
De inschrijfplaats is op de
Eikelenbosserdijk 6 in Melderslo.
Tussen 8.30 en 10.00 uur is er de
mogelijkheid om te starten.
Voor meer informatie, kijk op
www.neetfit.tk

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

Melderslo

centrum + Broekhuizerdijk

€ 12,50

Horst rondom Nieuwstraat € 12,50

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

Door: volleybalvereniging Set Up/MVC’64
Volleybalvereniging Set Up/MVC’64 uit Meerlo heeft zaterdag 9 februari een 3-2 thuisnederlaag geleden
tegen TFC DS1 uit Odiliapeel. Dinsdag 5 februari kwamen de dames ook in actie tegen het eerste damesteam
Avance uit Sambeek. Deze wedstrijd werd ook verloren met 3-2.
De eerste set tegen TFC DS1 werd
slecht begonnen door Set Up/MVC’64.
Dat resulteerde in verlies van de
eerste set met 18-25. In de tweede set
werd er beter gestart. De dames
straalden uit dat ze nu echt punten
moesten pakken. Middels een sterke
start werd de voorsprong niet meer
weggeven. De setwinst werd met
25-18 binnengesleept. Ook in de derde
set werd sterk gestart. TFC kwam nog
dichterbij maar door enkele rake
klappen van Sem Friesen werd in deze
belangrijke fase de setwinst gepakt
met 25-22.
De vierde set was erg belangrijk
om de wedstrijd te beslissen en de
vier punten te pakken. Het begin van

de set ging gelijk op. Via 11-11 pakte
TFC een voorsprong van 13-17 die het
niet meer uit handen gaf. TFC liep
daarop uit naar een 15-22 tussenstand
en pakte uiteindelijk de set met 22-25.
De vijfde set moest dus de beslissing
brengen in de wedstrijd. TFC kon uitlopen en zo won zij de set met 9-15.
Enkele dagen eerder, op dinsdag
5 februari, stond de inhaalwedstrijd
van het eerste damesteam VC Set Up/
MVC’64 tegen Avance dames 1 uit
Sambeek op het programma. Onder
toeziend oog van veel publiek hebben de dames een nipte 2-3 nederlaag geleden. De eerste set speelden
de dames snel, hanteerden ze een
strakke verdediging en brachten ze

veel variatie aan in het spel. De set
werd dan ook met 25-15 binnengehaald. Ook deze set liet VC Set Up/
MVC’64 de tegenstander achter zich
met een setwinst van 25-19. De derde
set werd met 14-25 verloren. Vanaf
een gelijkstand van 7-7 liep Avance
weg, mede door een sterke service en
veel aanvalskracht. In de vierde set
kon VC Set Up/MVC’64 de knop maar
niet omzetten. Avance won de set met
25-15. In de beslissende set werd de
gehele set achter de feiten aangelopen. Ondanks een sterke invalbeurt
van Loes van de Pasch, lukte het niet
om de set nog te keren. De vijfde set
werd verloren met 7-15, waarmee de
3-2 nederlaag een feit was.

Gedegen wedstrijd

Wittenhorst wint van
kampioenkandidaat
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
De mannen van het eerste elftal van RKsv Wittenhorst speelden op zondag 10 februari uit tegen kampioenkandidaat Cheveremont. De oranjemannen lieten deze middag een gedegen wedstrijd zien en wonnen
met 1-3.
Vanaf het begin dicteerden de
Noord-Limburgers het spel. Reeds in
de 2e minuut liet Thom Derks een
gevaarlijk schot los. In de 4e minuut
was het raak toen de bal via Thom
Derks bij de snelle Joost van Rensch in
de voeten werd gespeeld. Hij scoorde
tot groot genoegen van de aanhang
de 0-1. Wittenhorst bleef in het verdere verloop de bovenliggende partij. Met wat meer geluk was er een
grotere tussenstand op het scorebord gekomen. Slechts één maal had

Chevremont via Boyd Joosten de kans
om iets terug te doen. Na de pauze
probeerde de thuisclub de bakens te
verzetten. Echter wilde Wittenhorst
niet meewerken. Met gecontroleerd
spel hield de achterhoede de aanvallen
redelijk op afstand. Dit werd bekroond
door de inzet van de gehele ploeg. De
strijdwijze deze dag met twee spitsen wierp vruchten af. De snelle Thom
Derks ontsnapte en kon met een hard
schot doelman Mark Voss verrassen,
0-2. Chevremont was duidelijk aan-

geslagen. Het had moeite met het
spel van Wittenhorst. Joep Beurskens
leek de voorsprong te vergroten maar
de doelman voorkwam succes. In de
slotfase besliste Marco Daniels de
wedstrijd. Hij verzilverde een keurige
actie, 0-3. Hier kwam weer aan het
licht dat de thuisclub veel moeite had
met de snelheid van de Wittenhorstvoorwaartsen. In de laatste minuut
kreeg Chevremont een penalty omdat
Bart Spreeuwenberg de bal tegen de
hand kreeg, 1-3.
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Seizoen 2019-2020

Nieuwe hoofdtrainer
SVEB
Voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst heeft
Claus Foederer aangesteld als nieuwe hoofdtrainer voor het seizoen
2019-2020.
De huidige trainer van SVEB
Tom van Bergen heeft aangegeven na twee seizoenen afscheid te
nemen van de club. Hij gaat komend
seizoen aan de slag bij MVC’19,
dat nu uitkomt in de derde klasse.
Claus Foederer gaat het hoofdtrainer-

schap voor het seizoen 2019-2020
invullen. Claus is 52 jaar en woont
in Veghel. Hij is nu assistent-trainer
bij RKVV Erp en tevens jeugdcoördinator. Daarvoor is hij hoofdtrainer
geweest bij RKVV Keldonk, SES uit
Langenboom en Juliana Mill.

Verdiende overwinning

Sparta’18 te sterk
voor Helvoirt
Door: voetbalvereniging Sparta’18
Het eerste herenteam van Sparta’18 van trainer Ralf de Haas is
zondag 17 februari goed uit de winterstop gekomen. Nadat vier oefenwedstrijden in winst werden omgezet, werd ook koploper (op basis van
aantal verliespunten) Helvoirt door Sparta’18 uit Sevenum verslagen.
In een wedstrijd waarbij hard
werken de toon sloeg en de kansen
schaars waren, werd Bart Schouten
uiteindelijk matchwinnaar. In de
eerste helft kreeg Sparta’18 twee
goede mogelijkheden. Pim Nellen
schoot van afstand op de bovenkant
van de lat en Jeroen Smits kreeg zijn
inzet niet tussen de palen, waardoor
beide ploegen gingen rusten met de
brilstand.
Na rust had Helvoirt meer en
meer de bal maar werd het niet
gevaarlijk. Naarmate de wedstrijd
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Oxalis wint van Klick’15
Door: korfbalvereniging Oxalis
Voor de korfbaldames van Oxalis stond op zondag 10 februari een belangrijke wedstrijd tegen Klick’15 op het
programma. Deze wedstrijd was een strijd om plek drie op de ranglijst. De vorige keer had Oxalis van Klick’15
verloren. Oxalis won de wedstrijd met 14-11.
Oxalis begon meteen sterk aan
de wedstrijd. In de eerste vijf minuten vielen er snel twee doelpunten
waardoor Oxalis met een voorsprong
begon. De meiden van Klick’15
hadden hier snel een antwoord op en
vijf minuten laten was de stand
alweer gelijk. Er werden veel kansen
gecreëerd bij Oxalis, maar opnieuw
werden veel van acties niet afgemaakt. Langzaam wist Oxalis beter
de korf te vinden en een voorsprong

op te bouwen in de eerste helft. Dit
zorgde voor een ruststand van 10-7.
Trainer en coach Jan Wielink gaf aan
dat de meiden in de aanval meer rust
moesten pakken voor de kansen die
ze kregen en verdedigend moesten
ze de focus blijven houden. Want
Oxalis werd op momenten toch nog
verrast door de snelle acties van
Klick’15.
Klick’15 begon de tweede helft
sterk en opeens was de voorsprong

nog maar één doelpunt voor Oxalis.
Vanaf dat moment was het de zaak
om de regie in de wedstrijd weer
over te pakken en de kansen af te
maken. Oxalis bouwde langzaam
maar zeker weer een voorsprong op.
Toch gaf Klick’15 zich niet zomaar
verloren. De dames van Oxalis wisten
het hoofd echter koel te houden en
de wedstrijd uit te spelen. De eindstand werd 14-11. Door deze winst
verstevigt Oxalis de derde plek.

Reis rond de Wereld

Synchroonzwemshow
HZPC in De Berkel
De synchroonzwemsters van HZPC Horst houden op vrijdag 22 februari en zaterdag 23 februari een show in
zwembad De Berkel in Horst. Het thema is ‘Reis rond de Wereld’. De show begint om 11.00 uur.

vorderde werd Sparta’18 steeds
gevaarlijker in de omschakeling.
In de 80e minuut scoorde Bart
Schouten de 1-0 door de bal langs
de doelman te schieten.
Helvoirt drong daarna aan maar
verder dan een schot van Rico de
Laat, die doelman Yannick Vullings
makkelijk kon wegboksen, kwam de
ploeg niet. Hierdoor won Sparta’18
op basis van het aantal kansen verdiend van Helvoirt.
Zondag 17 februari gaat de ploeg
op bezoek bij Volharding.

Nationale Zwemcompetitie

HZPC vergroot
promotiekansen
Door: zwemvereniging HZPC
Tijdens de derde ronde van de Nationale Zwemcompetitie, die
plaatsvond op zondag 10 februari in Sittard, heeft HZPC uit Horst de
positie in de top van de A-klasse vast weten te houden. Met een derde
plek in de derde ronde en een vierde plek in het tussenklassement, ligt
het team nu op koers voor promotie naar de Hoofdklasse.
Het programma van de derde
competitieronde bestond uit veel
lange afstanden, waar veel punten
gepakt konden worden ten opzichte
van de concurrentie. Voor de junioren
stond de zware 400 meter wisselslag
op het programma. Ook de jeugdzwemmers en seniorenzwemmers
hadden een intensief programma.
De jeugdzwemmers kwamen aan de
start op de 200 meter vlinderslag en
200 meter wisselslag en de senioren
zwommen de 200 meter rugslag en
200 meter schoolslag.
Er werden ook diverse persoonlijke records gezwommen door
de zwemmers van HZPC: Naomi
Brouwers, Isa Curvers, Lars Hagens,
Jesse Jacobs, Paul Kaczmarek, Anna
van Kuijk, Veerle Maasdijk, Iris van

den Munckhof, Björn Piket, Anne
Roefs, Jente Sikes, Vera Smits, Lynn
Vallen, Daniël Vlijt, Serafina Vlijt,
Maud Weijmans, Marco Zanders
en Marlijn Zwart zwommen een of
meerdere pr’s.
De eerste vier teams van de
A-klasse promoveren naar de
Hoofdklasse. De Hoofdklasse binnen het wedstrijdzwemmen staat
gelijk aan de eredivisie van het
voetbal. De beste achttien teams
van Nederland (waaronder de teams
uit Amsterdam, Eindhoven en Den
Haag) komen uit in de Hoofdklasse.
Een promotie zou een unieke prestatie zijn in de geschiedenis van HZPC.
De vierde en beslissende wedstrijd
wordt gezwommen op zondag 24
maart in Horst.

Tijdens deze show zullen de
synchroonzwemsters op reis naar
alle continenten van de wereld.
Van Nederland naar Amerika en via

de Stille Oceaan naar Europa en
Afrika.
Zowel in het water als op de kant
zullen de dames het publiek hun

kunsten laten zien met muziek, dans
en toneel. De show begint om
11.00 uur in zwembad De Berkel in
Horst.

SV Melderslo-korfbalsters
spelen gelijk
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 10 februari tegen De Peelkorf 1 uit Ysselsteyn.
De wedstrijd werd gespeeld in sporthal De Wetteling in Venray. De eindstand was 13-13.
SV Melderslo kende net als vorige
week een goede start en de ploeg
kwam vrij snel op een 0-3 voorsprong. Het goede spel bleef de
gehele eerste helft zichtbaar en de
voorsprong werd dan ook behouden.
SV Melderslo liet mooi aanvalsspel
zien en in de rust was de voorsprong
zelfs nog wat uitgebreid naar 5-9.
Na rust kwam De Peelkorf beter uit

de kleedlokalen, hoewel
SV Melderslo vrij snel herstelde van
de dip. De ploeg behield dan ook
terecht de voorsprong en was nog
steeds beter, vooral verdedigend
stond ze als een huis.
In de slotfase wist De Peelkorf via
een strafworp echter toch de aansluitingstreffer te scoren, de 12-13.
Daarop volgde nog een vrije worp

aan de kant van de thuisploeg in de
laatste seconden van de wedstrijd.
Deze werd benut en dat bepaalde
ook meteen de eindstand: 13-13.
SV Melderslo had in deze wedstrijd
meer verdiend en hoewel er vooraf
wellicht getekend was voor een punt
tegen de nummer 3 op de ranglijst, is
het gelijkspel achteraf gezien toch
zuur.
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Carnavalsavond
OJC Niks voor basisschooljeugd
OJC Niks organiseert op vrijdag 22 februari een carnavalsavond voor
de basisschoolkinderen uit Horst. Het thema van de avond is
‘Disneyland Hôrs’. De avond wordt voor het achtste jaar georganiseerd
door verschillende verenigingen uit Horst.
Tijdens de avond is er een dj en
ook zijn er optredens van de jeugdliedjeszangers en de dansgardegroepen van Horst en Lottum.
Door de jeugdprins van Horst zullen
prijzen voor de best verklede
kinderen worden uitgereikt.
Het feest voor kinderen uit groep 1

tot en met 5 vindt tussen 18.00 en
19.45 uur plaats en voor kinderen uit
groep 6 tot en met 8 tussen 20.00
en 22.00 uur plaats. De entree is
gratis. Daarnaast ontvangen de
kinderen bij binnenkomst een bon
voor één gratis snoepzakje of glas
ranja.

De Vlaskop

Orde van
Verdienste voor
Bas van de Lisdonk

Niels en Marieke
Meterikse boerenbruidspaar
Het nieuwe boerenbruiloftspaar van carnavalsvereniging de Meulewiekers uit Meterik is Niels
Peeters en Marieke Ermers. Zij werden uitgeroepen op zondag 10 februari in MFC De Meulewiek in
Meterik. Het thema die avond was ‘circus’. De ouders van de bruid zijn Yvonne Wijnands en Henk van
Rengs. De ouders van de bruidegom heten Kim van der Hulst-Bastiaansen en Quin Janssen. De burgemeester wordt gespeeld door Hans Cuppen. Kevin Alards krijgt de rol van de broer van de bruid op
zich en Koen Tielen die van broer van de bruidegom. De bruiloft vindt plaats op carnavalsdinsdag
5 maart om 14.11 uur in MFC De Meulewiek in Meterik.

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

Bas van de Lisdonk heeft dit jaar de Orde van Verdienste van carnavalsvereniging De Vlaskop uit Melderslo ontvangen. Hij kreeg de onderscheiding tijdens de receptie van prins Mark II op zaterdag 9 februari.
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Bas is 51 jaar, gehuwd met Inge
en is vader van drie kinderen.
Het hele gezin draait om verenigingsleven en vrijwilligerswerk.
Naast z’n baan bij de gemeente
Horst aan de Maas is Bas nog altijd
bezig met allerlei nevenactiviteiten
als vrijwilliger. Zo is hij voor
SV Melderslo, afdeling voetbal, in het
verleden twintig jaar actief geweest
als bestuurslid en commissielid.
Daarnaast is hij zeven jaar bestuurs-

lid geweest van Rijvereniging/
Ponyclub De Dravertjes. In 1996 was
hij prins carnaval.
Ook heeft hij diverse keren
meegedaan met de boerenbruiloft,
de zittingsavond gepresenteerd en
zat hij in de jubileumcommissie van
het 5x11-feest. Tevens is hij al enige
jaren bestuurslid van Stichting
MFC de Zwingel en sinds kort ook
voorzitter van Stichting Geschiedenis
Melderslo.
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De Vöskes

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: De Vöskes uit Meerlo.

Carnavalsvereniging De Vöskes
uit Meerlo is de oudste carnavalsvereniging van gemeente Horst aan

de Maas. In 1948 waren de eerste
activiteiten waarna een jaar later de
vereniging opgericht werd. Vorst van
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De Vöskes, Bart Kerstjens, vertelt het
verhaal van Egbert Geurts die aan de
wieg stond van de carnavalsvereniging

in Meerlo. “Het verhaal gaat dat er
mensen eieren aan het eten waren bij
Hoekse Hannes in Meerlo. Bij Egbert
werd een theemuts op zijn hoofd gezet
en een tafellaken om de nek gedaan.
Daarmee was prins Egbert dun Urste
geboren. Toen was de duivel los.”
Daarbij hoort ook een gedichtje wat
menig inwoner van Meerlo kent:
‘Mieëlderse vos, D’n duvel is los, Biend
um an un touwke, Zet um moeders
mutske op, Dan is ut vaders vrouwke.’
Een jaar later organiseerden drie
verschillende verenigingen de carnavalsperiode: de ruiterclub, de voetbalclub en de fanfare. Vanaf dat jaar staat
De Vöskes ingeschreven als een echte
carnavalsvereniging. Maar waar komt
die naam toch vandaan? Liepen er veel
vossen rond in Meerlo? Nee, het was
vroeger de bijnaam voor inwoners van
Meerlo. “Sterker nog, een scheldwoord”, zegt Bart. “Vroeger was er wel
eens wat onenigheid tijdens de uitgaansavonden tussen de omliggende
dorpen. De inwoners van elk dorp
hadden wel een scheldwoord voor de
ander. Zo kregen de Meerlose inwoners
de bijnaam vossen ofwel in het dialect
‘vöskes’. Later is deze scheldnaam
aangenomen als naam van de vereniging.” Op de vraag waarom de inwo-

ners van Meerlo vossen werden
genoemd, weet Bart wel antwoord
op. “In fabels en verhalen wordt de
vos al sinds de oudheid afgeschilderd
als slim en sluw. De Meerlose
inwoners werden dus gezien als
slimme en sluwe mensen.” De functie die Bart heeft tijdens carnaval is
vorst, daar is ook wel wat Meerlose
geschiedenis over te vertellen. “Onze
vorst heet Reynaert. Dat komt van
een middeleeuws verhaal over
Reynaert de Vos.” Het verhaal gaat
dat de Reynaert de Vos met alles en
iedereen uit de ridderwereld spot.
De koning is zo begerig naar de niet
bestaande schat waarover Reynaert
spreekt, dat hij de vos gelooft en zijn
trouwe edelen de rug toekeert.
Ene Bruun wordt als boodschapper
door de koning op pad gestuurd om
Reynaert op te halen. Hij vergeet de
opdracht als de vos over honing
praat. Hij wordt gedreven door
honger, gulzigheid wellust naar
macht. Reynaert de Vos maakt daar
gebruik van. Hij was immers een
doortrapte schurk. Het zijn verhalen
waarin de lezer telkens op het
verkeerde been wordt gezet. Dit slaat
op de sluwheid van de Meerlose
inwoners.

Derde Seniorenzitting
Kronenberg
De derde Seniorenzitting in Kronenberg vond plaats op woensdag 6 februari in Gemeenschapshuis
De Torrekoel.

Groene make-over
Het buitenterrein van twee boerderijen in Sevenum, Oije Vors
en Nieje Vors, werd onlangs onder handen genomen door de
Groengroep Sevenum. Het werd een heuse groene make-over,
aldus de organisatie. Ruim twintig man ging aan de slag met
fruitbomen, fruithagen, gemengde hagen en bosjes bij de vernieuwde poel. Dit werd mede mogelijk gemaakt door een statiegeldactie van supermarkt Jumbo.

“Veel bezoekers uit Kronenberg
en Evertsoord, Sevenum en omstreken hebben weer genoten van een
middag met veel muziek en humor”,
aldus de organisatie. In aanwezigheid
van prins Roy Teluij met zijn prinses
Nicole en adjudanten Rob Mulders en
Thijs van Dinther, vorst Paul Janssen,
leider John van Enckevort en ceremo-

niemeester Huub Dinghs traden
verschillende artiesten op. Het tweetal Turbo Toos en Super Stien beet het
spits af. Daarna traden de vier dames
van Onjeklonje op. Na de pauze was
er een optreden van eigen bodem
‘De vergaete megjes van d’n
Kroeënenberg’. Tonpraoter Dirk
Kouwenberg had veel succes met zijn

optreden als ‘de tandarts’. Onjeklonje
sloot de middag af, Joekskapel Efkes
Angers zorgde voor de verdere
muzikale omlijsting.
De organisatie was in handen van
KBO Kronenberg en Evertsoord,
Kronenbergse Vrouwen Samen en de
Stichting Welzijn Kronenberg/
Evertsoord.
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Prinsenpaar ‘t Trefpunt
Het nieuwe prinsenpaar van disco ‘t Trefpunt bestaat uit prins Jeroen Swaghoven en prinses Maud Cuijpers. Zij
kwamen onlangs uit tijdens de carnavalsavond in The Shuffle in Horst.

PRINS JOHN I GEFELICITEERD NAMENS
DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22 info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

Het nieuwe prinsenpaar kwam
vermomd in zwarte capes en witte
maskers het podium op en dit
maakte al veel los bij onze bezoekers.
Na het voorlezen van de proclamatie

werd uitgeroepen tot 34e prinsenpaar
van disco ’t Trefpunt prins Jeroen
Swaghoven en prinses Maud Cuijpers.
Nadat zij volledig in stijl waren
aangekleed tot prins en prinses en

iedereen het nieuwe paar had kunnen
feliciteren was het tijd voor feest,
samen met PatsBoemPaaf en jeugdprins Cas met zijn adjudanten en
gevolg.

Klosoverdracht Dreumel
Carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst organiseert op vrijdag 22 februari De Kloscommissie in de
Mèrthal in Horst. Tijdens dit evenement wordt de carnavalskrant De Klos gepresenteerd en zullen enkele
artiesten optreden.
Schrijvers van de Klos zullen
tijdens De Kloscommissie hun eigen
werk voorlezen. ‘D’n Hannes’ van

2018 wordt ook bekendgemaakt en
wordt uitgereikt. Het programma
begint om 20.11 uur. De Mèrthal is om

Wij feliciteren prins Roy en zijn adjudanten Thijs en Rob!
Den Spittheuvel 13, 5976 PV Kronenberg - 06 14 44 49 32

“Weej wense prins Roy en ziên adjudanten
Thijs en Rob unne schoëne carnaval!”

19.00 uur open en de entree is gratis
Kijk voor meer informatie op
www.dreumel-horst.nl
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enne fijne vastelaovend
Lenssen, van alle markten thuis
www.lenssenadvies.nl
Aanbouw
Verbouw
Nieuwbouw
Utiliteitbouw

Jeugdkwartet Ût Ezelsköpke
Het jeugdkwartet van Ût Ezelsköpke in Sevenum bestaat dit jaar uit prins Gijs I (Fleuren) en
prinses Roos I (Jacobs) en hun adjudanten Luuk (Lenssen) en Pam (Wijnhoven). De receptie is op
zondag 24 februari om 15.11 uur in De Wingerd in Sevenum.

Weej wense Prins Roy d’n Erste
en zien adjudante Thijs en Rob
unne toffe carnaval toe!
Simonsstraat 37a
5976 NW Kronenberg

077 467 3607
06 55 69 36 07

www.markvanlier.nl
anlier.nl
anlier
info@markvanlier.nl

‘Voor particulier
en bedrijf’
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11 vragen aan prins Roy I

‘Ga genieten’

in Evertsoord wonen hebben we echt de smaak
te pakken gekregen. 2016 was voor ons wel een
hoogtepunt toen we in het boerengezelschap zaten
van Thijs van Dinther en Heleen Verbeek. Hier is ons
trio toen ook gevormd gewoon voor de grap, maar
nu dus ook voor het echt. Nog nooit zoveel carnaval
gevierd. We hopen dat dit jaar natuurlijk te kunnen
overtreffen.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Natuurlijk de kartrekker zijn tijdens de eigen activiteiten in Kronenberg en Evertsoord samen met
mijn adjudanten Thijs van Dinther en Rob Mulders.
Verder hebben we een druk schema met diverse
recepties en zittingsavonden van omliggende dorpen. We gaan op ouderen en ziekenbezoek met het
trio. En zorgen dat we bij elke activiteit weer fit aan
de start staan en genieten van alles wat we meemaken.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Ga genieten. Probeer zoveel mogelijk van de carnaval mee te maken elk jaar. Lekker genieten van een
pilsje samen met vrienden en familie.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Dat zijn er verschillende. Mijn hoogtepunt was het
uitkomen op 27 januari, hier heb ik heel lang naar
uitgekeken. Ons ‘Oape Hoes’ op maandag na het
uitkomen, was echt overweldigend, wat een feest.
Verder is het Pieëlbal in de Smelentos in Evertsoord
altijd al een hoogtepunt voor ons, maar nu zeker.
Zelf verwacht ik dat de receptie op carnavalsvrijdag
wel het drukste en heftigste avondje wordt van de
gehele carnaval. En natuurlijk kijk ik ook uit naar de

sleuteloverdracht op zondagmorgen in De Mèrthal
in Horst.
Welk carnavalsnummer hoort echt bij
vasteloavend?
‘Noa het Zuuje’ van Lex Uiting springt er voor mij
wel uit, verder vind ik alle carnavalsnummers wel
leuk om naar te luisteren. Ik ben ook liefhebber van
de top 1111 op L1 radio. Die begint altijd een week
voor carnaval tot de aftrap in de Zoepkoel. Dit zijn
goede arbeidsvitaminen een week voor carnaval.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Met ons gezin eerst even bijkomen van alle drukke
dagen en daarna met het trio en de meisjes gezellig
napraten en borrelen. Dan langzaam de draad weer
oppakken en dan ‘s maandags weer lekker aan het
werk.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Voor mijn familie was het vrij gemakkelijk, omdat
niemand dit eigenlijk verwachtte en het onderwerp ook niet aankaartte. In Evertoord en ook op
de school bij de kids werd ons het vuur wel af en
toe na aan de schenen gelegd. Ik heb daarom ook
met Nicole afgesproken hoe daar op te antwoorden.
Je gaat al snel allerlei dingen roepen en dat valt
natuurlijk ook op. Het viel met name de laatste paar
weken niet mee om normaal te reageren.
Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn in
2020?
Volgend jaar verwacht ik weer een prins uit
Kronenberg, misschien iets jonger dan mij, tussen de 25 en 35 jaar. Iemand die weet hoe je een
feestje moet vieren en die de kar kan trekken.

Wij feliciteren Prins Roy en adjudanten Thijs en Rob!

Team Sijbers-Support feliciteert Prins
Wil dun erste en adjudanten Edwin
en Mark”

Reindonckweg 12, 5976 PK Kronenberg T: 077 - 374 38 25
E: info@sijberssupport.nl www.sijberssupport.nl
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CV Kroënekraan & Pieëlhaas Kronenberg en Evertsoord

Wie ben je?
Mijn naam is Roy Teluij, ik woon samen met ‘mien
megje’ Nicole van Rengs in Evertsoord, ofwel ‘de
Pieël’. Wij hebben samen drie kinderen, Janne (12),
Lynn (10) en Chris (4). Zij waren helemaal overdonderd na het uitkomen en vinden het geweldig dat
pap prins is dit jaar.
Waar werk je?
Ik ben zzp’er in de bouw en interieurbouw. Ik
werk alweer een tijdje voor Sijbers in Kronenberg.
Marcel Sijbers is zelf in het verleden ook prins
geweest en bij Sijbers weten ze wat carnaval
vieren is. Zij vinden het dan ook prachtig dat ik
prins ben geworden. Daarnaast hebben Nicole
en ik een groepsaccommodatie in Evertsoord: de
Wertemerhoeve. Hier zorg ik dat alles er buitenom
netjes bij ligt en ben ik als Technische Dienst verantwoordelijk voor het onderhoud.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Het is een groot voorrecht om dit mee te mogen
maken, vooral omdat we pas 5,5 jaar in Evertsoord
wonen. We hadden dit dan ook nooit verwacht,
geweldig. Evertsoord en Kronenberg vieren al jaren
samen carnaval, maar vanuit Evertsoord is het aantal prinsen beperkt, voor ons dorpje is het dan ook
extra bijzonder dat er weer een prins uit ‘de Pieël’
is. Dit jaar zelfs twee, want ook de jeugdprins Sem
van den Eijnden komt uit Evertsoord.
Wat betekent carnaval voor je?
Toen we nog geen kinderen hadden, vierden we
eigenlijk niet echt carnaval. Dit is pas gekomen
toen de kids naar de basisschool gingen. We woonden toen nog in Horst en zijn er toen langzaam
ingerold samen met onze oude buren. Sinds we

‘Met de Pieël dit
joar vörop, zetten
weej Kroënenberg en
Evertsoord samen
oppe kop!’
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Naamgewazel
De Krey
13/15

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: De Krey uit Broekhuizen

PRINS TIM I GEFELICITEERD NAMENS
DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Harmonie Eten & Drinken
Hoofdstraat 8
5973
NE Lottum
Harmonie
Eten(NL)
& Drinken
T
077-4632945
Hoofdstraat 8
W
www.harmonie-etenendrinken.nl
Harmonie
Eten(NL)
& Drinken
5973
NE Lottum
E
Hoofdstraat
8
T info@harmonie-etenendrinken.nl
077-4632945
5973
NE Lottum (NL)
W www.harmonie-etenendrinken.nl
T
077-4632945
E info@harmonie-etenendrinken.nl
W www.harmonie-etenendrinken.nl
E info@harmonie-etenendrinken.nl
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dat aspect van carnaval over te
brengen op de jonge jeugd in het
dorp. Het aantal jeugdigen in het
dorp neemt echter af. “Een paar
jaar geleden is onze jeugdcarnaval
daarom gefuseerd met de jeugd
van Broekhuizenvorst in jeugdcarnavalsvereniging De Kreyepoëtjes.
Op carnavalsmaandag organiseren zij het jeugdbal, met een
eigen prins en prinses en boerenbruidspaar. Wij vinden het vooral
belangrijk dat carnaval er ook
is voor kinderen, want de jeugd
heeft immers de toekomst.”
Jeucken ziet de toekomst vol
vertrouwen tegenmoet. “Carnaval
is iets wat qua bezoekersaantallen al jaren wat terugloopt”, zegt
hij. “Er is in de regio steeds meer
te doen en dat betekent dat het
voor ons lastiger is om de zaal vol
te krijgen. Toch hebben we er nog
veel vertrouwen in. We hebben
een jonge, enthousiaste groep,
die als voornaamste doel heeft
om jaarlijks een mooi programma
voor de inwoners van Broekhuizen
neer te zetten en dat is nog ieder
jaar gelukt.”

Stichting Landschap Horst aan de Maas en IKL

Hakhoutdag in Melderslo
Stichting Landschap Horst aan de Maas en IKL organiseren op zaterdag 23 februari een hakhoutdag.
Deze vindt van 09.00 tot 13.00 uur plaats in Melderslo.
Er worden deze morgen snoeiwerkzaamheden rondom een poel in
Melderslo uitgevoerd, zodat deze weer
volop in het licht komt te liggen en er
voor de padden weer een optimale
biotoop ontstaat. Er wordt gewerkt
volgens het principe ‘samen uit,

samen thuis’ en deelname is gratis.
Er wordt alleen met handgereedschap
gewerkt. De organisatie geeft instructies wat er gekapt dient te worden
en hoe er veilig gewerkt kan worden.
Het vrijkomende hout wordt verdeeld
onder de groep.

Aanmelden voor de hakhoutdag
op zaterdag 23 februari kan via
info@landschaphorstaandemaas.nl
met vermelding van naam adres en
telefoonnummer.
Na aanmelding volgt bericht over
de exacte locatie.

feliciteert

WWW.AARTSCONSERVEN.NL

gespeeld op carnavalsdinsdag: de
veteranen van de voetbalclub speelden tegen de raad van 11. “Het jaar
daarna riep Jac Gooren van de raad
gekscherend: ‘Ik fiets nog liever een
rondje om de kerk dan dat ik weer
een voetbalwedstrijd speel!’ En dat
is hoe de Tour de Brokeze ontstond.”
De Tour de Brokeze wordt nog steeds
jaarlijks georganiseerd op carnavalsdinsdag. “De deelnemende wielrenners verkleden zich en maken zo
gek mogelijke fietsen”, legt Jeucken
uit. “Dan leggen ze een parcours af
en komt er een winnaar uit de bus.
Vroeger was het echt een gigantisch evenement en het is nog altijd
drukbezocht. De Tour is nog steeds
het hoogtepunt van het carnaval in
Broekhuizen. Het is iets unieks. Alle
andere dorpen hebben een optocht en
wij hebben dit.”
Jeucken vindt de verbondenheid die met carnaval te voelen is
in Broekhuizen, iets typerends voor
het dorp. “Broekhuizen is een kleine
gemeenschap, een hecht dorp.
Carnaval is hier belangrijk om de mensen weer samen te brengen”, zegt hij.
De vereniging vindt het belangrijk om

ADJUDANT

BOB
ELKE DAG FEEST MET AARTS CONSERVEN

25 jaar
E-bike
special
ist
in
de regio

!

Wij wensen Prins Tim I een fijne carnaval toe!
De Steegh 13, 5973 PZ Lottum • tel. 077 – 463 28 93
E info@gkbikes.com www.gkbikes.com
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www.petersbno.nl

Carnavalsvereniging De Krey
werd op initiatief van een aantal
dorpsbewoners opgericht in het
jaar 1957. “Vier mensen uit het
dorp besloten dat ze carnaval niet
meer ergens anders wilden
vieren, maar hier in het dorp
wilden blijven”, vertelt voorzitter
Leon Jeucken. Om dat te realiseren, moest er een carnavalsvereniging worden opgericht. Als
naam werd al snel gekozen voor
‘De Krey’. “De mensen hier,
werden vroeger, lang voor de
oprichting van de carnavalsvereniging, al ‘kreyen’ genoemd”, legt
Jeucken uit. Wat daar de precieze
verklaring voor is, weet hij ook
niet precies. “Dat is echt iets van
heel vroeger.”
In het eerste jaar dat de
vereniging carnaval vierde in
Broekhuizen, werd er alleen een
boerenbruiloft georganiseerd.
“Voor een raad van 11 en een
prins was het te kortdag”, vertel Leon. “Het jaar daarna, in
1958, werd er wel volledig carnaval gevierd.” In dat jaar werd er
bovendien een voetbalwedstrijd
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11 vragen aan prins Tim I

Wie ben je?
Ik ben Tim van Dijk en ik ben geregistreerd partner met Steffie Hermans. Samen hebben wij twee
kinderen: Guusje (5) Toën (2). Zij vinden het super
dat papa nu voorop gaat in de polonaise en de
scepter zwaait door het Lottumse Peggeriek.
Waar werk je?
Ik ben werkzaam als voorman en timmerman 1 bij
Peters Bouw en Onderhoud in Horst. Verder ben
ik daarnaast ook nog werkzaam als aspirant lid bij
de brandweerpost Lottum, waar ik nog een jaar
voor in opleiding zit voordat ik volwaardig manschap A ben.
Hoe voelde het om tot prins te worden
gekozen?
Ik zit al ruim vijf jaar bij GMV de Peg als raadslid en had niet verwacht dat dit jaar mijn jaar zou
worden. Mijn reactie was eerst verbaasd waarna
ik volmondig ‘ja’ zei. Samen met mijn prinses
Steffie en mijn adjudanten Ralf Hoeijmakers, die
een goede kameraad van mij is, en Bob Rijvers,
collega brandweerman en overbuurman, gaan we
er een topfeest van maken.
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval is mij met de paplepel ingegoten.
Na in 1999 als schoolprins benoemd te zijn en

in 2003 als jeugdprins is het nu toch echt tijd
om het rijtje vol te maken. Ik ga de rol als prins
van de Lottumse Pegge dan ook tot een succes
brengen.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Ik ga mij op dezelfde manier opstellen als de vijf
voorgaande jaren. Help mede met de rest van
de GMV om ook dit jaar tot een succes te brengen, alleen doe ik er nog een schepje bovenop
om voorop te gaan in de polonaise. Ik ga er een
superfeest van maken samen met mijn prinses en
mijn adjudanten.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Maak veel lol en geniet van de momenten die
komen gaan.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Het hoogtepunt van mij is toch zeker de Lottumse
Gekke Moandaag waar ik als prins door de straten
van Lottum trek. Maar natuurlijk was het uitkomen uit de Lottumse pomp op het prinsenbal ook
een zeer mooie belevenis.
Welk carnavalsnummer hoort echt bij
vastelaovend?
Het nummer dat mij echt aanspreekt en waar mijn

‘Het mag piepen
wat het wil, maar
deze brandweerman
zet zijn Pager met de
carnaval op stil!’

dochter Guusje helemaal op los gaat is van Bjorn
& Mieke, 1000 Sterre.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Daags na Aswoensdag doet deze jongen helemaal
niks. Zo als wij hier thuis zeggen: we lassen een
pyjamadag in. Maar zaterdags na carnaval pakken
we ons weer bij elkaar en gaan we alles opruimen
van carnaval en sluiten we af met laatste activiteit: ‘bonne opzoepe’. Ook al is er nog maar één
bon over van carnaval, dan leggen we er gewoon
weer opnieuw in.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim
kunnen houden voor familie, vrienden en
kennissen?
Mijn ouders wisten van niks, dus was het een
enorme verrassing. Mijn schoonouders wisten het
wel, omdat mijn schoonvader altijd de prinsenfoto’s maakt. Op de avond van de foto’s maken
schrok hij zich kapot toen ik daar binnen kwam
lopen met Steffie en mijn twee adjudanten.
Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn in
2020?
Mijn meest geschikte opvolgers zouden toch wel
mijn adjudanten zijn. Deze twee topkerels gun ik
het ook een keer om helemaal voorop te gaan.

Peter: 06 - 25 055 745
Twan: 06 - 53 227 906

Met Tim aas prins en Bob aas adjudant in de wagen,
het brandwear Lottum dizze carnaval niks te klagen!
Brandweer Lottum feliciteert het prinselijk trio.

n Ralf en Bob
Wij feliciteren prins Tim I en adjudante
info@hoeymakers-kellenaers.nl

GMV de Peg Lottum

‘Maak veel lol en geniet van de
momenten die komen gaan’
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Expositie
Miek Lucassen

Demonstratie veilingklok
in De Locht

Werk van kunstenares Miek Lucassen-Derix is van vrijdag 15 februari tot en met vrijdag 15 maart te zien in de Bibliotheek Horst.
Daarnaast zijn de tentoongestelde schilderijen ook te koop.

In Openluchtmuseum De Locht in Melderslo wordt zondag 17 februari speciaal voor kinderen de veilingklok gedemonstreerd. Het museum is deze dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur, de activiteiten beginnen
om 11.00 uur.

In de schilderijen is gewerkt met
onder andere olieverf en aquarel.
Lucassen-Derix tekent en schildert al
vanaf 1978 en heeft diverse cursussen gevolgd, onder andere op de
vrije academie. Zo leerde ze om
stillevens en portretten te maken en
kreeg ze les in modeltekenen en

schilderen. Daarnaast heeft ze
diverse keren meegedaan met de
prijsvraag van het studieblad Palet
en tekenstift. Ze heeft verschillende
keren geëxposeerd. Tegenwoordig
voert ze geen opdrachten meer uit.
Haar werken zijn binnenkort in Horst
te bewonderen.

Rowwen Hèze

Debuutroman
Jan Philipsen
Jan Philipsen, ex-bassist van Rowwen Hèze, brengt in maart zijn
eerste boek uit. Het werk met de titel Icoon vertelt het verhaal van de
naamgever van de band: Christaan Hesen of te wel Rowwen Hèze.
In zijn debuutroman vormen herinneringen van Jans vader, streekverhalen en beschrijvingen van
historici de basis. “Het resultaat is
een avonturenroman over een man

met een missie, die uitgroeide tot
de opzienbarende Rowwen Hèze”,
aldus de uitgever. Vrijdag 8 maart
signeert Philipsen zijn boek bij
Bruna Horst.

Cursus spijkerbroekstof De Kantfabriek
Museum De Kantfabriek in Horst houdt op woensdag 27 februari
een cursus vlechten met spijkerstof. De bijeenkomst is voor kinderen
van 6 tot 12 jaar.

Bij de demonstratie loopt de
wijzer van hogere prijs naar lagere
prijs. De kunst is de wijzer door
één druk op de knop op het juiste

moment tot staan te brengen.
De groep Vurdwind zorgt deze
dag voor de muziek. Daarnaast
zijn de twee wisselexposities

Slaapkamergeheimen en Winter verbeeld nog steeds te zien. Kijk voor
meer informatie over de activiteiten
op www.museumdelocht.nl

Vandaag in de trein
Tijdens de workshop krijgen de kinderen verschillende
spijkerbroekstoffen om mee te
werken. Deze worden in repen
gescheurd en daar wordt mee
gevlochten. Het thema is carnaval. Er zijn veertjes, kralen en wol
in de kleuren van rood, geel en

groen om te gebruiken. De creaties mogen aan het eind van de
workshop mee naar huis worden
genomen. Vlechten met spijkerstof begint om 14.00 uur en eindigt
rond 16.00 uur. Voor aanmelding,
stuur een mail naar
cursus@museumdekantfabriek.nl

In de etalage van de winkel in Kloosterhof om Horst waarin voorheen opticien Kruytzer was
gevestigd, is tot en met zondag 17 februari de expositie ‘Vandaag in de trein’ te zien. Frequent treinreiziger Wim Moorman noteerde de afgelopen twee jaar op gezette tijden wat hij zag en hoorde in
de trein. Van die treinbelevenissen zijn er nu 36 te lezen. Wie regelmatig in de trein zit, hoort en ziet
soms de vreemdste dingen, stelt Moorman. Meisjes die telefonisch hun relatieproblemen bespreken
terwijl de hele coupé zit mee te genieten, raadselachtige mededelingen via de omroepinstallatie,
en managerstypes die verwikkeld zijn in onbegrijpelijke Nederengelse dialogen. Het mag duidelijk
zijn: we zijn de schaamte voorbij, in elk geval in de trein, aldus Moorman. Leden van kunstenaarscollectief Zeen exposeren tussen januari en mei onder de naam OptiZeen onderdelen van hun werk in
het leegstaande winkelpand.

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

Voorleeskampioenen
Horst aan de Maas
Lars Peeters van basisschool De Kameleon uit Grubbenvorst en Angel Driessen van basisschool De Brink uit
Melderslo zijn de winnaars van de lokale voorleeswedstrijd van bibliotheek Horst. De voorleeswedstrijd vond op
7 februari plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Horst.

St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Meterik
Edelstenen
Tel: 077-2300015
077-3526885
Etherische
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Schüssler celzouten

Geursteen
Open: dinsdag
t/m
t vrijdag 10.00 - 18.00
hart wi
zaterdag 10.00
- 16.00
+ geurmengsel
“Orange in Love”
100% natuurzuivere
essentiële olie.

€ 7,50

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
or
9,50- vo
van €10.00
zaterdag
16.00
16.0

Zestien schoolkampioenen uit de
gemeente Horst aan de Maas vertegenwoordigden hun school tijdens
deze lokale voorronde van de jaarlijkse Nationale Voorleeswedstrijd.
De voorlezers werden om de beurt
door de presentator naar voren

gehaald en lazen voor uit een door
henzelf gekozen boek. Lars las voor uit
het boek ‘De veertiende goudvis’ van
J.L. Holm. Angel koos voor het boek
‘Het geheim van de verdwenen kinderen’ van F. van Pamelen. De twee
winnaars vertegenwoordigen BiblioNu

tijdens de regionale ronde van NoordLimburg. Daar strijden zij om een
plaats in de provinciale finale in april in
Roermond. De winnaar wordt Limburgs
Voorleeskampioen en vertegenwoordigt in mei de provincie tijdens het
Nederlands kampioenschap.

Divers aanbod

Modelautoruilbeurs in
Sevenum
In De Schatberg in Sevenum wordt op zondag 17 februari een modelautoruilbeurs georganiseerd. Vanaf 10.00
uur wordt er zo’n 150 meter aan tafels uitgestald met een verzameling aan modelauto’s.

Champignonkwekerij Jacobs BV is een moderne kwekerij die
wekelijks 200 ton champignons machinaal oogst voor de
verwerkende industrie. Gedrevenheid is het sleutelwoord tot
succes van deze onderneming. Er wordt gewerkt in een open,
persoonlijke en gemoedelijke werksfeer. Het enthousiaste en
betrokken team bestaat uit een vijftal vaste medewerkers en
oproepkrachten.
Wij zijn op zoek naar een:

Teeltmedewerker
Wat ga je doen?
Als teeltmedewerker ben je mede verantwoordelijk voor het machinaal
oogsten, sorteren en beoordelen van de champignons middels een
automatische oogstlijn. Andere teeltwerkzaamheden bestaan o.a. uit
het vullen van de teeltbedden, het leegmaken van de teeltcellen en het
reinigen van cellen en machines.
Wie zoeken we?
• Je hebt affiniteit met de champignonteelt/agrarische sector.
• Je hebt technisch inzicht en handigheid met machines.
• Je bent betrokken en enthousiast.
• Je hebt geen 9-tot-5-mentaliteit.
• Je bent communicatief en goed in staat om in teamverband te werken.
Wat bieden we?
• Een veelzijdige en zelfstandige fulltime baan voor 40 uur per week.
• Passend salaris.
• Werken in een platte organisatie met korte lijnen.
• Doorgroeimogelijkheden.
Ben jij dynamisch en enthousiast en heb je zin in een uitdagende functie,
stuur dan jouw cv en eventueel met motivatiebrief naar:
Champignonkwekerij Jacobs B.V.
Karreweg-noord 10, 5995 ME Kessel - info@jacobschamp.nl

Het aanbod is divers. Zo worden
er vrachtwagens, personenauto’s,
landbouwvoertuigen, grondverzetmodellen, vliegtuigen en misschien een
motor.

Zelfbouwers zullen ook aanwezig
zijn. Op het terras kan een kopje koffie worden genuttigd en het laatste
verzamelnieuws worden uitgewisseld.

De entree van de beurs is gratis.
Het evenement begint om 10.00 uur
en eindigt om 15.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.modelauto-ruilbeurs-sevenum.nl
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cultuur

14
02

Agenda t/m 21 februari 2019
vr
15
02

Opening expositie Miek Lucassen
(tot en met 15 maart)
Tijd: gedurende openingstijden bieb
Locatie: Bibliotheek Horst

za
16
02

Zittingsmiddaag

Prinsenreceptie

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging D’n Tuutekop
Locatie: zaal Debije Hegelsom

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging D’n Ezelskop
Locatie: De Wingerd Sevenum

Quiltcafé

Mini Peggen-playbackshow

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: museum De Kantfabriek Horst

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: OJC Canix Lottum

Tiendersche Revue

Optreden No Grip

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: carnavalsvereniging de Geiten
Locatie: parochiehuis Tienray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: muziekcafé De Buun Horst

Truujebal

Jeugdparenreceptie

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Bij Christoffel Broekhuizen

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Turftreiërs
Locatie: Bondszaal America

Pubquiz
Tijd: 20.00 uur
Locatie: café De Lange Horst

zo
17
02

wo
20
02
do
21
02

Dorpstafel Tienray

Tijd: vanaf 06.00 uur
Organisatie: gekke maondaags vereiniging de
Plaggenhouwers
Locatie: cafés Grubbenvorst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: dorpsoverleg Tienray
Locatie: IJssalon Clevers Tienray

SV Carnaval
Tijd: 21.11 uur
Organisatie: SV Kronenberg
Locatie: sportpark SV Kronenberg

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: parkeerplaats Gussenweg Meterik

Demonstratie veilingklok

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

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Openluchtmuseum De Locht Melderslo

Truuje aovend

Jeugdparenreceptie

Tijd: 21.00 uur
Locatie: pretcafé De Beurs Horst

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging de Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel Melderslo

van een
kleurrijk bosje
bloemen...

... tot een fris
nieuw interieur

Lekker eten, sfeervolle artikelen, Trefcenter heeft het. Lekker rondstruinen op je vrije dag? Het is altijd gezellig bij
Trefcenter, het meest gevarieerde shoppingcenter van Nederland met ca. 40 verschillende winkels.

Nijmeegseweg Venlo | www.trefcenter.nl

Gekke Maondaag

Wandeling Schadijkse bossen

Marlijn Weerdenburg (try-out)

Je vindt ECHT ALLES bij Trefcenter

ma
18
02

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

14
02

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
15 t/m 17 februari 2019
Tandartspraktijk Wasser
Eindstraat 23, Venray
T 0478 58 45 04
18 t/m 21 februari 2019
Veerle Gorter
Tuinstraat 9, Venray
T 0478 58 34 78

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

America
zondag

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Wandeling
Schadijkse bossen
IVN De Maasdorpen organiseert op zondag 17 februari een begeleide landschapswandeling in en door de
Schadijkse bossen in Meterik. De tocht duurt ongeveer twee uur en deelname is gratis.

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
donderdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
Lottum

De opzet en de gebruikelijke
zondagwandelingen van IVN De
Maasdorpen komen met ingang van
2019 te vervallen. Voortaan wordt
er één keer per maand gewandeld, telkens in een ander natuur-

gebied. Op zondag 17 februari staat
het bezoek aan de Schadijkse bossen
gepland, beter bekend als ‘De Schaak’.
Vroeger bestond het gebied voornamelijk uit heidevelden. Boeren lieten
er schapen grazen en staken er plag-

gen. Tegenwoordig is een deel van
het gebied open.
De wandeling in de Schadijkse
bossen start om 10.00 uur vanaf de
parkeerplaats aan de Gussenweg in
Meterik. (Foto: Chris Jacobs)

Meerlo

Melderslo

Meterik

Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

MAANDAG

18 FEB
15.00 - 17.00 UUR

Priesternoodnummer
Alarmnummer

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

KEIZERIN MARIALAAN 2, HELMOND

Tummers
GRATIS BEZORGD!

GRATIS BEZORGD!

GRATIS BEZORGD!

NO FROST!

349,1400

749,-

T/PM

549,*

9

KG

649,-

Wasmachine / L6FBBERLIN
• A+++ • 9 KG • 1400 t/pm • ProSense-technologie

GRATIS BEZORGD!

GRATIS BEZORGD!

4K

Koel-vriescombinatie / RB37J501MSL
• A+++ • 269 liter koelen, 118 liter vriezen • All Around Cooling

16 65
5 ’’
cm

13 55
9 ’’
cm

10 40
1 ’’
cm

Vrijstaande vaatwasser / SMS25AW01
• A+ • 12 couverts • Starttijdkeuze • VarioSpeed

499,-

GRATIS BEZORGD!

4K

ULTRA HD

499,-

4K

ULTRA HD

399,-

* Na €100,- cashback via Samsung

419,-

699,-

ULTRA HD

499,-

2299,-

1899,-

4K Televisie / UE40NU7190

4K Televisie / UE55NU7091

4K Televisie / OLED65B8

• 40 inch (101 cm) • Ultra HD • Beeldkwaliteit PQI 1300, HDR

• 55 inch (139 cm) • Ultra HD • Beeldkwaliteit PQI 1300, HDR

• 65 inch (165 cm) • Ultra HD • Perfect Black • Dolby Atmos Geluid

Scheerapparaat
Series 3 300S
• 3-voudig scheerblad
• 45 minuten draadloos te gebruiken
• 100% waterbestendig
• Zacht voor de huid

69,-

99,-

45,-

75,-

Audio-systeem / XEM16B
• CD-speler, FM-radio, AUX-ingang voor USB-sticks • 2 stereo-luidsprekers

• Slaap- en timerfunctie

Gratis levering door onze eigen bezorgdienst.
Als echte elektrovakspeciaalzaak bieden wij tal van extra services die u normaal niet zou verwachten. Uw aankoop
leveren wij dan ook geheel gratis bij u thuis af. En dat gebeurt volledig door onze eigen, deskundige bezorgdienst. Onze intern-opgeleide bezorgers en installateurs zijn echte vakmensen met verstand van zaken. Wilt u uw
apparaat geïnstalleerd hebben, of heeft u nog wat extra uitleg nodig? Dat is geen enkel probleem. En natuurlijk
nemen wij ook meteen uw oude apparaat en verpakkingsmaterialen mee terug. Wij laten het netjes bij u achter.
Dat is genieten zonder zorgen!

Tummers

7

NIEUW!

winkels in Limburg: Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

