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‘Schônne vastelaovend’
Onder een bijna lenteachtig zonnetje verzamelden zich zondag 24 februari bijna alle prinsen van Horst aan de Maas voor de inmiddels traditionele prinsenfoto.
Voor het gemeentehuis in Horst gingen zij gezamenlijk op de foto om zo de lezers van HALLO Horst aan de Maas ‘en schônne vastelaovend’ toe te wensen. Carnaval in Horst
aan de Maas wordt zondag 3 maart officieel afgetrapt met de Sleuteloverdracht in de Mèrthal in Horst. Daarna volgen drie dagen van feesten en plezier. De redactie van
HALLO wenst alle lezers een fijne carnaval!

Regenboog
pad bij kerk
Het geplande regenboog(zebra)pad in Horst komt waarschijnlijk
in de buurt van de Lambertuskerk
te liggen. Dat liet wethouder
Eric Beurskens van gemeente Horst
aan de Maas dinsdag 26 februari
tijdens de raadsvergadering
weten.

Vanaf zaterdag 2 maart 2019

Het regenboogzebrapad is een
initiatief van SP, D66+GroenLinks,
PvdA en VVD. Zij stelden enkele weken
geleden samen voor een dergelijk
pad in Horst aan de Maas aan te leggen, als teken van solidariteit naar de
LHBTI-gemeenschap in de gemeente.
CDA steunde het voorstel, Essentie was
tegen. Zij vinden het teveel op symboolpolitiek lijken.
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Kandidaat Provinciale Statenverkiezingen

‘Ik vind het belangrijk dat onze Limburgse
cultuur blijft bestaan’
Horstenaar Mieke Geertjens-Keijsers staat de komende Provinciale
Statenverkiezingen voor Lokaal-Limburg op nummer 24. “Ik had nooit
verwacht dat ik ooit in de politiek zou belanden. Nu ik Lokaal-Limburg heb
gevonden, weet ik hoe belangrijk de verkiezingen zijn.”
“Nee, Mieke in de politiek, die
had ik nooit zien aankomen”, vertelt
Geertjens-Keijsers. “Henk Brouwer,
ook verkiesbaar bij Lokaal-Limburg,
stuurde mij een mailtje of ik interesse had om langs te komen tijdens
een bijeenkomst van de partij op
27 november. Ik moet eerlijk bekennen, ik had nog nooit van de partij
gehoord. Ik dacht bij mezelf: waarom
ook niet? Bij die bijeenkomst besefte
ik dat mijn ideeën ontzettend pasten

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.
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www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Niels van Rens
Marieke Vullings
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Jélena Bours, Aniek van
den Brandt, Sylke Deters en
Koen Linssen
Fotografie
Jos Derks
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077 208 32 00
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in de gedachte van Lokaal-Limburg.”
Lokaal-Limburg is een partij die
zich vooral inzet voor de lokale politiek in Limburg. Daar kon Keijsers zich
goed in vinden. “Ik ben een echte
Limburger. Ik vind het belangrijk dat
onze Limburgse cultuur blijft bestaan.
Limburg moet onafhankelijk zijn van
de politiek in Den Haag. Natuurlijk
gaat dat niet, maar wij kunnen goed
voor onszelf zorgen. Er moeten minder
regels komen en wij als Limburgers
moeten onze identiteit behouden.
Daar sta ik voor.”
Geertjens-Keijsers staat op nummer 24 in de lijst en is daarmee,
zo goed als zeker, niet verkiesbaar.
“Ik ben een lijstduwer. Dat betekent
dat ik geen zetel kan krijgen, maar me
wel volop inzet om zoveel mogelijk
stemmen te behalen voor de partij.”
Ze heeft haar plannetjes al gemaakt.
“Natuurlijk ga ik zoveel mogelijk posters ophangen in de regio. Daarnaast
wil ik zeker twee keer flyeren in het
centrum van Horst. Als ik mij ergens
voor inzet, ga ik er ook de volle honderd procent voor.” Geertjens-Keijsers

schetst zichzelf als een betrokken en
daadkrachtig persoon. “Daar staat
Lokaal-Limburg ook voor. Een betrokken partij die dicht bij de Limburgers
staat.”

Geertjens-Keijsers wijst alle stemgerechtigden op dat het belangrijk
is om te gaan stemmen. “Je stemt
telt, echt waar. De Provinciale
Statenverkiezingen zijn heel belang-

rijk. Doe wel goed onderzoek voordat
je stemt. Volg je hart en stem. Ik vind
dat als je niet gaat stemmen je ook
geen spreekrecht hebt als je een keer
het ergens niet mee eens bent.”

‘Verdachte verkrachting uit Maasbree’
De 57-jarige man die verdacht wordt van een verkrachting in 2002 in Lottum komt uit Maasbree. Dat meldde Dagblad De Limburger vrijdag
22 februari. De man werd opgepakt nadat begin januari bleek dat het DNA van de verdachte, dat sinds vorig jaar in de landelijke databank zit,
matcht met het DNA dat zeventien jaar geleden werd gevonden.
De politie doet geen uitspraken
over de woonplaats van de verdachte,
maar De Limburger meldde desondanks dat de verdachte uit Maasbree
komt. Hij zou volgens de krant DNA
hebben moeten afstaan nadat hij
vorig jaar opgepakt werd voor het
vernielen van auto’s in Maasbree.
Verschillende keren werden in het

dorp auto’s bekrast en banden lek
gestoken. Het DNA leidde de politie naar de oude verkrachtingszaak.
Ondanks grote media-aandacht werd
de dader toentertijd niet gevonden.
“Uitgebreid rechercheonderzoek en
berichten in de opsporingsprogramma’s
De Gouden Tip en AVRO’s Opsporing
Verzocht leidden destijds niet tot de

oplossing van dit misdrijf”, aldus de
politie. “Op 17 september 2002 was
de destijds 18-jarige vrouw betrokken
bij een aanrijding met de verdachte
op de Nachtegaallaan in Horst”, bracht
de politie vorige week naar buiten.
De auto van het slachtoffer raakte bij
de aanrijding zodanig beschadigd, dat
zij niet verder kon rijden. De verdachte

bood aan haar naar huis te brengen.
Toen de vrouw instemde, nam de
man haar mee naar een bosgebied
enkele kilometers verderop in Lottum
en verkrachtte het 18-jarige slachtoffer. “Op de plaats delict werden DNAsporen gevonden die zijn veiliggesteld
en in de landelijke DNA-databank zijn
opgeslagen”, aldus de politie.

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

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

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

Gekke
Maondaag
Lottum
In het centrum van Lottum
werd op maandag 25 februari
de jaarlijkse Gekke Maondaagoptocht gehouden. Dit jaar
kwam het welbespraakte
thema, het 3D-zebrapad bij
basisschool De Bottel, meerdere malen terug in de optocht.
Onder meer carnavalisten
verkleed in zebrakostuums,
zelfgemaakte zebrapaden en
allerlei dierengeluiden waren
te horen in de straten van
Lottum.
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Kandidaat Provinciale Verkiezingen

‘Dan kun je zoveel
meer bereiken’
Delène Steegs-Maas vertegenwoordigt als enige inwoner van gemeente Horst aan de Maas de partij
ChristenUnie tijdens de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 20 maart. “We moeten de komende jaren
goed met elkaar samenwerken. Samen kunnen we heel veel bereiken.”

nieuws 03

In 2017 aangekocht

Gemeente wilde
statushouders
vestigen in kapsalon
Gemeente Horst aan de Maas kocht in 2017 een commercieel pand
aan de Gebr. van Doornelaan in Horst aan om daar eventueel statushouders in te kunnen vestigen. Dat liet wethouder Bob Vostermans
desgevraagd weten tijdens de raadsvergadering van dinsdag
26 februari.
De voormalige kapsalon en
het bovengelegen appartement
staan nu weer in de verkoop.
Geïnteresseerden kunnen nog tot
en met 29 maart hun ideeën voor
het pand kenbaar maken bij de
gemeente. De gemeente kocht de
winkel- en woonruimte in 2017 voor
280.000 euro. Het doel was tweeledig, aldus Vostermans. “We hielpen zo bij de invulling van een
leegstaand rijksmonument in het
centrum (de kapsalon verhuisde
naar het Groene Woud, red.) en wij

zouden in het pand appartementen kunnen realiseren voor statushouders.” Het bleek echter dat in
deze wijk al een groot aanbod aan
sociale huurwoningen is, waarop de
gemeente besloot het pand weer
in de verkoop te doen. De suggestie van Jeroen Brouns van Essentie
dat de gemeente dus ondernemers
helpt te verhuizen, vond Vostermans
te kort door de bocht. Hij gaf wel
toe dat de gemeente waarschijnlijk geen winst gaat maken op de
verkoop.

Aanvullend krediet college

Voorlopig geen
woningbouw
Afslag10
Woningbouw bij Afslag10 in Horst is voorlopig geen optie. Dat zeiden D66+GroenLinks en PvdA tijdens de raadsvergadering op dinsdag
26 februari, naar aanleiding van een opmerking van Essentie.
Steegs-Maas staat op nummer 26
op de kieslijst van de ChristenUnie.
Dat betekent dat ze zich inzet als
lijstduwer. “Ik ben niet iemand die
graag op de voorgrond staat, al
helemaal niet tijdens de verkiezingen.
Ik vind het belangrijker dat ik het hele
jaar mijn best doe en niet tijdens de
campagneweken ineens naar voren
kom. Natuurlijk heb ik wel een poster
besteld en wil ik graag een campagneactie starten in het centrum in Horst,
maar echt volop op de voorgrond
staan, daar houd ik niet van.”
Het is niet de eerste keer dat
Steegs-Maas meedoet met de
Provinciale Statenverkiezingen. “Acht
jaar geleden deed ik ook mee, toen
stond ik op ongeveer dezelfde plek.

Het is voor mij allemaal begonnen
toen ik in Castenray woonde en daar
in de dorpsraad kwam. Ik vond het
fantastisch om met mensen te werken en vooral met jongeren.” Volgens
Steegs-Maas kunnen we alleen dingen
bereiken als we goed samenwerken.
“Dat is zo belangrijk. Als we dicht bij
elkaar zijn en alles samen doen, hebben we een groot netwerk. Dan kun je
zoveel meer bereiken.”
Naast het samenwerken, vind
Steegs-Maas de natuur ook belangrijk.
“We zijn allemaal door God geschapen en neergezet op de aarde als
een soort rentmeester. Alles wat God
gemaakt heeft, moeten wij in ere
houden. Samen met alle mensen kunnen wij hiervoor zorgen. Dus naast de

mens die centraal staat, is de natuur
ook ontzettend belangrijk.”
De ChristenUnie is in Limburg niet
zo populair als in het noorden van
Nederland. Volgens Steegs-Maas komt
dit vooral door de acceptatie. “In het
noorden wordt de ChristenUnie door
veel meer mensen geaccepteerd dan
hier. Dat is jammer. Wij zijn er voor
alle christenen en ook voor de katholieken. Eigenlijk zijn we voor alle mensen, want de mens is waardevol. Met
elkaar moeten we het samendoen.”
Steegs-Maas benadrukt dat je stem
belangrijk is tijdens de Provinciale
Statenverkiezingen. “Jaren is er voor
stemrecht hard geknokt en het is een
recht. Gebruik je stem, want het is zo
belangrijk.”

Toegezegd

Gemeente in gesprek met
provincie over fietstunnel
Wethouder Eric Beurskens van gemeente Horst aan de Maas gaat nogmaals met provincie Limburg in gesprek
om te kijken of zij toch geld beschikbaar kan stellen voor een fietstunnel bij station Horst-Sevenum. Dat zegde
hij toe tijdens de raadsvergadering van dinsdag 26 februari.
“Ik wil nog een ultieme poging
wagen om de provincie van het nut
van de tunnel te overtuigen”, aldus
Beurskens tijdens de raadsvergadering. Vorige week maakte het
College van B&W bekend dat er
waarschijnlijk geen fietstunnel bij
station Horst-Sevenum komt.
Het blijkt dat de kosten voor de

geplande fietstunnel 1,4 miljoen
euro hoger uitvallen dan in eerste
instantie werd berekend.
De gemeente bekijkt nu drie mogelijke scenario’s: de geplande rotonde
bij het Loopcentrum wordt gebruikt
voor de afwikkeling van al het
verkeer, er komt een voetgangersbrug of de fietstunnel komt er als-

nog, als daar dekking voor gevonden
wordt. Hoewel provincie Limburg in
een eerder stadium heeft aangegeven daar geen middelen voor vrij te
willen geven, gaat Beurskens,
mede op verzoek van de raad,
nogmaals in gesprek. Hij verwacht
over enkele weken meer helderheid
te hebben.

De gemeenteraad besprak in de
raadsvergadering nogmaals de visie
van Afslag10. Het College van B&W
wil een aanvullend krediet van
100.000 euro aan de initiatiefnemers verstrekken om de plannen
verder te ontwikkelen. Twee weken
geleden stond dit punt ook al op de
agenda van de raad. Toen bleek dat
de politieke partijen heel wat
vraagtekens zetten bij de in hun
ogen ontbrekende visie voor het
gebied in de Kasteelse Bossen in
Horst. Afslag10 wil sport, recreatie,
cultuur, onderwijs, bedrijfsleven,
zorg en overheid verenigen.
Dat maakt het begrip zo breed, dat
niet in één zin is samen te vatten
wat Afslag10 nu precies is, aldus de
gemeenteraad. Tijdens de raadsvergadering van 26 februari noemde
Bart Cox van SP het een ‘reinste

vorm van grootheidswaanzin waarbij nut en noodzaak ontbreekt’.
Ook de VVD vond dat er nog teveel
vaagheden zijn. “We omarmen de
plannen wel, maar moeten met
beide voeten op de grond blijven”,
aldus Yvonne Douven. Essentie
wilde bij monde van Jeroen Brouns
zoeken naar welke mogelijkheden
het gebied nog meer kan bieden.
Hij dacht daarbij onder andere aan
woningbouw.
De PvdA wil echter eerst kijken
naar de mogelijkheden die achterblijvende locaties van bijvoorbeeld
het zwembad bieden.
D66+GroenLinks ziet woningbouw
helemaal niet zitten. Zij is bang dat
dit het natuurlijke karakter van het
gebied aantast. Daarop merkte Alex
Janssen van CDA op dat boomhutten
ook een optie zijn.

Ruimtegebrek
Weisterbeek
Verhuizing naar het Junior College in Horst blijft nog steeds een
optie voor basisschool De Weisterbeek dat met een ruimtegebrek
kampt. Dat zei wethouder Han Geurts van gemeente Horst aan de Maas
desgevraagd tijdens de raadsvergadering van dinsdag 26 februari.
Volgens prognoses van Pronexis
telt de basisschool in 2033 429 leerlingen, tegen 363 in 2018. Deze stijging zorgt voor ruimtegebrek.
Een optie zou zijn om de school
te verhuizen naar het achter het
Dendron College gelegen Junior

College. Dat heeft echter niet de voorkeur van het schoolbestuur van de
basisschool. Tijdens de raadsvergadering uitte ook PvdA kritiek op het
idee. Volgens Geurts blijft dat echter,
naast nieuwbouw of verbouw van de
huidige school, een mogelijk scenario.
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Soms dan stiét de wereld stil …
in os minsen-leave,
Umdat wat os zoë leef is,
weej oet hande motte geave
Ma wet dat in de duusternis
en beej os minselik liëd.
Ergens aan de hoëge hemel
un ster te straole stiét.
Totaal onverwachts is de liefste die wij hadden
uit onze handen geglipt

Doortje Buijssen - van Asten
echtgenote van Jacques Buijssen
* Horst, 4 oktober 1950

† Horst, 24 februari 2019

Jacques
Suzanne
Familie Van Asten
Familie Buijssen
Familie Spreeuwenberg

Liefde is:
De ander de hand vastpakken,
ook als hij je niet meer begrijpt of herkent.
Gewoon naast hem zitten,
totdat hij je aankijkt en glimlacht…
Zaterdag 23 februari 2019 overleed in de leeftijd van 80 jaar,
mijn lieve man

Jeu Vergeldt
Truus Vergeldt - van Dijk

Grubbenvorst, Carly en Marcel Linders - Vergeldt
Amy
Maikel en Manon
Horst, Jacqueline en Peter Janssen - Vergeldt
Marloes en Ruud
Ilse en Gijs
Familie Vergeldt
Familie van Dijk

Op woensdag 27 en donderdag 28 februari heeft u
tussen 19.30 en 20.15 uur de gelegenheid om persoonlijk
afscheid van Doortje te nemen, bij uitvaartcentrum Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4 te Horst. De afscheidsdienst zal gehouden worden op vrijdag 1 maart om 12.00 uur in de aula van crematorium
Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.

Correspondentieadres:
Hof te Berkel 155, 5961 KX Horst
Wij willen iedereen hartelijk danken voor de steun
en aanwezigheid tijdens het afscheid van Jeu.

Liever geen bloemen, maar een gift voor het Diabetes fonds

Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers
van Hof te Berkel voor de liefdevolle verzorging.

In Memoriam

Dankbetuiging

Wij ontvingen het trieste bericht dat op dinsdag 26 februari 2019
onze ere-voorzitter Sjraar Hoeymakers is overleden.
Sjraar was voorzitter van Hovoc van 20-9-1962 t/m 12-02-1971.
Hovoc is Sjraar ontzettend dankbaar voor zijn waardevolle bijdrage
aan de vereniging, zijn jarenlange inzet en zijn betrokkenheid
bij Hovoc.
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen en
verdere familie heel veel sterkte met dit verlies.
Bestuur en leden
Volleybalvereniging Hovoc

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.

Diane Maasbree: donkere Hollandse
dame ontvangt heel discreet, ook
heren op leeftijd! 06 16 67 03 81.
Landbouwgrond aangeboden voor
deelteelt of als weiland in Horst.
Ca. 0,8 Hectare. Info: 06 11 31 61 64.

Het heeft ons bijzonder goed gedaan zoveel blijken
van belangstelling te mogen ontvangen na het overlijden
van mijn lieve man, onze pap en opa

Jan Ernst
Te weten hoe gewaardeerd hij werd tijdens zijn leven
en hoe geliefd hij was, is voor ons een grote steun en troost.
Hartelijk dank
Wilma Ernst-Verheijen
Kinderen en kleinkinderen

Hortensia’s (veel srt.), Rhodo,
Buxusvervangers e.v.a. tuinplanten
(ook op stam). Info: 06 40 32 71 08 of
www.veld-tuinplanten.nl

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

Gevraagd boekhouder, ± 2 uur per
maand. Tel. 06 13 93 39 24.

Te huur opslag en/of werkruimte
3.80x7.70m en 7.70x7.60m met
electrische deuren. Tel. 06 43 82 74 67.

Atelier De Stal. Voorjaarworkshops
met veel bloemen in eigenzinnige
objecten! Interesse? Data in agenda.
www.atelier-destal.nl
Woonruimte gezocht Horst e.o. Max
750 euro p.m. incl. gwl. Alles mag aangeboden worden. Tel. 06 57 09 91 05.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Dag en nacht bereikbaar

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

www.theoarts.com

Mille
15 februari 2019
Trotse ouders
Rogér & Suus
Hoeijmakers-Hesen
Harrie Driessenstraat 5
5961 TT Horst

lieve en zorgzame pap, schoonvader en trotse opa van

Vinkenstraat 69, 5961 XC Horst

Sjraar Hoeymakers

Welkom leef megje
ván ós!

Jos Computerhulp.
Computerproblemen, -les of website.
Vraag hulp! 06 10 71 00 70 of
www.joscomputerhulp.nl
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

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

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

www.petraduijkers.nl

Voor komend aspergeseizoen sorteerhulpen gezocht, vanaf april. Ook
vitale 65+. Klerken Asperges, Maasbree
06 21 98 77 65 info@klerken.com
Heeft u ook moeite met het
invullen van de belastingpapieren?
Belastingservice Horst kan u hierbij
helpen. Kijk eens op onze website
www.belastingservicehorst.nl of stuur
ons een mail belastingservice.horst@
gmail.com of tel. 06 12 44 60 49 of
398 47 88.

Geboren

Dex

22 februari 2019
Zoon en broertje van
Frank de Kanter &
Peggy Verhaegh
Sem, Yara en Noah
Narcissenstraat 23
5971 AP Grubbenvorst

Regio Peel en Maas 75 jaar bevrijd!
Naar markante plaatsen met Jeeptour.
Info tel. 06 34 76 87 49 www.jeeptour.nl
Verloren vrijdag 22 febr. gouden
schakelarmb m diamantjes. Beloning
bij terugbrengen tel. 06 36 52 98 08.
Wagensveld Hoveniers van Droom tot
Uitvoering. Graag komen we bij u langs
om uw wensen te bespreken. Ook
voor alleen onderhoud een passende
oplossing, van u belt wanneer nodig
tot jaarcontract met betaling per
maand. Voor particulier en bedrijf.
Thijs Wagensveld 06 20 31 76 70.
Vakantiehuis te huur in Guardamar
del Segura Spanje voor 4 pers. aan
de Costa Blanca, strand op 300mtr.
Info frans.huijs@home.nl
Belastingservice Horst start in
maart weer met hulp bij aangifte.
Vrijwilligers staan weer klaar om u te
helpen bij het invullen. Voor info en
aanmelden: belastingservice.horst@
gmail.com of tel. 06 12 44 60 49 of
398 47 88 Kijk op website
www.belastingservicehorst.nl
Voorjaar? Voorjaar?
Schilder biedt zich aan voor al
uw schilder-, tex- of behangwerkzaamheden. Bel voor vrijblijvende
prijsopgave 06 29 33 66 85.
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.
Verloren grijs hoesje van tuigje
kinderwagen Joolz op 22-02 van
Afhang naar Bakhuuske Hegelsom
06 12 93 22 40.
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Russen tegen de Duitsers

De slag bij Küstrin opnieuw
beleefd bij Davy Crockett
In het bosgebied van schietvereniging Davy Crockett in Meterik werd op zaterdag 23 en zondag 24 februari
de slag bij Küstrin nagespeeld. Uit heel Nederland waren ‘re-enactors’ gekomen, om deze slag tussen de Duitsers
en de Russen, die plaatsvond bij het Poolse stadje Küstrin in de winter van 1945, na te spelen.
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas

Vier generaties in Horst
Mien Cox-Jacobs uit Horst staat trots op de foto met haar achterkleindochter Liv Peeters. Liv is de dochter van Loes PeetersVullings. Haar oma is Tiny Vullings-Cox. Daarmee zijn de vier
generaties in haar familie compleet.

Bij een re-enactment wordt een
historische gebeurtenis nagespeeld.
Schietvereniging Davy Crockett organiseerde in de afgelopen jaren al drie
keer een re-enactment van de
Amerikaanse burgeroorlog in het bos
bij haar terrein. “Dit jaar hebben we
gekeken of we ook een keer iets
anders na konden spelen, een slag uit
de Tweede Wereldoorlog”, vertelt
Jan-Willem van Iperen van Davy
Crockett. Er werd gekozen voor de slag
bij Küstrin, de strijd tussen de Duitsers
en Russen om bruggenhoofden ten
zuiden van Küstrin in Polen. “We hebben gekeken naar een slag die plaatsvond in eenzelfde soort gebied, in een
bos dus. Daarmee zijn we relatief
nieuw in Nederland. Er vinden wel
vaker re-enactments plaats, maar in
deze vorm, in het bos, dat is nog niet
zo vaak voorgekomen.”
Tijdens de re-enactment zijn er
zo’n vijftig re-enactors aanwezig.
“Eén groep speelt het Duitse leger en
één groep de Russen”, legt Van Iperen

uit. “Ze zijn ook allemaal zo authentiek
mogelijk gekleed.” Toch wordt de slag
niet precies zo nagespeeld zoals ze
toen is gebeurd. “Het kan bijvoorbeeld
ook zijn dat de Duitsers hier vandaag
winnen, terwijl het in de echte oorlog
de Russen waren die wonnen.”

Leven zoals de
soldaten toen
Naast de slag die nagespeeld
wordt, leven de deelnemers gedurende
het hele weekend zoals de soldaten uit
de Tweede Wereldoorlog. “Ze slapen in
tenten hier op het terrein. Ook schieten ze met dezelfde wapens die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden
gebruikt.” Deze wapens zijn voor de
gelegenheid onklaar gemaakt. Van
Iperen: “Veiligheid staat natuurlijk wel
voorop.”
In de bossen bij Davy Crockett
zijn flink wat schoten te horen op
de eerste dag van het evenement.
Af en toe klinkt er ook geschreeuw.

Er wordt volop gevochten en voor de
deelnemers is de slag best zwaar.
“We zijn bekaf”, vertelt Bas Timmers
uit Vlaardingen. Het loopt dan al
tegen het einde van de eerste dag.
Timmers is vandaag een van de Duitse
re-enactors en komt van ETOR 40-45,
een vereniging die zich bezighoudt
met het naspelen van de Tweede
Wereldoorlog. “Het is echt heel zwaar
en het is goed te merken dat iedereen vermoeid is”, zegt hij. Toch is zo’n
re-enactment volgens Timmers wel
iets heel moois en interessants. “Er zit
een hele strategie achter. We hebben
de Duitse tactiek in kaart gebracht en
we vergelijken die vandaag met de
Russische tactiek. We maken vandaag
de denkwijze van de Duitse soldaten
mee”, legt Timmers uit. Hij benadrukt:
“Dat heeft helemaal niets met het
nazisme te maken, het is het strategische stuk. Ook voelen we hier
vandaag hoe de soldaten zich in die
periode moeten hebben gevoeld en
dat is ook een hele ervaring.”

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

Melderslo

centrum + Broekhuizerdijk

€ 12,50

Horst rondom Nieuwstraat € 12,50
America buitengebied € 10,50
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Aansluiting Brug Ooijen
De brug bij Ooijen wordt in maart aangesloten op de Ooijenseweg. Om de aansluitingen te kunnen maken
wordt de Ooijenseweg, ter hoogte van de nieuwe brug, van maandag 11 maart tot en met vrijdag 29 maart
afgesloten.
Brug Ooijen zorgt ervoor dat de
omliggende dorpen bereikbaar
blijven als de Oude Maasarm bij
hoogwater weer mee gaat stromen.
De brug is ongeveer 200 meter lang
en biedt straks uitzicht over de Oude
Maasarm en hoogwatergeul Ooijen.
Tijdens de afsluiting wordt lokaal
verkeer vanuit Ooijen en Blitterswijck
omgeleid via de Ganzenkampstraat

en de Zeelberg. De omleiding voor
lokaal verkeer vanuit Broekhuizen en
Broekhuizenvorst gaat via de
Beerendonckerweg en de
Ganzenkampstraat. Vrachtverkeer
wordt via de A73 en Tienray of de
N270 (Wanssum) omgeleid. Wanneer
alles volgens planning verloopt wordt
de brug op vrijdag 29 maart opengesteld. Begin februari zijn de bomen

langs de Ooijenseweg, ter hoogte
van de nieuwe brug, gekapt. Deze
bomen stonden in de instroomopening van de Oude Maasarm en op de
locaties waar de dijken komen te
liggen. Op de bastions en langs het
nieuwe tracé van de Ooijenseweg
worden nieuwe bomen geplant.
Kijk voor meer informatie op
www.ooijen-wanssum.nl

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Judoka Sabine Derks gehuldigd
Judoka Sabine Derks uit Tienray is op zaterdag 23 februari gehuldigd door de Nederlandse
Judobond District Limburg voor het behalen van een zilveren medaille op de Special Needs World
Judo Games in Beverwijk in 2018. De huldiging vond plaats in Spaubeek.

GFC’33 laat punten liggen
Door: voetbalvereniging GFC’33
Na de eerste nederlaag van het seizoen zondag 17 februari tegen BVV, liet het eerste elftal van GFC’33
uit Grubbenvorst zondag 24 februari onnodig twee punten liggen. Tegen Stormvogels ‘28 uit Siebengewald
werd het 2-2.

Data entry medewerker
Commercieel medewerker binnendienst
(tijdelijk)
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Op een zeer hobbelig veld kwam
het door blessures gehavende GFC na
20 minuten op 0-1 door een doelpunt
van Bas van Beckhoven.
De Grubbenvorstenaren hadden een
licht veldoverwicht, maar tot hele
grote kansen leidde dat niet. Af en toe
was Stormvogels gevaarlijk, vooral
door de problemen die GFC had met
uitverdedigen op het slechte veld.
Regelmatig werd de voetballende
oplossing gezocht in plaats van de
lange bal. Na de rust kwam
Stormvogels al snel terug tot 1-1.

Een slecht verwerkte verre inworp
belandde bij een aanvaller van
Siebengewald die de bal eenvoudig
binnen kon werken. Maar uit de
eerstvolgende aanval was het Thei
Breukers die de 1-2 voor GFC binnenkopte, na een mooie solo en voorzet
van Willem van den Aarssen.
Stormvogels, dat ook meerdere
basiskrachten miste, ging steeds meer
risico nemen en schoof spelers door
vanuit de achterhoede naar de aanval.
Dit gaf veel ruimte voor GFC en
leidde in de laatste 20 minuten tot

meerdere honderd-procent-kansen.
Thei Breukers, Willem van den Aarssen
en Job Hermkens schoven de bal vrij
voor de keeper net naast het doel.
Sebastiaan Theelen tikte de bal geheel
vrijstaand op één meter van het doel
over de lat. En zoals dat dan gaat in
het voetbal, in blessuretijd viel een
verre vrije trap bij de tweede paal in
het GFC-doel; 2-2. Toch een puntje voor
Stormvogels en opnieuw dus puntverlies voor GFC’33. Vorige week nog op
inzet en wat geluk geklopt door BVV,
nu zelf de kansen niet benut.
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bestaande klanten. Je bent verantwoordelijk voor de orderverwerking in het systeem alsmede alle
Ben je voor
een periode van ongeveer een half jaar en minimaal 24 uur per
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Fulltime functie voor 40 uur per week
Uitdagende en afwisselende functie met uitzicht op lang dienstverband
Een prettige werksfeer met enthousiaste collega’s
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Huislijn Kantoormeubelen B.V.
t.a.v. mevrouw C. Egelmeers
Industrieterrein De Flammert 1214
Herken jij jezelf in deze profielschets, dan ben jij de kandidaat die wij zoeken!
5854 NC
Nieuw-Bergen
www.huislijnkantoormeubelen.nl
Stuur je CV met motivatiebrief per email naar:
c.egelmeers@huislijnkantoormeubelen.nl
c.egelmeers@huislijnkantoormeubelen.nl

www.huislijnkantoormeubelen.nl
Huislijn Kantoormeubelen B.V.
t.a.v. mevrouw C. Egelmeers
www.berenn.nl
Industrieterrein De Flammert 1214
www.feltouch.nl
5854 NC Nieuw-Bergen

www.berenn.nl
www.feltouch.nl

Reis rond de Wereld
De synchroonzwemsters van HZPC Horst gaven zaterdag 23 en zondag 24 februari tweemaal een
show met als thema Reis rond de Wereld. De shows vonden plaats in zwembad De Berkel.
Het publiek werd meegenomen op een reis naar verschillende continenten, zoals Amerika, Europa en
Afrika. De dansen van de diverse groepen werden door sketches aan elkaar verbonden. Er werd
gedanst op muziek uit diverse landen.
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Scorend onvermogen nekt
Wittenhorst tegen Deurne
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
De voetbalmannen van RKsv Wittenhorst 1 speelden op zondag 24 februari een uitwedstrijd tegen het eerste
team van Deurne. Het Horster team kon geen vervolg geven aan de grote thuiszege, eerder dit seizoen. Ze verloor met 1-0.
De oranjemannen kwamen na een
aarzelende start beter in de wedstrijd.
Met name was middenvelder Michiel
Hanssen tweemaal betrokken bij een
gevaarlijke doorbraak. Zeker deze
doorbraak had succes kunnen opleveren, ware het niet dat de jeugdige
doelman Robin Verhoeven van dichtbij
de inzet van Michiel tot corner kon
promoveren.
Uit een voorzet had de inkomende
Bart Spreeuwenberg met een kopbal
bijna succes. De bal spatte tegen de lat
het veld weer in. Deurne nam hierna het

spel wat over. Niet dat de blauw-witten
kansen kregen, maar toch. De wedstrijd
liep wat gezapig naar de rust. De brilstand was het enige resultaat.
Na de thee wilde de thuisclub het
karwei forceren met een fel offensief. Met twee gevaarlijke acties had
de tussenstand dan ook in het voordeel van Deurne op het scorebord
kunnen komen. De achterhoede van
Wittenhorst stond succes vooralsnog in
de weg. In de 60e minuut kon de thuisclub toch juichen. Een gevaarlijke uitbraak was voor de Horster achterhoede

iets te machtig. Tenslotte kon Parfait
Luwawa het beslissende schot voor de
openingstreffer laten omzetten, 1-0.
Trainer Ton Kosterman wisselde direct
twee spelers. Kemson Fofanah en
Niek van der Sterren voor Tom Derks
en Tom Zanders. Eerder werd Joost
van Rensch vervangen door Jimmie
Janssen. Wittenhorst probeerde hiermee wat meer druk te zetten. In het
laatste kwartier moest Deurne terug.
Helaas kon deze pressie niet tot succes
leiden. Deurne was blij met het laatste
fluitsignaal.

Wittenhorst dames
behouden de nul
Door: Richard Aben, RKsv Wittenhorst
Het eerste damesteam van voetbalvereniging Wittenhorst uit Horst behaalde tijdens een inhaalwedstrijd op
donderdagavond 21 februari een grote winst tegen de dames van voetbalvereniging Baarlo. Het eerste damesteam van Baarlo incasseerde zeven doelpunten en Wittenhorst hield wederom de nul.

Nieuwe shirtsponsor
Hovoc 1

De dames van het eerste team Hovoc hebben een nieuwe
shirtsponsor. De Hôrster Carnavals Parade sponsort de dames de
komende tijd. De shirts zijn in het weekend van 23 en 24 februari
gepresenteerd voorafgaand aan de wedstrijd tegen Peelpush uit
Meijel in de Dendron sporthal. Deze wedstrijd werd tevens
gewonnen door Hovoc met 3-2. Mede hierdoor behoudt Hovoc
Dames 1 nog het uitzicht op promotie.

Vanaf de eerste minuut werd
Baarlo onder druk gezet door de
dames uit Horst. Wittenhorst kreeg al
snel een paar kansen maar het duurde
tot de 16e minuut voordat het eerste
Nancy Peppelenbos
doelpunt viel. Het was Rachel Waisapy
Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
die uit een corner het doel trof.
het vinden van een fijne relatie. Ik help u daarbij
Ook het tweede doelpunt viel uit een
middels persoonlijke bemiddeling.
corner. Judith Driessen kopte de bal op
3 van de 4 slaagt!
Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90
de keeper, maar schoot daarna de
rebound in de goal, waarmee de 0-2
www.mens-en-relatie.nl
Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio
voorsprong werd behaald.
Ook op deze avond lieten de
Onze openingstijden zijn:
Onze openingstijden zijn:
dames van Wittenhorst weer verzorgd
voetbal zien en gaven de dames uit
● op maandag 4 maart zijn onze●kantoren
op maandag
gesloten
4 maart zijn onze kantoren ges
Baarlo slechts één kans. Goalie Sanne
de Boer hield de bal echter uit het
● op dinsdag 5 maart is kantoor ●
Horst
op dinsdag
gesloten5en
maart
Venray
is kantoor Horst gesloten
doel. Voor de rust liep Wittenhorst
nog uit naar een tussenstand van
geopend van 9.00 tot 17.00 uur geopend van 9.00 tot 17.00 uur
0-3. Sanne Janssen gaf de bal voor en
Onze openingstijden zijn:
Carin Vissers scoorde.
Wittenhorst ging in de tweede
● op maandag 4 maart zijn onze kantoren gesloten
helft verder waar het de eerste helft
● op dinsdag 5 maart is kantoor Horst gesloten en Venray
gestopt was. Binnen drie minuten
Gesloten, maar wel bereikbaar:
Gesloten,
maar wel bereikbaar:
schoot Sanne Janssen de bal in het
geopend van 9.00
tot 17.00 uur
doel van de tegenstander uit een vrije
● telefonisch zijn wij bereikbaar van
● telefonisch
8.00 tot 21.00
zijn uur
wij bereikbaar
via (077) van 8.00 tot 21
trap. In de 70e minuut liet Janssen
de toeschouwers genieten door
389 84 00 (particulieren) of (077) 389 84
85 00 (particulieren)
(bedrijven) of (077) 389 85 00 (b
Wittenhorst met een afstandsschot de
Gesloten, maar wel bereikbaar:
0-5 voorsprong te bezorgen.
● uiteraard kun je via de Rabo Bankieren
● uiteraard
Appkun
of online
je via de
opRabo
de Bankieren App o
Vijf minuten voor de eindtijd
● telefonisch zijn wij bereikbaar van 8.00 tot 21.00 uur via (077)
viel Britt Brugman uit en moest
website veel zelf regelen
website
veel
regelen
389 84 00 (particulieren)
of (077)
389zelf
85 00
(bedrijven)
Wittenhorst verder met tien man.
● uiteraard kun je via de Rabo Bankieren App of online op de
De dames van Wittenhorst waren
even van slag door het uitvallen van
website veel zelf regelen
Brugman, maar pakten daarna de
draad weer op. Janssen maakte met
haar hattrick de 0-6 en nog geen
minuut later zette Vissers de eindRabobank Horst Venray
stand van 0-7 op het scorebord.
Verzorgd voetbal, teamwork en passie
werd beloond met een ruime overwinning ondanks het uitvallen van
Britt Brugman. Wittenhorst Dames 1
speelt op zondag 17 maart haar volgende wedstrijd. In Horst nemen zij
het op tegen vv Keer. De wedstrijd
Weej wense ów ‘ne schonne carnaval!
Weejwense
wense
‘ne schonne
carnaval!
Weej
ów ów
‘ne schonne
carnaval!
begint om 11.45 uur op Sportpark
Terhorst.

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308

Aangepaste openingstijden
Aangepaste
carnaval
openingstijden

www.peetenmobiel.nl

Aangepaste openingstijden carnaval

Openingstijden Carnaval
Openingstijden Carnaval

Openingstijden
Carnaval
Rabobank Horst
Venray Rabobank
Horst Venray
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‘Slechts’ één doelpunt
voor Meterik

Samenwerkingsproject

Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
Het eerste team van RKSV Meterik speelde zondag 24 februari onder het toeziend oog van scheidsrechter
Benders in een zeer sportieve wedstrijd tegen VV Heijen. De groen-witten behaalden gezien het verzorgde spel, hun
beleving, de teamgeest en de diverse kansen ‘slechts’ 0-1.
In de spectaculaire eerste helft
speelde Heijen goed mee en zij kreeg
zelfs de eerste kans maar keeper Luuk
Haenen ‘keek’ een prima inzet op de
lat. Vervolgens werd een kopbalgoal
van Dirk van Rengs afgekeurd vanwege
een overtreding op de Heijen-keeper in
het keepersgebied. Teun Jakobs stuurde
even later Dirk de diepte in maar nu
schampte de bal van zijn voet en weg
was de kans. Heijen profiteerde van een
foute inspeelbal op het middenveld,
zocht goed de ruimte maar keeper Luuk

Haenen pareerde de inzet. Dirk van
Rengs werd regelmatig goed in stelling
gebracht. Na een combinatie met Nick
van Berlo schoot hij keihard op de lat,
kopte vervolgens de terugspringende
bal weer in, die de keeper maar net kon
keren. Vlak voor rust kwam toch de 0-1
op het scorebord. Rens Aerts speelde
zich op de achterlijn prachtig vrij en
Dirk kopte nu wel succesvol binnen.
In de tweede helft was Meterik de
bovenliggende partij, maar was op de
beslissende momenten te slordig in

de eindpass en de afwerking. Nick van
Berlo kreeg na een uur nog de beste
kans, maar kon vrij voor de keeper niet
de beslissing forceren. Heijen probeerde
alleen in de laatste minuten Meterik
nog onder druk te zetten, maar werd
in de tweede helft niet gevaarlijk.
Complimenten voor de groen-witten.
Ze stonden er deze wedstrijd weer
als team. A-speler Rens Aerts en Bart
Houben, die na lang blessureleed voor
de eerste keer weer in de basis stond,
speelden beiden een prima wedstrijd.

Mensen met een bijstandsuitkering gaan de komende maanden aan
de slag met hun ontwikkeling naar een betaalde baan op een sportieve
manier. Dit is een samenwerkingsproject van Businessclub Wittenhorst,
RKsv Wittenhorst en de gemeente Horst aan de Maas.
Via het netwerk van businessclub Wittenhorst helpen bedrijven
de deelnemers bij hun ontwikkeling naar werk. In het project ‘Fit
naar Werk’ komen de deelnemers
in aanraking met het bedrijfsleven

op een sportieve manier. Het terrein
van RKsv Wittenhorst wordt gebruikt
voor het sport- en beweegprogramma. Fit naar Werk was in 2018
goed voor twee parttime banen en
twee werkervaringsplekken.

Limburgse kampioenschappen

Hosema behaalt
gouden medailles

Door: turnvereniging Hosema
Hosema reisde zaterdag 23 en zondag 24 februari af naar Horn voor
de halve finales van de Limburgse kampioenschappen. Maar liefst
33 turnsters van Hosema streden voor een plek in de meerkampfinale
LK en dit konden ze bereiken door te eindigen bij de beste 10 turnsters
van hun niveau.

vooruitstrevend
dagvers
vollegrondsgroenten
flexibel

Fit naar Werk
gestart

maatschappelijk verantwoord

klantgericht

kwaliteit

totaalleverancier

Wij zoeken een fulltime:

Parkbeheerder(s) /receptionist
Op dit moment bouwen wij een eigen park voor
de huisvesting van onze seizoensmedewerkers.
Daarom zijn wij op zoek naar twee daadkrachtige
toekomstige collega’s.
In deze nieuwe functie run je met z’n tweeën de
dagelijkse zaken op dit nieuwe park. Je houdt
controle en toezicht en bent bereid om op
toerbeurt in de weekenden, op feestdagen en
in vakantieperiodes te werken. Daarbij woon je
maximaal een half uur van America. Kortom je bent
hét aanspreekpunt op het park.

Wij bieden:

• een nieuwe afwisselende veelzijdige functie
met veel verantwoordelijkheid;
• goede arbeidsvoorwaarden;

M/V

• werken binnen een sterk groeiende organisatie;
• samenwerken in een professioneel team.

Wij vragen:

• hbo/mbo werk- en denkniveau en bij voorkeur
ervaring met leidinggeven;
• een goede beheersing van de Nederlandse en
Engelse taal (Pools is een pre);
• een gezonde dosis stressbestendigheid om
tijdens pieken alle medewerkers correct te
kunnen helpen;
• uitstekende communicatieve eigenschappen en
een positieve, flexibele instelling;
• adequate informatievoorziening aan de
medewerkers en afdeling P&O.

Daarnaast zoeken wij voor onze piekperiode van mei tot en met oktober een:

Administratief Medewerker P&O
Als Administratief Medewerker P&O ben je
verantwoordelijk voor het verwerken van uren en
de daaruit voortvloeiende salarisverwerking voor
met name de seizoensmedewerkers.
Daarnaast verzorg je de nodige mutaties en
correspondentie betreffende in-, door- en
uitstroom, beheer je de personeelsdossiers en het
personeels-informatiesysteem.

M/V

Wij vragen:

• mbo/hbo werk- en denkniveau.
Bij voorkeur een afgeronde administratieve en/of
Personeel & Arbeid gerelateerde opleiding;
• zelfstandig en servicegericht kunnen werken;
• nauwkeurig, accuraat en stressbestendig;
• goede beheersing van de Nederlandse en
Engelse taal.

De functie is voor ongeveer 20 uur in de week.

Solliciteren:

Heb je interesse stuur je sollicitatiebrief en CV naar: personeel@groenteproducties.com
Heb je vragen over deze functies, neem dan telefonisch contact op met Gertie de Swart:
077 - 398 25 46 (op woensdag niet aanwezig) .
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.groenteproducties.com

De turnsters begonnen vol goede
moed aan deze halve finale.
De zenuwen hielden ze in bedwang
en hierdoor werd er netjes en
constant geturnd. Hosema werd dit
weekend dan ook beloond voor het
harde trainen want ze behaalden vijf
gouden medailles. Deze gouden
plakken werden uitgereikt aan Aniek
Clabbers (instap D1), Tess Vossen
(instap D2), Naomi van de Laar (pupil
2 D1), Anna Bovee (pupil 2 D2) en
Saskia Minten (jeugd 2 divisie 4).
Naast vijf gouden medailles haalde
Hosema ook nog eens drie zilveren
medailles binnen. Deze werden
overhandigd aan Renske Hoeijmakers

(instap D2), Lin van Kempen (pupil 1
D1) en Fiona Degan (jeugd 2 divisie
5). Naast deze acht medaillewinnaars zijn er nog eens negen tickets
voor de finale bemachtigd door: Jans
van Kempen 6e (instap D2), Lissa
Verberk 8e (instap D2), Indy
Henraath 10e (instap D2), Amber
Steeghs 9e (pupil 1 D1), Maud
Beurskens 10e (jeugd 1 D2), Lara
Cuppen 10e (jeugd 2 divisie 4), Fien
Gommans 4e (jeugd 2 divisie 5),
Marit Engelen 4e (senior divisie 5) en
Pleun Wijnhoven (junior divisie 3),
als reserve toch geplaatst voor LK
meerkamp. De finale vindt plaats op
11 en 12 mei in Meerssen.
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aan
Thom Obers

Carnavalsvakantie
Altijd lastig de carnavalsvakantie. Ga je carnaval
vieren of niet, wil je nog met
mensen afspreken, of wil je
eventjes een week rust van
school.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Thom Obers
13 jaar
Grubbenvorst
Dendron College

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag een maand naar Canada
willen en daar dan lekker rondtrekken
en een lange helikoptervlucht maken
over het land heen. IJsberen spotten in
Churchill, kamperen in het bos, lekker
vuurtje maken om warm te blijven,
naar Vancouver, een kanotocht maken.
Lekker genieten.
Wat is je favoriete game?
Farming Simulator 2019, daar moet je
net als een echte boer alles doen op
het land. Sproeien, ploegen, cultiveren, bemesten, oogsten. Zo verdien je
geld en kun je steeds meer of betere
tractors kopen. Je kunt ook andere
boeren helpen met klusjes om geld te
verdienen.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?

Ik ben meestal of precies op tijd of
te vroeg maar eigenlijk nooit te laat.
Gewoon lekker op tijd wegfietsen
voor school of zo lang mogelijk in bed
blijven liggen dat is natuurlijk het lekkerste.
Wat zou je nooit meer overdoen?
Ik zou de basisschool echt nooit meer
over doen. Ik heb namelijk niet zo’n
superleuke tijd gehad op de basisschool. Was nooit zo supergoed in elk
vak en lette ook niet zo supergoed op.
Dat is natuurlijk niet zo slim.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd een bepaalde leeftijd te
hebben welke leeftijd zou dat dan
zijn?
Ik zou wel gewoon 30 willen zijn
omdat ik dat wel een mooie leeftijd
vind. Dan kan je alles als je de rijbewijzen hebt, tractor, auto, vrachtwagen, brommer, vaarbewijs enzovoort.
Dag of nacht?
Ik ben een echte nachtbraker hou
van ‘s nachts op zijn en dan gamen
of andere dingen doen bijvoorbeeld

op Instagram. Ik hou dus echt van de
nacht.
Introvert of extravert?
Ik ben denk ik meer extravert. Ik heb
wel veel contact met mensen en ben
graag bezig.
Welke emoticon gebruik je het
meest?
Dat is de dino of het schaap, die vind
ik het leukste om te gebruiken.
Festival of discotheek?
Ik vind een festival het leukste. Vooral
om al mee op te bouwen en te kunnen
helpen op het festival zelf. De sfeer is
vaak net wat leuker dan in een discotheek, omdat het vaak buiten is en
meerdere dagen.
Hond of kat?
Ik vind een hond het leukst, ik heb er
zelf ook twee. Ik vind grote honden
eigenlijk wel het leukste, daar kan je
lomper mee zijn.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
For Evigt van Volbeat, waanzinnig
nummer. Dit hoorde ik het hele week-

end bij F1 in Oostenrijk en daarna heb
ik het als mijn liedje uitgezocht bij de
uitvaart van mijn oom. Dubbel maar
heel mooi.
Wat is je droombaan?
Als ik nu mag kiezen ga ik voor chauffeur bij de brandweer, dat lijkt me een
heel vet beroep.
Wie is je favoriete leraar?
Ik denk meneer Dirk Jan Zijp van
metaal techniek, dat is echt een toffe
leraar.
Wat zou je nooit weggooien?
Mijn telefoon. Die kan ik echt niet
missen, wie kan die nog wel missen
tegenwoordig? Zonder telefoon zou ik
echt niet kunnen.
Stel je zou een feestje mogen geven
op het kasteel in Horst, hoe zou dat
er dan uitzien?
Een groot feest met veel housemuziek,
een housefeest dus, leeftijd van 12
tot en met 16 jaar. Met een bekende
dj met veel lichteffecten en lasers. En
dan gewoon lekker knallen van 19.00
tot 03.00 uur.

Crist Coppens
Wij zijn op zoek naar een spontane

medewerk(st)er
voor 20-22 uur per week.

Ervaring? Alles is te leren. Leeftijd is onbelangrijk.
Bel 06 53 13 36 47 of mail naar info@coppens.keurslager.nl
ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Het lastigste is om het
allemaal te kunnen combineren.
Om rust te krijgen, met mensen
af te spreken die je anders nooit
ziet, om carnaval te vieren en
ook nog tijd hebben om alles af
te krijgen voor school. Voor mij
begint mijn laatste schoolexamenweek na de carnavalsvakantie, dus zal ik toch ergens
een dag moeten inplannen om
te leren. Wat best jammer is en
in de knoop komt met al mijn
andere plannen. Omdat ik al
bepaalde familiale plannen had
staan heb ik een paar dagen
carnaval al moeten opgeven.
En helaas nog meer vanwege
het leren.
Toch heb ik het gevoel dat
mensen de betekenis van het
carnaval vieren niet meer weten
of juist helemaal negeren.
Ik heb meerdere keren een
soort voorlichting gehad over
het ontstaan van carnaval en
wat de bedoeling ervan is.
Carnaval wordt een aantal
weken voor Pasen gevierd. Dit is
omdat mensen een aantal
weken voor Pasen beginnen
met vasten, geen snoep of geen
vlees. En om het vasten in te
gaan beginnen mensen met een
groot feest, carnaval, waar
iedereen nog kan eten en
drinken wat ze willen. Op zich
wel een goed idee als iedereen
na carnaval ook gaat vasten.
Nu is het vooral een week waar
iedereen zich gek kan gedragen
en los kan gaan op foute muziek
met wat te drinken erbij.
Zelf doe ik ook niet mee aan het
vasten, alhoewel ik wel carnaval ga vieren. Ik wens iedereen
een fijne carnaval en natuurlijk
ook een fijne carnavalsvakantie
toegewenst. Alaaf!
Jélena
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Zorg dat de dorpsvasteloavend
blijft bestaan’
De echte carnavalsvierder kijkt er al
maanden naar uit: nog een paar nachten en
dan barst carnaval los. Iets meer dan de helft
van het aantal inwoners in Horst aan de Maas
geeft aan carnaval te vieren, in eigen dorp of
ergens anders. 43 procent slaat het feest
over. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Veruit de meeste mensen vieren carnaval
in hun eigen woonplaats. “Carnaval vier je in
je eigen dorp. Zorg dat de dorpsvasteloavend
blijft bestaan en laat je zien en horen in je
eigen kern”, roept iemand zijn dorpsgenoten op.
Een ander zegt: “Carnaval vier ik in eigen dorp,
wel bezoek ik op zaterdagmiddag het inluiden van de carnaval op het Wilhelminaplein in
Horst.” Gemiddeld wordt zo tussen de 25 en 50

Inwonerspanel

1.672 leden

Weet niet
6%
Nee
43%
Ja
51%

Vier jij carnaval?

euro uitgegeven aan een carnavalspak. Al geven te vieren. “De tijd van uitgaan is voorbij”, zegt
deze persoon. “We kijken wel carnaval op tv.”
sommigen ook aan inmiddels zo veel carnaIemand anders zegt: “Ik heb mijn tijd gehad, ik
valskleding te hebben, dat zij niet elk jaar iets
laat het aan de jongeren over.” Sommigen geven
nieuws kopen. “Ik heb inmiddels een voorraad
met kleding opgebouwd. Met wat nieuwe acces- aan liever een aantal dagen op reis te gaan tijdens carnaval. Ook kan
soires worden deze elk
de eigen gezondheid
jaar aangevuld en herge‘Ik ga liever op vakantie’
een reden zijn om thuis
bruikt.”
‘Ideaal moment
te blijven of zoals een
43 procent van de
voor stedentrip’
inwoonster zegt: “Ik ben
inwoners slaat het carzwanger dus ik vier het
navalsfeest liever over.
‘Carnaval vier ik
bewust niet dit jaar.”
Voornaamste reden: ze
in eigen dorp’
TipHorstaandeMaas is
houden gewoon niet
een samenwerkings
van carnaval. “Ik houd
verband tussen HALLO Horst aan de Maas en
niet meer van carnaval. Groot struikelblok is de
TopOnderzoek. Voor meer resultaten of aanmelkeiharde muziek. Je kunt niet fatsoenlijk met
den voor de volgende enquête, kijk op
andere mensen praten.” Anderen moeten deze
www.tiphorstaandemaas.nl
dagen werken of vinden zich te oud om het

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

als je gezien
wilt worden

Kerkstraat 17 Horst 077 398 26 61
www.kruytzeroptiek.nl
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 07

De leerlingenstaking voor een strenger milieubeleid was terecht
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.
38 procent van de stemmers begrijpt wel waarom zij mee hebben
gedaan aan de staking. De jeugd moet straks nog leven in deze wereld.
De jongeren willen gewoon hun toekomst veilig stellen en hebben daar
het volste recht toe. Op Facebook reageert Rensje van Leijden-Derriks:
“De jongeren zijn nog de enige die zich laten horen. De rest wacht

gelaten af wat er gaat gebeuren.” De meerderheid van de stemmers zet
er echter vraagtekens bij. Jacintha Arts spreekt hen op Facebook aan:
“Vanaf morgen leveren jullie allemaal je mobiele telefoon in.. want
hebben jullie enig idee hoe milieu belastend het is om zo’n apparaat
te maken… en gaat altijd gepaard met kinderarbeid…denk maar aan
de winning van bijvoorbeeld Kobalt. Afijn...vanaf morgen gaan jullie
alleen nog maar vegan eten...of iets met vleesvervangers… dus helaas
Macdonalds wordt ook verboden terrein vanaf nu. Mama brengt jullie ook
niet meer naar school en naar de voetbal met de auto.. je pakt je fiets
maar uit de schuur voortaan.”

Gemeente mag zich niet mengen met
commerciële initiatieven
eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas

Rabobank Horst Venray nam onlangs haar intrek in het gemeentehuis
in Horst. De bank zocht een nieuw onderkomen omdat het pand aan de
Spoorweg in Hegelsom te groot was en vestigt zich daarom tijdelijk in het
gemeentehuis.
Vorige week werd bekend dat het College van B&W ruim acht ton steekt
in de aankoop van het voormalige Aardbeienland in Horst. Twee voorbeelden van vermenging door de gemeente met commerciële initiatieven. In het
geval van de Rabobank kun je nog stellen dat de gemeente een ondernemer
tijdelijk uit de brand helpt. Maar is het nodig dat een overheidsinstelling een
recreatiepark aankoopt? “We stellen deze toeristische parel veilig, we stimu-

leren de zachtfruitsector en we kunnen consumenten in contact brengen met
al die mooie producten die op onze grond worden geteeld”, aldus wethouder Eric Beurskens. Er zijn wel meer ondernemingen die het afgelopen jaar
de deuren hebben moeten sluiten. Koopt de gemeente dan straks, onder het
mom van leefbaarheid, ook bakkerijen en speelgoedwinkels aan?
Je kunt ook stellen dat het goed is dat de gemeente oog heeft voor ondernemers en hen waar het kan helpt. Een bakker kun je daarbij niet vergelijken
met een recreatiepark dat bezoekers uit het hele land trekt.
Gemeente mag zich niet mengen met commerciële initiatieven.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 08) > Carnaval vieren doe je in je eigen dorp > eens 66% oneens 34%

NIEUW IN STRAELEN

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00

Ter ondersteuning van ons vast team zijn we op zoek naar:

Interieurverzorg(st)ers

Matrassen & lattenbodems

Digitaliseren
van beeld en geluid
• film en video
• foto en dia’s
• muziek
info@studioadato.nl
077 351 48 44

www.studioadato.nl

Studio ADATO

Schuimrubber naar wens
op maat gesneden

die het leuk vinden om:
• na schooltijd of in de avonduren bedrijven te poetsen
en/of
• in de vroege uurtjes kantoren e.d. zelfstandig schoon te maken.

Caravan- en bootstoffering
Openingstijden:
maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag van 14.00 - 17.00 uur

Interesse? Meer weten?
Bel voor een kennismakingsgesprek naar
Wiel
06 - 51 12 50 50

☎

Schaumstoff-Meister
Industriegebied Zand I
Zeppelinstr. 22
D-47638 Straelen
Tel. 0049/2834/944 944 4

Bent u al wat ouder, maar zou u nog graag enkele uren per
week willen werken?

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

Omroep Horst aan de Maas
Ik las een stukje in HALLO Horst aan de Maas over ‘Radio Omroep
Horst aan de Maas’ en de fusie met Omroep Venlo.
Ik mag toch hopen dat Radio
Omroep Horst aan de Maas niet de
naam van de nieuwe omroep wordt.
Radio Reindonk is een begrip in de

regio. Dit ga je niet zomaar veranderen. Er is een aantal toonaangevende
programma’s zoals: Café Reindonk,
Reindonk Gold en Reindonk Regionaal.

Krijgen deze dan ook allemaal een
nieuwe naam? Allemaal programma’s
die een begrip zijn. Ik vind Omroep
Horst aan de Maas: getuigen van
weinig fantasie, het klinkt niet, het is
veel te lang en lastig uit te spreken.
Ik vind dat Radio Reindonk, Radio

Reindonk moet blijven. Als het dan al
anders moet, houd dan rekening met
bovenstaande argumenten of schrijf
een prijsvraag uit.
Ger Hoeijmakers,
Van Merwijckstraat, Horst

Respect
en fatsoen
Stel je eens voor, je ergste
nachtmerrie wordt werkelijkheid. De politie staat voor je
deur en vertelt je dat een
dierbaar persoon is omgekomen. En bij al dit verdriet stuit
je dan op een Facebookbericht
waarin de spot wordt gedreven met de overledene.
Iemand zwart maken, buitensluiten en zijn leven zo zuur
maken, dat degene soms geen
uitweg meer ziet. Met de sociale media van tegenwoordig
gaat dat heel gemakkelijk.
Nepprofiel aanmaken en hup:
lekker ‘trollen’ op internetfora,
mensen uitschelden wiens
gezicht je niet aanstaat of je
eigen ongefundeerde mening
overal verkondigen en discussies laten uitaarden in ordinaire
scheldpartijen. Nog leuker:
meerdere nepprofielen aanmaken en jezelf vervolgens in
berichten gelijk geven.
“Kijk eens, anderen zijn het ook
met mij eens.”
En vergis je niet, het zijn
niet alleen eenzame sociaal
onderontwikkelde individuen
die dit doen. Pubermeisjes zijn
er heel goed in om klasgenootjes tot paria te verklaren alleen
omdat ze niet het juiste merk
jeans dragen.
Schoolpleinmoeders beoordelen elkaar op de prestaties
van hun kinderen en advocaten
op wie de beste zaken mogen
behandelen. Nog erger wordt
het wanneer erop politieberichten reacties volgen als: “Hij zal
wel teveel gezopen hebben,
eigenlijk schuld dat hij tegen
een boom is geknald.” Waar zit
je dan met je hersens? In elk
geval niet bij de nabestaanden.
Sociale media maken het ons
makkelijk om met elkaar in
contact te blijven, grenzen
vervagen, het is de vooruitgang, maar wat mij betreft is
het met fatsoen en respect
allemaal achteruitgegaan.
Marieke
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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.

Geen geld voor fietstunnel Stationsstraat Hegelsom?
De SP vindt dat de gemeente bij haar investeringen eerst moet
kiezen voor die investeringen die nuttig, maar vooral noodzakelijk zijn
voor haar burgers. Dit geldt nog meer voor zaken die de gezondheid en
veiligheid aangaan.
Op de Stationsstraat in Hegelsom
passeren elke dag duizenden voertuigen de kruising naar het station
en het Citaverde College. Daarnaast
maken van deze kruising heel veel
fietsers en voetgangers gebruik op
weg naar station, bus, school of
werk. Elke dag weer gebeuren hier

talloze bijna-ongelukken, en soms
echte ongelukken. Dat hier nog nooit
doden zijn gevallen mag een wonder
heten.
Toen de gemeente in de vorige
coalitieperiode met plannen kwam om
het langzame en snelle verkeer te ontkoppelen, maar ook de stationsomge-

ving opnieuw in te richten, hebben wij
van ganser harte ingestemd met het
plan. Op onze vragen of de benodigde
financiën van de gemeente voldoende
waren, werd steeds bevestigend
geantwoord.
Maar nu blijkt dat de kosten van
de tunnel en overige aanpassingen
hoger zijn geworden en dat het college van Burgemeester en Wethouders
daarom heeft besloten om de tunnel
te schrappen en te komen met een
rotonde. Een oplossing die voor de

fietsers en voetgangers duidelijk minder veilig is. Men heeft dus gelogen.
Maar nog veel erger is dat het huidige
college er niet voor kiest om extra
geld te investeren. Kennelijk is de veiligheid en gezondheid van alle burgers
die dagelijks deze kruising gebruiken
minder belangrijk, dan bijvoorbeeld de
kostbare en overbodige verplaatsing
van het zwembad. Onbegrijpelijk.
Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

De veiligheid van fietsers vraagt stevige keuzes
Uit een grote fietspadenquête, ingevuld door tienduizenden fietsers
in heel Nederland, bleek dat veel fietsers het fietsverkeer nu al te druk
en te onveilig vinden. Dat belooft niet veel goeds voor de toekomst.
Ongeveer 15 procent van alle
geregistreerde verkeersdoden en ziekenhuisgewonden is het slachtoffer
van een oversteekongeval als fietser.
En van alle geregistreerde ernstige
fietsongevallen vond de helft plaats
op een kruispunt binnen de
bebouwde kom, meestal een voorrangskruispunt. De problematiek van

fietsers op voorrangskruispunten is
daarmee vanuit verkeersveiligheidsoptiek zeer aanzienlijk.
In 2016 hebben ProRail, de provincie Limburg en gemeente Horst aan
de Maas diverse varianten onderzocht
om de verkeersveiligheid en bereikbaarheid rondom de spoorwegovergang Stationsstraat te verbeteren.

Daarbij is ook gebruik gemaakt van
de input uit informatieavonden met
de omgeving. De voorkeursvariant is
in april 2017 gepresenteerd en kan op
draagvlak van de omgeving rekenen.
De provincie en gemeente Horst aan
de Maas Maas hebben in een convenant afspraken gemaakt over onder
andere de spoorwegveiligheid en de
bereikbaarheid van de stationsomgeving. Voor de veiligheid van fietsers
en voetgangers en de bereikbaarheid
van het station willen provincie en de

gemeente een tunnel aanleggen voor
langzaam verkeer.
En op dit punt dreigt het mis te
gaan. Immers er komen steeds meer
gebruikers van fietspaden. Daarbij
gevoegd de plannen om de Greenport
Bikeway door te trekken richting
Deurne dwingt tot een veilige oplossing voor dit kruispunt. Een kans die
nu voorbij komt. Het is dan ook nu of
nooit.
Jan Wijnen,
PvdA Horst aan de Maas

budgetbeheer
beschermingsbewind

Postbus 5105 | 5800 GC | Venray
T. 0478 517 100 | F. 0478 517 105
E-mail: info@censusbeheer.nl

Census Beheer BV is een kantoor dat zich bezighoudt met budgetbeheer en
beschermingsbewind en is gevestigd in Swolgen.
Wij werken in een klein team met 4 medewerkers die zich met de grootste
zorg dagelijks inzetten om de financiële belangen van de
cliënten te behartigen. Per direct zijn wij op zoek naar:

WE’RE LOOKING FOR YOU!
BVB Substrates is expert als het gaat om het produceren en leveren van substraten voor alles wat groeit en bloeit. Wij
zijn een familiebedrijf van Nederlandse bodem met meer dan 100 jaar ervaring en leveren wereldwijd aan 85 verschillende landen. Productie geschiedt op meerdere locaties in Nederland, Zweden en Duitsland. In ons bedrijf werken ruim
250 medewerkers aan het optimaal beleveren van de klanten. Vanwege gezonde groei hebben wij voor onze locatie in
Grubbenvorst ruimte voor een enthousiaste;

ALLROUND HEFTRUCKCHAUFFEUR (FULLTIME)
TAKEN

DURF JIJ DEZE FULLTIME UITDAGING AAN?

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit orderpicken

Dan hebben wij als werkgever veel te bieden. Zo hechten

en laden en lossen van vrachtwagens en je draagt zorg

wij waarde aan jouw persoonlijke ontwikkeling en hebben

voor het beheer van het WMS-systeem.

we als doel dat medewerkers met plezier presteren! Een
goede sfeer en samenwerking staan bij ons hoog in het

JIJ ALS PERSOON

vaandel wat maakt dat we als collega’s iets voor elkaar

• bent in het bezit van een geldig heftruckcertificaat en

over hebben.

hebt ervaring met heftruckwerkzaamheden;
• bent kwaliteitsbewust, zorgvuldig, nauwkeurig, fl exibel
en stressbestendig.

Je motivatie en C.V. graag per mail sturen aan
Hans Heldens; vacature@bvb-substrates.nl.

• bent bereid om van maandag t/m vrijdag in

Voor inhoudelijke vragen bel je naar 077 366 93 90.

verschoven diensten te werken, en af en toe op zaterdag.

Meer informatie over onze organisatie vind je op;
www.bvb-substrates.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

BVB Substrates | Euroveen B.V. – Californischeweg 10-B, 5971 NV Grubbenvorst

Ervaren beschermingsbewindvoerder
(36-40 uren per week) als ook

Assistent-bewindvoerder
(24 uren per week)

Werkzaamheden bestaan o.a. uit:
• Dossieraanmaak
• Dagelijkse verwerking en controle van betalingsopdrachten
• Informatie verzamelen en zelfstandig verwerken bij het opstellen van o.a.
budgetoverzichten bij nieuwe aanvragen,
berekening beslagvrije voet
• Verzorgen van in- en uitgaande correspondentie per mail en per post
• Invullen relevante formulieren zoals kwijtscheldingen, bijzondere bijstand
• Telefonisch spreekuren/contacten met cliënten, schuldeisers en netwerkpartners
Wat vragen wij van je:
• Een passende HBO opleiding voor bewindvoerder en MBO-4 voor assistent bewindvoerder bij voorkeur op sociaal juridisch gebied
• Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
• Gestructureerd en planmatig kunnen werken
• Nauwkeurig en flexibel
• Integer en stressbestendig
• Ervaring in een relevante (administratieve) functie
• Je moet een Verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen
Wij bieden:
• Uitdagende functies waarin je jouw ervaring en capaciteiten optimaal
kunt benutten en verbreden
• Een informele werksfeer
Interesse
Kijk voor de uitgebreide functieomschrijvingen op onze
website www.censusbeheer.nl.
En wil je reageren? Stuur dan je sollicitatie met uitgebreid CV
binnen 14 dagen per e-mail naar: n.vandenberg@censusbeheer.nl.
Voor aanvullende informatie over de vacature kan er telefonisch
contact worden opgenomen met Nicole van den Berg
via telefoonnummer 0478 – 51 71 01
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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.

Nieuwe burgemeester Ryan Palmen
Op 1 april wordt Ryan Palmen geïnstalleerd als nieuwe burgemeester
in onze gemeente. De intensieve procedure om tot een nieuwe burgemeester te komen is goed verlopen. Complimenten hiervoor aan de
commissie die hier vanuit de raad mee aan de slag is geweest. Het is
natuurlijk afwachten of de commissie ook daadwerkelijk de juiste keuze
heeft gemaakt.
Afgelopen vrijdag zijn we met
de raad, wethouders en de directie van de gemeente op uitnodiging van onze nieuwe burgemeester
Ryan Palmen op bezoek geweest in
Hilvarenbeek waar hij op dit moment
burgemeester is. Dit was voor de

meeste raadsleden de eerste echte
kennismaking met Ryan Palmen.
We hebben verschillende plekken
bezocht in de gemeente Hilvarenbeek
zoals het Safari Resort Beekse Bergen.
Daar worden ook grote festivals georganiseerd zoals Best Kept Secret.

We hebben de Samenwijs coöperatie,
een initiatief van onderop, in Esbeek
bezocht waar ook de kerk is omgebouwd tot school. Grote indruk maakte
ons bezoek aan de Yes We Can Clinics
waar jongeren van 13 tot en met
23 jaar met psychische problemen,
verslavingen en gedragsproblemen op
een effectieve manier behandeld worden. Zeker het deel waar cliënten hun
persoonlijke verhaal vertelden maakte
grote indruk.
We hebben kunnen zien en ook
gehoord van de inwoners en onderne-

mers van de gemeente Hilvarenbeek
welke rol Ryan Palmen heeft gehad
bij de initiatieven en uitdagingen die
er lagen.
Hierdoor hebben we een goede
indruk gekregen van wat we kunnen
verwachten van onze nieuwe burgemeester. De vraag of de commissie de
juiste keuze heeft gemaakt is voor mij
beantwoord. We kijken uit naar zijn
komst.
Eric Brouwers,
Raadslid CDA

Kortetermijnoplossing niet altijd beter
Afgelopen dinsdag vergaderde de gemeenteraad over de investeringsruimte van onze gemeente.
De plannen in de begroting zijn
best concreet gebudgetteerd.
Enkele plannen stonden ook al
uitgebreid in de krant zoals Afslag10
(onder andere nieuw zwembad).
Wat ons betreft zijn de budgetten niet
hard. Het is goed om aan deze
projecten te werken maar de uitwerking zal ons moeten overtuigen.
Eerst een plan, dan de centen.

En soms zijn er betere alternatieven.
Er zijn vanuit de gemeente ook ideeën
over sport- en schoolaccommodaties.
Een discussie die we nauwlettend
volgen is de mogelijke verplaatsing van
de Weisterbeek naar het Juniorcollege.
De Weisterbeek heeft ruimtegebrek en
is aan vernieuwing toe. En ja, het
Juniorcollege komt als gebouw op korte
termijn leeg. Een simpel verplaatsing

lijkt logisch, maar wat Essentie betreft
is dit vooral een kortetermijnoplossing.
Hierover is niet goed nagedacht.
Nieuwbouw van De Weisterbeek,
bijvoorbeeld nabij de Afhang, vormt
wat ons betreft een serieus alternatief.
Hier vindt immers de komende jaren
de grootste aanwas plaats van leerlingen. De ervaring leert ook dat ouders
graag een school nabij hebben.
Een school verder wegleggen past daar
niet bij. Als ouders vervolgens hun
kinderen naar Hegelsom of Meterik

brengen zal de toestroom naar deze
scholen groter worden als voorzien en
weer tot ruimtegebrek leiden.
Laten we daadwerkelijk werken
aan onze duurzaamheidsambities én
voor gezinnen met kinderen een aantrekkelijke woongemeente zijn voor
de toekomst. Een kwalitatief (nieuw)
schoolgebouw is een kans voor de
lange termijn. Laten we daarom nieuwbouw serieus onderzoeken.
Jeroen Brouns,
Fractie Essentie

Open en eerlijk
Een nieuwe lente, een nieuw geluid is een kreet die onze partij het
beste typeert. Dat nieuwe geluid laten wij ook horen tijdens de raadsvergaderingen of ander bijeenkomsten.
De afgelopen weken kwam de
gemeente regelmatig in het nieuws.
De plannen die de krant haalden
kunnen we niet allemaal betitelen
als een nieuw en verfrissend geluid.
Onze fractie heeft bijvoorbeeld al
vragen gesteld over de vestiging van
de Rabobank in het gemeentehuis
en het ontbreken van de onderbou-

wing bij de plannen rondom Afslag10.
Deze thema’s zullen voorlopig nog
op de agenda blijven staan. Afslag10
heeft absoluut potentie, mits er ruimte
wordt gegeven aan iedereen en het
mag geen prestige project worden
voor enkele clubs en ondernemers.
Daarnaast is het van groot belang dat
thema’s als natuur, gezondheid en

duurzaamheid prioriteit krijgen binnen dit project. Tevens mag de ontwikkeling van Afslag10 niet leiden tot
versobering van andere plannen, denk
hierbij aan accomodaties in de andere
kernen of aan investeringen in huisvestiging van scholen.
Over de nieuwsberichten met
betrekking tot de stijgende kosten
van ’t Gasthoes, de ontwikkeling van
het stationsgebied en Aardbeienland
werd ik ook regelmatig aangesproken. Terechte vragen van inwoners uit

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

onze gemeente, af en toe onbegrip
of behoefte naar meer informatie.
Wederom een bevestiging dat duidelijk communiceren van groot belang
is. De meeste van deze plannen zullen
nog regelmatig op de agenda komen
te staan. Wij als partij zullen de ontwikkelingen scherp blijven volgen en
kritisch maar constructief onze nieuwe
geluid laten horen.
Maarten Voesten,
D66+GroenLinks

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

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

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 - Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
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Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan
t!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hors

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01
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GEPLUKT Sally Josten
de Beurs. “Maar toen was ik de horeca
helemaal beu en heb ik een tijdje op
de klantenservice-afdeling van de
dierenapotheker gewerkt. Dat vond ik
helemaal fantastisch, want dieren en
ik gaan goed samen.” Dat blijkt ook
wel uit de twee Perzische katten die
rondscharrelen in het appartement van
Sally. “Joy en Queenie zijn echt mijn
kindjes”, zegt ze. Lachend voegt ze toe:
“Maar de naam Queenie heb ik niet
zelf bedacht.” Helaas voor Sally vond
er een tijdje geleden een reorganisatie
plaats bij de dierenapotheker, waardoor Sally’s baan verviel. “Toen heb
ik op vier andere plekken gesolliciteerd en ik was overal aangenomen.
Ik heb ervoor gekozen om bij Viking in
Venlo te gaan werken, als commercieel
medewerker binnendienst.” Daar zit ze
nu op zich prima op haar plek, hoewel
haar passie toch bij creativiteit ligt. “Als
kind tekende ik al veel en in de periode
van mijn burn-out heb ik dat weer heel
erg opgepikt. Toen bleek dat wat ik
maakte wel in de smaak viel en tegenwoordig heb ik altijd wel opdrachtjes.” Inmiddels heeft Sally daarom
haar eigen bedrijfje opgericht: Studio
Snoobles. “Die naam komt van mijn
overleden opa af, hij noemde me altijd
Snoebel. Dat heb ik wat geïnternationaliseerd tot Snoobles en zo draag ik mijn
werken ook een beetje op aan hem.”
Sally droomt ervan om dit bedrijfje uit
te laten groeien tot een eigen atelier
met winkel. “Maar het belangrijkste
vind ik dat ik gelukkig ben en blijf. Ik
heb echt de keerzijde gezien, maar nu
kan ik genieten van de kleine dingen
en dat wil ik voor altijd blijven doen.”

Ze groeide op in Hegelsom, maar woonde in totaal dertien jaar in Zwolle. Inmiddels is haar thuis alweer een paar jaar in Horst. Als kind was ze al
creatief en nog steeds doet ze niets liever dan bezig zijn met kunst. En hoewel ze de lastige kant van het leven ook van dichtbij heeft gezien, is ze nu
vooral aan het genieten. Deze week wordt Sally Josten (36) geplukt.
Samen met haar jongere broertje
en zusje, groeide Sally op in Hegelsom.
“Ik heb echt een fantastische jeugd
gehad. Ik heb de allerleukste ouders en
ben heel fijn opgegroeid”, vertelt ze.
Nadat Sally klaar was op basisschool
Onder de Linde, ging ze naar het
Dendron College. “Ik was echt een
dromertje”, lacht ze. “Ik vond alles
boeiend, behalve school.” De mavo/
havo bleek dat ook te hoog gegrepen
en ze zakte terug naar het vbo.
“En daar hoefde ik dan weer helemaal

niets te doen.” Ze haalde dan ook
makkelijk hoge cijfers en kon met haar
diploma op zak beginnen aan de
mbo-opleiding Interieur, Verf en
Management aan het Cibap, de vakschool voor verbeelding in Zwolle.
“En zo ging ik op mijn 18e vanuit het
veilige Hegelsom opeens op kamers in
de grote stad”, zegt Sally. “Maar het
ging eigenlijk heel goed. Ik kreeg een
bijbaantje in een coffeeshop, wat heel
leuk was, omdat daar heel veel andere
studenten werkten. Uiteindelijk ben ik

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Oplossing vorige week:
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daar negen jaar blijven hangen.”
Ook het studeren in Zwolle beviel
haar goed en na het afronden van
de opleiding aan het Cibap, besloot
Sally daar door te studeren, maar
wel in een geheel03
andere richting.
“Het werd hbo Maatschappelijk
Werk
03
en Dienstverlening, ook in Zwolle. Toen
ik daar mee bezig was, dacht ik echt:
nu heb ik mijn passie gevonden.” In het
derde jaar moest ze echter gedwongen
stoppen. Door privéomstandigheden
kreeg ze een burn-out. Die burn-out
ontwikkelde zich later zelfs tot een
depressie. “En ik had nooit gedacht dat
ik terug zou komen, maar toen heb ik
op een gegeven moment mijn ouders
gebeld en gezegd: haal me hier weg.”
Sally ging voor een half jaar weer
bij haar ouders wonen en verhuisde
daarna naar Venlo. “Ik miste toch de
stad.” In Venlo werkte ze eerst een
tijd bij het Van der Valk Hotel als barvrouw. Daar ontmoette ze haar vriend,
Maarten. “Hij komt uit Rotterdam, maar
hij was vanuit zijn werk overgeplaatst
naar Venray. Daarom sliep hij drie
dagen in de week in het hotel. Daar
kwamen we op een gegeven moment
aan de praat en het klikte meteen.”
Inmiddels is het stel al vier jaar bij
elkaar en wonen de twee samen in
Horst.
Bij het Van der Valk Hotel is
Sally echter niet blijven werken.
“Toen Grenswerk in Venlo werd opgezet, klonk dat voor mij als een droombaan en heb ik gesolliciteerd. In
eerste instantie mocht ik niet eens op
gesprek komen. Ik heb ze toen een
mail gestuurd, waarin ik heb gezegd
dat ik het heel jammer vond dat ik mijn
enthousiasme niet goed over had kunnen brengen in de brief, maar dat ik ze
ook heel veel succes wenste. Vijf minu-

ten later kreeg ik een telefoontje: ik
was aangenomen.” Het bleek echter
niet helemaal wat Sally ervan verwacht
had. “Het was vooral bediening en ik
had gehoopt dat ik meer mocht organiseren.” Na twee jaar bij Grenswerk,
werkte Sally nog even als barvrouw bij
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Te hoge WOZ-waarde?

Gratis WOZ-scan!

U heeft hem wellicht al gezien: de aanslag gemeentelijke
belastingen met daarop de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand.
Op basis van deze WOZ-waarde betaalt u onroerende zaak-, inkomsten-,
waterschaps- en mogelijk ook vennootschapsbelasting.
In veel gevallen is de WOZwaarde door uw gemeente te hoog
vastgesteld of zijn er bijzondere
omstandigheden die een lagere WOZwaarde rechtvaardigen.
WOZ-Consultants is samen
met Groengoed Makelaardij
gespecialiseerd in het voor hun
cliënten GRATIS verlagen van de
WOZ-waarde. Als gevolg hiervan
betaalt u als eigenaar van een
woning al snel honderden euro’s
per jaar minder belasting. Voor
eigenaren van grote en middelgrote
bedrijven gaat dit al snel om (tien)
duizenden euro’s per jaar.
Gratis. Hoe kan dat..?
Indien de gemeente de WOZwaarde verlaagt op basis van het
bezwaar van WOZ-Consultants en
het taxatierapport van Groengoed
Makelaardij worden de gemaakte
proceskosten via een regeling uit
de Wet vergoed. Deze vergoeding

dekt de door ons gemaakte kosten.
Als de gemeente uw WOZ-waarde
niet verlaagt bent u ons niets
verschuldigd en dragen wij de
gemaakte kosten volledig.
Fantastisch, regel het maar…
Bezwaar maken tegen de
hoogte van de WOZ-waarde moet
binnen 6 weken nadat u de
aanslag gemeentelijke belastingen
heeft ontvangen. Daarom is het
belangrijk dat u zo snel mogelijk
contact met Groengoed Makelaardij
opneemt om ervoor te zorgen dat
het bezwaarschrift tijdig wordt
ingediend.

T: 077 398 75 76
E: info@groen-goed.nl
W: www.groen-goed.nl
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Aanslag gemeentelijke
belastingen 2019

Wijziging afvalinzameling
Op carnavalsmaandag 4 maart en carnavalsdinsdag 5 maart wordt er geen afval opgehaald.

Inwoners en bedrijven van Horst aan de Maas ontvangen op 28 februari de aanslag

• Inwoners die normaal gesproken hun afval

Voor keukenafval is er geen inhaaldag.

gemeentelijke belastingen. Deze aanslag heeft betrekking op de onroerende zaakbelasting

op 4 maart zouden aanbieden, kunnen

(OZB), rioolhefﬁng, afvalstoffenhefﬁng en de WOZ-beschikking. Uitgebreide informatie hierover

PMD en restafval op zaterdag 2 maart

U kunt dit op de eerstvolgende reguliere

vindt u op www.horstandemaas.nl

(vóór 07.00 uur) aan de straat zetten.

ophaaldag aan de straat zetten.

• Inwoners die normaal gesproken hun afval
WOZ-waarde

de Berichtenbox, ontvangt u hier de aanslag

op 5 maart zouden aanbieden, kunnen

U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken

De gemeente stelt jaarlijks de waarde van alle

gemeentelijke belastingen 2019. U kunt zich

PMD en restafval op zaterdag 9 maart

op uw eigen digitale afvalkalender via

onroerende zaken in de gemeente vast, de

eenvoudig aanmelden voor de Berichtenbox.

(vóór 07.00 uur) aan de straat zetten.

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

zogenaamde WOZ-waarde. De WOZ-waarde die

Sinds eind vorig jaar is er ook een speciale app

vermeld staat op de aanslag 2019 is gebaseerd

voor de Berichtenbox. Op die manier kunt u de

op de waardepeildatum 1 januari 2018.

Berichtenbox gemakkelijker via telefoon en tablet
raadplegen. Meer informatie hierover leest u op

Carnaval

www.horstaandemaas.nl/berichtenbox.

Gemeentehuis gesloten

MijnOverheid.nl. Onder het tabblad Persoonlijke

Meer informatie

In verband met Carnaval zijn het gemeentehuis en Openbare Werken

Gegevens (onderdeel Wonen) vindt u vanaf 28

Op www.horstaandemaas.nl vindt u meer

gesloten op maandag 4 maart en dinsdag 5 maart 2019.

februari informatie over de taxatieverslagen 2019

informatie over de gemeentelijke belastingen en

en 2018. U ziet hier ook de kenmerken van uw

de wet WOZ.

Taxatieverslagen op MijnOverheid
Het taxatieverslag van uw pand kunt u inzien op

eigen woning die de WOZ-waarde bepalen.

Team Burgerzaken is beide dagen tussen 9.00 en

met betrekking tot Openbare Werken die

10.00 uur uitsluitend bereikbaar voor het maken

niet uitgesteld kunnen worden, mag u het

Om deze informatie te raadplegen, logt u in met

Wilt u persoonlijk contact?

van afspraken voor het doen van geboorte- en/

storingsnummer 06 - 23 49 82 49 bellen. Het gaat

uw DigiD-code. Bedrijven hebben geen DigiD.

Van maandag tot en met vrijdag zijn we

of overlijdensaangiften, op het telefoonnummer

hier dus uitsluitend om dringende meldingen,

Op de website van de gemeente wordt toegelicht

tussen 8.00 en 16.30 uur telefonisch

06 - 53 35 59 73. Voor dringende meldingen

waarbij direct gevaar voor de omgeving dreigt.

hoe bedrijven kunnen inloggen voor het inzien

bereikbaar op het nummer (077) 477 97 77.

van een taxatieverslag.

We helpen u ook graag verder aan het
loket in het gemeentehuis.

Berichtenbox

U bent welkom van maandag tot en met vrijdag

Als u zich vóór 6 februari aangemeld heeft voor

tussen 08.00 - 16.30 uur.

Bekendmakingen

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

Duidelijke afspraken over
uitleen verkeersmaterialen

Broekhuizen

Schoolstraat 45

Peelstraat ongenummerd

Lottumseweg 5

Melatenweg 15a en 15b

Frankrijkweg 1a

Broekhuizenvorst

Energiestraat 11

Swolgen

De gemeente streeft naar veilige verkeersmaatregelen en gecertiﬁceerde verkeersmaterialen

Gebiedsontwikkeling Ooijen-

Steenstraat 2

Gun 26a

bij evenementen. Tot voor kort konden organisatoren van evenementen verkeersmaterialen

Wanssum

Lottum

Hulsweg 2

zoals borden en dranghekken bij de gemeente lenen, als ze voorradig waren.

Griendtsveen

De Hanenkamp

Mgr. Aertsstraat 16

Diversen lokaties (Infoborden

Meterik

Bertus Aafjesstraat 19

In Horst aan de Maas worden per jaar zo’n

Er is een uitzondering gemaakt voor

Turfhoeve)

Speulhofsbaan 7

Tienray

500 evenementen georganiseerd waarbij ook

evenementen met een algemeen belang,

Hegelsom

Sevenum

Tienrayse- en Swolgense

diverse op dezelfde dagen. De gemeente heeft

namelijk: kermissen, carnaval, Koningsdag,

Bosstraat 39

De Wiers 1

bossen, nabij

niet meer voldoende gecertiﬁceerd materiaal

dodenherdenking en intocht sinterklaas.

Horst

Staarterstraat 27

Swolgenseweg 42

om uit te lenen. Om voor iedereen de uitleen

De organisators van deze evenementen

Verkiezing van de leden van het Erik de Rodeweg 5

Horst aan de Maas

van materialen gelijk te stellen heeft het

kunnen de verkeersmaterialen wel bij de

Europees Parlement

Pieter Litjesweg 3

Leidraad Invordering

gemeentebestuur besloten dat elke organisator

gemeente lenen. In onze gemeente zijn een

Gasthuisstraat 56

Maarten de Vriesstraat 2

Gemeentelijke Belastingen 2019

voortaan zelf moet zorgdragen voor de

drietal bedrijven die verkeersmaterialen

Hoofdstraat 28-30

De Vorst 9

Incassoreglement 2019

juiste verkeersmaterialen.

verhuren.

Uitnodiging

Live-uitzending
sleuteloverdracht

Tuuteköp, Vlasköp, Meulewiekers, Klotbultjes,
Blauwpoët, Kreye, Pegge, Plaggehouwers,
Ezelsköp, Kroeënekrane & Pieëlhaze, Vöskes,

sleuteloverdracht
carnavalszondag

Bök en Geiten.

Vasteloaveszoondâg um 10.45 oor

gezelschap vân magistroate, oaverhede,

in de Mèrthal in Horst, Gasthoesstraot 30.

karnevaleske hoëgwaardigheidsbekliëders,

Mit gepast vertoën aanvaarde
Eure Hoëghede doamei de hiërschappeej
oaver eur Prinsdomme. En illuster

boorebroedspare, ald prinse, muzikante en
Um Eure Hoëghede te iëre, waere op

vastelaovendvierders zulle door eur presentie

vasteloavendszoondâg 3 màrt um 10.45 oor

beej dees belangwekkende gebeurtenis oêting

in en oapenbare plechtigheid de Prinse

gaeve aan eur geveules vân respekt vur en

Karneval in de Mèrthal in Horst ontvange.

verbondenheid mit ‘t prinselik beweend.

D’n burgemeister zal doa mit goodvinge vân
‘t gemaentebesteur zien gezag oaver de

‘t College vân burgemeister en wethalders,

Hiërlikheid Hôrs wies Aswoensdâg oaverdrage

de sikkretaris, Hans van der Noordt

aan de Prinse der Dreumels, Turftreiers,

d’n burgemeister, Ina Leppink-Schuitema

Cluster kommunikasie vân de gemaent

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Cluster kommunikasie vân de gemaent

Postbus 6005, 5960 AA Horst

Fiëstelike ontvangst

Fiëstelike
vânontvangst
de Prinse
door ‘t Gemaentebesteur
vân de Prinse
door ‘t Gemaentebesteur
06 - 13 49 30 96

Volg zondag 3 maart vanaf 10.45 uur de sleuteloverdracht in Horst via onze Facebookpagina.
Like nu alvast onze pagina en kijk zondag live
mee naar het spektakel in De Mèrthal.
www.facebook.com/GemeenteHadM

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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D’n Hannes voor
Anja ván de smid
D’n Hannes 2018 werd vrijdag 22 februari uitgereikt aan Anja en Ger Hoeijmakers van café
Anja ván de smid. Het beeld werd uitgereikt tijdens de Klosoverdracht in de Mèrthal in Horst.

D’n Hannes wordt jaarlijks
uitgereikt door de Kloscommissie
aan iemand die buiten zijn schuld
om ‘duchtig gekloët’ is. Na het
voorlezen van een groot aantal
kandidaten, die het nét niet
geworden waren, kwam
Meisterklosjaar Ger Gubbels aan bij

Anja en Ger Hoeijmakers. De motivatie van de Kloscommissie luidde:
“Anja en Ger dachten een café te
beginnen in een historisch pand
met onder andere een gerespecteerde naam als Soestdijk.
Twee weken na de opening bleek
dat in het pand een aantal jaar één

van de tentakels van de Italiaanse
maffia heeft gehuisvest. En dat
werd breed uitgemeten in de
krant, met als hoogte- óf dieptepunt, een foto op de voorpagina
van de Telegraaf.” Het bijbehorend
beeld is ontworpen en gemaakt
door Al Jacobs.

Museum de Kantfabriek

wenst

Prins LARS I
van harte beterschap!!

Industriestraat 17a,
5961 PH Horst

Workshop gelli plate

http

077 - 398 08 89
info@hermkes-interieur.nl
www.hermkes-interieur.nl

Een gelli plate is een geleiachtige plaat waar met textielverf
afdrukken worden gemaakt op
ongebleekte katoen. De verf op
de gelli plate wordt bewerkt met
verschillende materialen waardoor verschillende achtergronden
gecreëerd kunnen worden.

Tijdens de workshop wordt
gestart met uitleg over de diverse
mogelijkheden, tips, trucs en
gereedschappen om motieven te
maken. De workshop richt zich
voornamelijk op het direct
uitproberen van technieken en
experimenteren met deze tech-

nieken. De lappen stof die hiermee gemaakt zijn, kunnen weer
als basis dienen voor andere
textielwerkvormen. De workshop
is toegankelijk voor iedereen.
Kijk voor meer informatie
en aanmelden op
www.museumdekantfabriek.nl

CV D’n Dreumel Horst

In Museum de Kantfabriek in Horst wordt op zaterdag 9 maart een workshop gelli plate
maken gegeven door Jolan Dufourné.

Metalproducts BV
Expeditiestraat 13
5961 PX Horst
www.metalproductshorst.com

ars I
L
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Weej wee herstel toe.
un spoedig
wij wensen lars, cindy
en de meiden veel beterschap,
kracht en liefde toe.
Liefs team kuif

K l o os t er s t ra a t 3 • H or s t
www. kui f concep t s t ore. nl
www. kui f web s hop . nl
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Prins Lars I van D’n Dreumel

‘We gaan dit stapje voor stapje doen
en blijven vooral positief’
Kippenvel is de eerste reactie die de meeste mensen kregen toen ze hoorden van het nieuws dat de nieuwe prins van
D’n Dreumel, Lars I, acute leukemie had. Er volgde meteen een ziekenhuisingreep en dit jaar geen carnaval zoals het moest zijn
voor de Dreumelprins. Naast alle tegenslagen blijft Lars vooral positief.
Het was voor Lars de allergrootste eer
om gevraagd te worden om de nieuwe prins
van Horst te zijn. “Op 5 december 2018 werd
ik gebeld door de voorzitter met de grote
vraag”, vertelt Lars. “Het is het grootste sinterklaascadeau wat je maar kunt krijgen.
‘Ik waas zoë blié ás ein klein kiend’, zeggen
ze wel eens. Als je over straat loopt, denk
je dat het met grote letters op je voorhoofd
staat. Ik had de hele tijd het gevoel dat ik
met een big smile rondliep.” Lars en Cindy
hebben het geheim prima voor zich kunnen
houden. “Alhoewel onze dochters vonden
dat we soms wel vage afspraken hadden”,
zegt Lars I. “Het is ook raar dat je je adjudanten regelmatig spreekt, maar het nooit
hierover hebt (adjudanten weten het een
week voor het uitkomen pas, red.). Zelfs niet
als er tijdens het klussen, onbewust een rol
Prince-koekjes op tafel komt. We hebben
ons dit later pas gerealiseerd hoe hilarisch
dit had kunnen uitpakken.”
Helaas ging het niet zo goed met Lars,
ook tijdens het uitkomen op zaterdag
26 januari voelde hij zich niet zo lekker.
“Ik dacht dat dit te maken had met het herstel van een bacteriële/virusinfectie in het
begin van het jaar. Echter openbaarde zich
de dag na het uitkomen signalen waarop we
besloten om maandag naar de huisarts te
gaan. Deze heeft me doorgestuurd naar het
ziekenhuis. De bloedwaardes wezen er al
snel op dat het leukemie was. Door bloedonderzoeken zijn ze er achter gekomen dat

ik de A.L.L. (Acute Lymfatische Leukemie)
vorm heb.” Lars werd overgeplaatst naar het
ziekenhuis in Maastricht voor een behandeling. Inmiddels is hij thuis. “Ik voel me
na omstandigheden goed. Ik heb gelukkig
weinig last van bijwerkingen, maar ik merk
wel dat mijn energie minimaal is. Ook ben
ik een heel aantal kilo’s kwijt.”
De komende tijd begint Lars met de
behandeling van leukemie. “De behandeling bestaat voornamelijk uit chemotherapie. Het eerste half jaar zal een intensief
traject zijn, is ons verteld. Hierna zal nog
een lange tijd onderhoudskuren nodig zijn.
We gaan dit stapje voor stapje doen en blijven vooral positief.” Hij heeft volop genoten
van het uitkomen als prins. “De dag zelf was
vol spanning. Ik was dan ook blij dat het
hoge woord er uit was. Ik wist dat ik mij die
avond niet volledig kon laten gaan. Ondanks
dat, heb ik genoten van alle aandacht op
deze mooie avond.”
Lars vertelt dat carnaval ontzettend belangrijk voor hem
is. “Het is een
mooie tijd die
we samen met
onze vriendengroep ‘De
Zekdöampels’
vieren. Rond
de 11e van de
11e beginnen

we te vergaderen over het onderwerp van
de optocht. Hierna volgen de vele klusuurtjes samen, heerlijk. Dit doen we overigens
al 22 jaar. Maar ook alle andere carnavalsfeestjes slaan we meestal niet over. Het is
inmiddels een onderdeel van ons leven dat
we niet willen missen.”
Lars wil iedereen die met hem heeft
meegeleefd de afgelopen periode nog
bedanken.”Doordat ik prins ben geworden,
ben ik opeens een bekende Horsternaar.
Dit betekent dat je al meerdere dingen moet
delen met de buitenwereld. Maar dit heeft
er ook voor gezorgd dat we zoveel steun
hebben gekregen van D’n Dreumel, familie, vrienden, heel Horst aan de
Maas en zelfs nog ver daarbuiten.
Dit doet zo goed en geeft je zoveel
kracht. We willen dan ook iedereen
bedanken voor de vele kaartjes,
bloemen, berichtjes en geweldige
acties. Hopelijk zien we elkaar
snel. Alaaf!”

Een deel
engst
van de opbr
van deze
s gaat
advertentie
F
naar het KW
Kankerfonds

Proficiat prins Lars I

Veel
beterschap!
advies, begeleiding en realisatie in
nieuwbouw, verbouw, renovatie en restauratie

zet um op!

meer dan een hotel...

WIJ
WENSEN

PRINS
LARS I
EN CINDY HEEL
VEEL STERKTE!

parkhotelhorst.nl

Guus Zegers tel. 06 25 05 06 01 www.zegersbouwhorst.nl

06 - 36 097 003
www.berttackedakservice.nl

Prins Lars I, heel veel sterkte!

Professionele

HORST VERHUUR

audiovisuele
oplossinge vur

PARTY - ATTRACTIE - FEESTTENTEN

077-3986426
Prins
Lars I heel veelwww.horstverhuur.nl
beterschap!

ôw evenemènt

info@horstverhuur.nl

www.horstverhuur.nl

www.pouwelsav.nl
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Weej wense prins
Lars I beterschap

Kerkstraat
4, Horst
De lekkerste bakker
bij u in
de buurt

BEKRO b.v.
Veel beterschap!
Noordsingel 35

Weej wense ow
enne schonne carneval
Prins Lars I veel beterschap

anco lifestyle centre
Venrayseweg 114, Horst
www.ancolifestylecentre.nl

■

5961 XW Horst

■

T 077 398 18 27

■

www.bekro.nl

Wej denke aan ów

Wij wensen prins Lars I
veel beterschap!
#kempencreeert

L

Prins Lars I, heel veel beterschap!
Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

Prins Lars I, heel veel sterkte!
Herstraat 37 - Horst - Tel. 077-3983305

Lucassen

Prins
Lars I,
l
hiel veu
sterkte!
Weej weense

Weej wense

I
preens Larlgs

en zien gevo
rkte!
hiel veul ste

www.slagerijjoosten.nl

preens Lars I
hiel veul sterkte

Gebroeders van Doornelaan 86 Horst • tel: 077 - 397 82 22
www.delaatgulikers.nl

Steenstraat 16 Horst - 077 398 12 93

CV D’n Dreumel Horst
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Naamgewazel
Kroeënekraan
en Pieëlhaas
15/15

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 Kroeënekraan en Pieëlhaas uit Kronenberg en Evertsoord.

verenigingen 19
Crist Coppens
TOT 15.00 UUR
ZATERDAG GEOPEND AG
GESLOTEN
SD
MAANDAG EN DIN

carnavalsaanbieding 400 gram

biefstukpuntjes en shoarmapakket
(vlees, broodjes en saus)

€ 11,11

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Attentie! Nieuw in Horst,
Quasimode kids! Mooie merkkleding
tegen nog mooiere prijzen!! Open
op woe en vrij 9-13.00. In de maand
maart elke zaterdag extra open
9-13.00. Tot ziens! Hoofdstraat 23.
Kantoorruimte, Businesscentrum
Horst, vanaf € 250,00, ideaal voor
starters, tel. 06 24 19 24 01.

Zoekt u tijdelijke woonruimte?
Te huur halfvrijstaande woning in
Meerlo. Huurprijs in overleg, interesse
06 33 05 70 87.
Gezocht: gemotiveerde en
betrouwbare poetshulp voor ca. 4 uur
per week (in overleg) in Horst. Reacties
naar: poetshulphorst@gmail.com

SHASTA BV / FUNGO
NETHERLANDS BV
Wij zoeken een:

Tijdens de carnavalsperiode in
1959 werd onder de leden van de
Bond voor Jonge Boeren uit
Kronenberg en Evertsoord het idee
geboren om een eigen carnavalsvereniging op te richten. In plaats
van ieder jaar het carnavalsgezelschap naar omliggende dorpen
zoals Sevenum te verplaatsen,
kon er voortaan ook in eigen dorp
carnaval worden gevierd. Een jaar
later werd dit idee dan ook omgezet in realiteit. “Om vier uur
‘s nachts werd de eerste prins,
Piet I, bekendgemaakt”, vertelt
oud-vorst Harrald Vullings.
Het feit dat twee dorpen zich
verenigden in één carnavalsvereniging, verklaart ook de dubbele
naam. “Dit is vanaf het begin al
besloten”, zegt Vullings. “De naam
voor Kroeënekraan is gekozen,
omdat er vroeger veel kraanvogels in Kronenberg landden in het
voorjaar, om hier te rusten tijdens
hun doortocht.” Het verhaal achter
de Pieëlhaas is ook dier gerelateerd. “Ten tijde van de oprichting
van de carnavalsvereniging werd

veel gejaagd in de Peel bij Evertsoord,
ook op hazen.” Ondanks dat de carnavalsvereniging twee namen draagt, is
er tijdens de carnavalsperiode niets te
merken van enige tweedeling. “Dat is
ook wat de carnavalsvereniging eigen
maakt”, stelt Vullings. “De gezelligheid
tussen de twee dorpen en de inzet om
samen een feest te organiseren tijdens
de carnavalsperiode is voor ons heel
normaal.”
In de zestig jaar, dat de carnavalsvereniging inmiddels bestaat,
is ondertussen ook al het een en
ander veranderd. “Vroeger vierden
we carnaval in de tuinbouwloods van
Kronenberg, tussen allerlei versieringen van zwart plastic en andere
brandbare versieringen”, vertelt
Vullings. “Er was in de loods maar één
damestoilet en de heren moesten
hun kleine behoeftes doen in een zelf
gefabriceerd urinoir. Daarnaast brulde
er de hele avond nog een oliekachel die allerlei zwarte rook de loods
inblies.” Maar dit alles mocht de pret
niet drukken. Toch werd het carnavalsfeest uiteindelijk van de loods,
naar een feesttent op het school-

plein verplaatst. “Een prachtige
tijd. Ook ondanks de barre kou die
soms op kon spelen. Door de gehele
carnavalsploeg werd met man en
macht gezorgd dat de tent rechtop
bleef staan, dat de kachel het nog
deed en dat alles sneeuwvrij was.
Maar naast al het harde werk was
er altijd nog wel tijd om wat streken
uit te halen. Ik weet nog dat de fiets
van John Haenen regelmatig in de
nok van de tent gebonden werd als
hij even niet oplette.”
Al deze ijver is tegenwoordig nog
steeds terug te vinden in de carnavalsvereniging. “Ondanks dat er wel
te merken is dat de jeugd zich steeds
minder laat zien tijdens carnaval,
gaan alle jeugdactiviteiten gewoon
met volle kracht door en het feest is
er dan ook niet minder om”, vertelt Vullings. “Dat is Kronenberg en
Evertsoord: samen sterk.” Over problemen met sneeuwval of brandbare
versieringen hoeft de carnavalsvereniging inmiddels zich geen zorgen
meer te maken. “We hebben een
prachtig gemeenschapshuis met alles
erop en eraan.”

Extreme Kruisweg in Sevenum
Voor de tweede keer wordt in Sevenum een extreme kruisweg gehouden. Op vrijdag 12 april, een week voordat
de Goede Week begint, lopen de deelnemers een tocht van 21 kilometer vanaf de Fabianus en Sebastianuskerk in
Sevenum langs allerlei religieuze plekken in de omgeving. Ook doet de kruisweg Kronenberg aan.
De avond begint om 18.30 uur met
een mis in de Sevenumse kerk. Rond
19.00 uur beginnen de deelnemers
aan de extreme kruisweg van 21
kilometer. De kruisweg gaat via de
verschillende kruizen, kapellen en
kerken van Sevenum en Kronenberg.
“De kruisweg heeft veertien staties en
dus veertien plaatsen waar, met het
lezen van een overweging, stilgestaan

wordt”, zo laat de organiserende
parochiefederatie Horst-Sevenum
weten. “De bedoeling is dat in kleine
groepjes of alleen in stilte gelopen
wordt. Iedereen krijgt een plattegrond,
routebeschrijving en de teksten van de
14 staties mee”, aldus de federatie. Er
rijden auto’s die in geval van nood
mensen terug kunnen brengen naar
Sevenum. Halverwege de tocht is een

pauzemoment en op het einde staan
soep en broodjes klaar voor de deelnemers. Er zijn geen kosten aan de
kruisweg verbonden, maar een
vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd
door de organisatie.
Aanmelden voor de extreme kruisweg en meer informatie opvragen,
kan door een mail te sturen naar
freddyenmarielle@home.nl

Financieel
administratief
medewerker m/v
Shasta BV Venray en Fungo Netherlands BV Lottum zijn op
zoek naar een enthousiaste medewerker voor de functie van
ﬁnancieel administratief medewerker.
De organisatie
Shasta BV verpakt compost voor de champignonindustrie.
De compost wordt aangeleverd en meteen verwerkt en voornamelijk
wereldwijd geëxporteerd.
Fungo Netherlands BV produceert houtsubstraat voor de productie
van speciale paddenstoelen zoals Shiitake en Eryngii in onze locatie
in Lottum. Dit substraat wordt verkocht aan klanten in Europa, Canada,
Israël, Maleisië en de Filipijnen.
De functie
De functie is tweeledig, custumer support voor de ﬁrma Fungo
en ﬁnancieel / logistiek voor Shasta en Fungo. Verdeling over de
vestigingen zal 30:70 zijn. De customer service functie bestaat uit
het omzetten van de klantenwensen in een forecast voor meerdere
weken voor de productie. Afhandeling van klachten van klanten en
voorstellen doen hoe deze op te lossen. Hiervan worden de rapportages
bijgehouden in Synergy (Exact).
Door de kleine organisaties voer je tevens nog ondersteunde taken uit
van de productieleider.
De ﬁnancieel / logistieke functie bestaat uit licht boekhoudkundig werk
en het organiseren van de overzeese container transport van A-Z en
daarnaast het transport naar enkele klanten over de weg binnen Europa.
• Verwerken inkomende facturen (Inkooporders ingeven in Synergy en
facturen in MYOB).
• Betalingen klaarzetten ter goedkeuring.
• Cashﬂow overzichten maken in excel.
• Contact onderhouden met leveranciers inzake inkoop en facturen.
• Bijhouden debiteuren en verzorgen van wekelijkse rapportage,
contact met klanten inzake betalingen.
• Contact met klanten inzake nieuwe orders, transportdocumenten en
verschepingsoverzichten.
• Afhandeling, aanvragen en verzenden transportdocumenten zoals
Bill of lading en Phytosanitair certiﬁcaten.
Weet je van aanpakken en wil jij graag aan de slag in een ambitieus
team? Dan zijn wij op zoek naar jou.
Wat wij bieden
Een leuke baan met marktconforme arbeidsvoorwaarden.
Heb je interesse en kom jij graag als ﬁnancieel administratief
medewerker ons team versterken, neem dan contact op met
Alex Vaessen telefoon: 06-54395494 of mail naar alex@shastabv.com
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11 vragen aan prins Sven I

‘Een fantastische carnaval
met veel bier en plezier’

PRINS SVEN I GEFELICITEERD NA MENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

CV De Turftreiers America

’Dees
daag genne bal
raake of potgrond
laaje, ma lekker
met de scepter
zwaaie’

Wie ben je?
Ik ben Sven Holtackers, kom uit America en ben 26
jaar jong. Ik woon alleen in een mooi huisje op het
Munckhofplein. Mijn hobby’s zijn voetballen en vissen en ik bezoek graag Formule 1-races.
Waar werk je?
Ik werk al sinds 2011 bij BVB Substrates (Bas van
Buuren) in Grubbenvorst. Daar zit ik op een shovel
waarmee ik iedere dag bulk potgrond maak waarna
ik het op een vrachtwagen laad.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ceremoniemeester Bas belde dinsdags na Rowwen
Heze op of ik thuis was. Om een blouse en jas te
passen. Ik had namelijk gezegd dat ik wel een
paar jaar bij de raad van elf wilde. Dus die avond
kwamen ze mij vragen. Vorst Loek was hier ook
bij. Ik dacht: hier klopt iets niet. Toen ze inmiddels binnen waren, vroegen ze of ik ook nog iets
anders wilde zijn, namelijk prins van de Turftreiërs.

Daar hoefde ik niet lang over na te denken en heb
ik meteen ‘ja’ gezegd.
Wat betekent carnaval voor je?
Ik vindt carnaval één van de mooiste periodes in
het jaar. Lekker d’n dolle uit hangen waarmee je
even met iedereen lekker gek kunt doen.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Ervoor zorgen dat alle mensen zich honderd procent
inzetten voor een fantastisch carnavalsseizoen.
Wat wens je de carnavalsvierders in jou
gemeente toe?
Een fantastische carnaval met veel bier en plezier.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Ik heb mijn receptie al gehad, dat was een fantastische avond. Er komen nu nog zoveel leuke activiteiten. Als ik er echt moet noemen, vind ik de
Sleuteloverdracht in de Mèrthal en de optocht bij
ons in het dorp toch wel de leukste activiteiten.

Welk carnavalsnummer hoort echt bij
‘vasteloavend’?
‘Nog Efkes’ van Björn en Mieke. Helaas hebben ze
het LVK niet gewonnen, dat hadden ze wel verdiend.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Niet veel, denk ik. Lekker uitslapen en uitrusten van
een fantastische carnaval.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Ik vond het op het begin nog vrij moeilijk. Maar
daarna vlogen de weken voorbij en was het zo 27
januari toen ik uitkwam.
Wie zou je meeste geschikte opvolger zijn in
2020?
Ik zou het zo niet kunnen zeggen. Je hebt zoveel
fantastische mensen wonen in America. Dus dat
laat ik maar over aan de carnavalsvereniging.

Wouterstraat 36 America
T 077 - 4640420 info@HenkAarts.com

www.HenkAarts.com

BUFFET
BARBECUE
GOURMET
ALAAF ! ! !
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Wij wensen Prins Sven I en zijn adjudanten
een geweldige carnaval toe!

Weej wense ow enne
kei schonne carnaval!
Nieuwe Peeldijk 7 | 5966 NA America | tel. 06 - 242 216 47 of 06 - 221 328 70 | info@ericatuinen.nl

Beej de Dagwinkel
hebben ze het allemaol,
of ge nou um beer komt
of um un paracetemol.
En goije keuze dees preens,
daor zien weej as
Dagwinkel ‘t wal
over ins

Rowwen Hèze in voormalig
pand Kruytzer
Nusseleinstraat 2A
5966 NJ America

In het oude pand van opticien Kruytzer in het winkelcentrum in Horst staat een kunstgalerie
opgesteld ter promotie van het boek ‘Icoon’ van oud bandlid van Rowwen Hèze, Jan Philipsen. In de
etalage is een verschijning geplaatst van het icoon van Rowwen Hèze, Christiaan Hesen. Daarnaast
staan er verschillende attributen opgesteld die verwijzen naar de Americaanse band. De installatie
van Jan Philipsen is tot en met vrijdag 15 maart te zien.

WIJ FELICITEREN
PRINS SVEN I
VAN DE
TURFTREIËRS

Wij wensen prins Sven I en adjudanten Joey en Lars
een geweldige en onvergetelijke carnaval toe... Alaaaaaf!!!

Wij feliciteren
prins Sven
Zwarteplakweg 38a, 5966 RK America
Tel.: 077 464 91 80

Cateringservice

Jolanda Pouwels
Weej wense ow enne
kei schonne carnaval!
www.cateringservicejolandapouwels.nl
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America T: 077-4641453

Rabobank vernoemt
spreekkamers
naar carnavalsverenigingen
Rabobank Horst Venray opende op zaterdag 23 februari verschillende spreekkamers met de
namen van meerdere carnavalsverenigingen in de regio Horst. De carnavalsverenigingen uit de
gemeente Horst aan de Maas, gemeente Venray, Well en Wellerlooi waren uitgenodigd om hun eigen
spreekkamer te onthullen en bezoeken. Aansluitend hielden de verenigingen een lunch in het
Rabobankkantoor in Venray. “Als Rabobank hechten wij veel waarde aan het lokale verenigingsleven. Nu laten wij onze betrokkenheid ook terugzien door het vernoemen van onze spreekkamers
naar de carnavalsverenigingen,” aldus Edwin de Bruijn, directeur Rabobank Horst Venray.
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11 vragen aan prins Patrick I

‘Ik heb toen de hele dag in mijn
prinsenpak geskied’

P R I N S PA T R I C K I G E F E L I C I T E E R D N A M E N S D E V O L G E N D E B E D R I J V E N

CV d’n Tuutekop Hegelsom

“Nou neet nao
de kiepe in d’n eige
stâl, maar met alle
Tuute enne biëstig
goije carnaval”.

Wie ben je?
Ik ben Patrick van Houtum, 42 jaar en kom uit
Hegelsom. Ik ben getrouwd met Lotte van HoutumReinders en we hebben drie kinderen: Giel (12),
Fem (12) en Teun (10). De kinderen vinden het kei
leuk dat pap prins is. Ze zitten ook in een mooie
leeftijd dat ze carnaval flink mee kunnen vieren.
Ook de buurtvereniging ‘Het Heijnekuulke’ is erg
enthousiast en heeft de straat en ons huis erg mooi
versierd. Sinds de receptie hebben we van de vrienden een prachtig welkomstbord in de wei staan.
Waar werk je?
We hebben een pluimvee-varkensbedrijf, sinds
vorig jaar heet dat ‘Van Houtum Farming B.V.’.
Hier ben ik de eigenaar van. Nadat ik de M.A.S. in
Horst gedaan had, ben ik thuis begonnen in het
pluimveebedrijf en hebben we een varkensstal
gebouwd. In 2010 hebben Lotte en ik het bedrijf
van mijn ouders volledig overgenomen. Gelukkig
hebben we in de loop der jaren goede medewerkers gevonden zodat wij volop carnaval kunnen
gaan vieren.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Jos Peeters (voorzitter D’n Tuutekop) had ons al drie
keer gebeld met een smoesje om langs te komen.

Maar drie maal waren we op stap. Toen de prinsencommissie uiteindelijk bij ons thuis zat en de
vraag stelde zei ik natuurlijk meteen ‘ja’. Lotte wilde
gelukkig ook graag mijn prinses zijn. Daarna heb ik
Erik Faessen en Tom Peelen als adjudanten gekozen,
twee topgozers.
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval zit er bij mij al vanaf kleins af aan in.
‘Carnaval past in mien straotje.’
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Mijn taak deze carnaval is om met alle mensen
zoveel mogelijk lol en plezier te maken. Verder wil
ik overal naar toe. Bij officiële gelegenheden laat ik
me goed informeren door de adjudanten en onze
vorst Luuk.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Ik wens iedereen een geweldig, gezellige en plezierige carnaval toe.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Alle activiteiten tot nu toe vond ik allemaal ‘biëstig schon’ om te beleven. De receptie was geweldig. Het was erg druk bezocht. Dat is een gelukkig
makende belevenis. Een paar weken geleden zijn

we nog met zeven man gaan skiën. Tijdens de vitamine B(ier) pauze, kwam het prinsenpak en een
muts tevoorschijn. Die moest ik vervolgens aandoen. Ik heb toen de hele dag in mijn prinsenpak
geskied.
Welk carnavalsnummer hoort echt bij
‘vasteloavend’?
Het carnavalsnummer dat echt bij carnaval hoort is
‘Dikke Lollie’. Eén van de beste Hegelsomse carnavalsnummers ooit. Dit nummer heb ik ooit samen
gezongen op de liedjesavond met Erik Faessen en
Peter Wagemans.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Vrijdags ga ik weer volop aan het werk, tussendoor
moet ik ook nog wel af en toe wat doen.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Vanaf het moment dat ik gevraagd was, en iemand
vroeg ons wie we dachten dat er prins werd, hebben we alles op ‘PIO’ (Prins In Opleiding) oftewel
‘Kieske’ (Bart Keijsers) gezet.
Wie zou je meeste geschikte opvolger zijn in
2020?
Mijn meest geschikte opvolger vind ik ‘Kieske’.
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Pedicure praktijk

Pedicure praktijk

W-installaties

Sandra van Rens-Prins

Heijnenstraat
36
Sandra
van Rens-Prins
5963 NL Hegelsom
077-3985490 - 06-20278364

Prins Patrick, enne schonne vastenoavend!
Stationsstraat 147 • 5963 AA Horst-Hegelsom
info@bakker-groen.nl • www.bakker-groen.nl

Prins
Prins Heerlijk
Heerlijk
prinsheerlijk36@hotmail.com

Proficiat Prins Patrick en Prinses Lotte
Maak er een mooie carnaval van! Alaaf!

Peter: 06 - 25 055 745
Twan: 06 - 53 227 906
I, prinses Lotte
Wij feliciteren prins Patrick en
en adjudanten Tom Erik
info@hoeymakers-kellenaers.nl

Weej waense iederiën, en in het bizonder
ozze medewerker en adjudant Tom
enne schonne vâstenaovend. Alaaf.
Venrayseweg 141 , Horst

+31 (0) 88-006 5300

www.arco-solutions.nl

enne fijne vastelaovend
Lenssen, van alle markten thuis
www.lenssenadvies.nl

Weej wense Patrick, Lotte, Tom en Erik
enne schonne Vastenoavend!

Weej wensen jullie enne schone carnaval, alaaf!

WEEJ WENSE PREENS PATRICK, PRINSES LOTTE EN
ADJUDANTE ERIK EN TOM ENNE BIESTIG SCHONNE CARANVAL!

www.salon13hegelsom.nl i 077-374 6238

Hulp bij
belasting
aangifte

Enne fijne vastenaovend!
Al meer dan 50 jaar een begrip in kwaliteit en service

Kogelstraat 7 Hegelsom • T 077 398 21 02 • www.electrospreeuwenberg.nl

Wie hulp nodig heeft bij belastingaangifte of het aanvragen van
toeslagen, kan vanaf dinsdag
5 maart terecht in de Bibliotheek
Horst. In samenwerking met
Belastingservice Horst wordt door
de bibliotheek een belastingspreekuur aangeboden.
Op de dinsdagen 5 en 19 maart en
2 en 16 april is Belastingservice Horst
tussen 10.00 en 12.00 uur aanwezig.
Andere tijden zijn mogelijk in overleg.
Daarnaast wordt voor het invullen een
vergoeding gevraagd. Om het invullen
goed te laten verlopen, dient een
aantal officiële papieren meegenomen
te worden naar het spreekuur, waaronder jaaropgaven en de WOZ-waarde
van de woning. Het overzicht van alle
mee te nemen formulieren is te
vinden bij de klantenservice van de
bibliotheek en op de site van BiblioNu.
Voorafgaand aan het spreekuur dient
telefonisch of per mail een afspraak te
worden gemaakt. Hiervoor kan gebeld
worden naar 06 12 44 60 49 of
gemaild worden naar belastingservice.
horst@gmail.com

Casbouter
kesbal
in Horst
Joekskapel de Kleffe Zök uit
Horst organiseert op carnavalszaterdag 2 maart weer een themabal bij Zaal Cox in Horst.
Dit Casbouterkesbal met jeugdprins Cas van den Bosch en zijn
gevolg begint om 21.00 uur.
Op deze avond verwachten de
muziekvrienden van de jeugdprins
heel veel kabouters, elfjes en feeën.
Er is een vol programma met optredens van Joekskapel de Kleffe Zök,
Vel ovver Knaok, Factor2, Maikel en
Daniëlle, Twie Handen Op Iën Proek,
Huub en Chris, de Vèrkesköp, Jeroen,
Altiëd Noëts te Laat en H4 en Veul
Plezeer. Kijk voor meer informatie
op de Facebookpagina van de Kleffe
Zök.

Jeugdboerenbruiloft
Hegelsom
Het jeugdboerenbruidspaar
Lynn en Bodhi van jeugdcarnaval
Hegelsom houdt op carnavalszondag 3 maart haar receptie in zaal
Debije in Hegelsom. Het programma
begint om 17.11 uur.
De jeugdboerenfamilie en het
jeugdboerenpaar vertonen voorafgaand aan de receptie, traditiegetrouw
een toneelstukje. Daarna wordt het
paar in de onecht verbonden en volgt
er een receptie. Lynn en Bodhi kwamen uit als jeugdboerenbruidspaar na
de receptie van jeugdprins Joep I en
zijn adjudanten Cain en Jon.
Het toneelstuk zal ongeveer om
18.00 uur vertoond worden op de
bühne in zaal Debije in Hegelsom.
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11 vragen aan Henri I

‘Geniet, want voor je het weet is
het voorbij’

PRINS HENRI I GEFELICITEERD NA MENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

CV de Krey Broekhuizen

’Mit enne
helm oppuh kop
of mit stuk in de
hand mugge weej
dit jaor veur op de
carnavalskrant’

Wie ben je?
Ik ben prins Henri den Urste van carnavalsvereniging
de Krey uit Broekhuizen. In het dagelijks leven ook
wel bekend als Henri Verhaeg. Vrienden en bekenden noemen me meestal Raath. Ik ben 29 jaar en
vrijgezel.
Waar werk je?
Ik ben werkzaam bij Lambweston Meijer in
Broekhuizenvorst. Een wereldspeler in de aardappelverwerkingsindustrie. Hier werk ik al een aantal jaren in de Technische Dienst, maar komende
periode ben ik wat minder vaak aanwezig. Gelukkig
krijg ik op het werk veel positieve reacties.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Er gingen al eerder geruchten dat ik kanshebber zou
zijn om wellicht prins te worden. Ik had niet het idee
dat ze mij eind oktober ook echt zouden vragen.
Het is een hele eer. Ik word bijgestaan door mijn
adjudant Tom van Megen. Tom heb ik gevraagd,
omdat ik zeker weet dat we er samen een top feest
van kunnen maken.
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval vier je een hele periode en niet zomaar
één dag. Het mooie ervan is samen met iedereen
er een leuk feest van te maken waar vaak niets te
gek is.

Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Ik heb me tot nog toe niet speciaal voorbereid op
deze mooie functie. Van iedereen die prins geweest
is hoor ik altijd goede en mooie verhalen. Geniet,
want voor je het weet is het voorbij, wordt meestal
gezegd. Ik denk dat ik me daar op ga richten en de
rest op me af laat komen.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Ik wens alle carnavalsvierders een geslaagde,
goede en leuke carnaval toe. Als je op dinsdagmiddag nog niets op de planning hebt staan, kom eens
naar de Tour de Brokeze kijken. Dit spektakel begint
rond 14.00 uur en is echt eens wat anders, zeker de
moeite waard.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Carnavalsdinsdag wordt na verwachting de mooiste dag. Dan is in Broekhuizen de Tour de Brokeze.
Een evenement waar niets te gek is en altijd actie te
zien is. Verder wil ik proberen om van elke activiteit
een feestje te maken.
Welk carnavalsnummer hoort echt bij
vasteloavend?
Ik heb niet echt een carnavalsnummer waar ik helemaal fan van ben. Al vind ik de Limburgse nummers

wel de betere. Als een nummer de tent op de kop
zet, ben ik al verkocht.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Op Aswoensdag gaan we na het opruimen nog even
hieringschelle. Dit zal niet heel laat worden, al is
het meestal wel keigezellig. Donderdag is de eerste werkdag na carnaval. Dit zal wel weer even raar
aanvoelen en afkicken zijn.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim
kunnen houden voor familie, vrienden en
kennissen?
De afgelopen jaren ben ik al vaker als kanshebber voor het blok gezet met vragen of ik prins zou
worden. Hier ben ik andere jaren natuurlijk vol in
meegegaan, omdat ik het toch niet werd. Dit jaar
lag het natuurlijk iets anders en was het een stuk
lastiger om de verdenking op een ander te leggen.
Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn in
2020?
Als meest geschikte opvolger zou ik Tom van Megen
aandragen. Dan is de kans dat ik dan één veer op
de muts mag dragen is dan aanwezig. Nee zonder
gekkigheid, deze vraag kan ik na carnaval misschien
beter beantwoorden.
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Workshop
Sezako
GLAS & SCHILDERWERKEN

Wij wensen Prins Henri I een kleurrijke carnaval!
GLAS & SCHILDERWERKEN
Lottum • 06 - 48 78 24 74
www.hermkensschilderwerken.nl

Wij feliciteren prins Henri I en zijn adjudant Tom!
Beerendonckerweg 1a
5871 CM Broekhuizenvorst
T: 077 - 463 17 01
E: info@thijssen-bv.nl

De workshop is gratis voor mensen
die geïnteresseerd zijn in zingen en
staat onder leiding van dirigent Rob
Jacobs. Neem voor vragen en aanmelden contact op met Sjaak Adriaanssen
06 21 65 87 88 of Gon Brouwers
06 13 03 70 27 of kijk op
www.sezako.nl

Kögel & Kunst

w w w . t h i j s s e n - b v. n l

Van Leendert Transport
Van Leendert Milieuservice

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

Wij feliciteren
Prins Henri I en
zijn adjudant Tom
Genenberg 12,
5872 AL Broekhuizen
Tel.: 077 - 398 57 57

www.maasenpeel.nl

Cox Industriedeuren Wenst "Prins Henri d’n urste" en Adjudant Tom
van Carnavalsvereniging De Krey in Broekhuizen un geweldig
Carnavals seizoen!

Bij Christoffel en Het Maashotel
wensen Prins Henri I
en Adjudant Tom
en alle Kreye en Kreyinne
een prachtige carnaval!

Veerweg 11a
5872 AE Broekhuizen
085 483 2122
www.bijchristoffel.nl

Gemengd a-capella koor Sezako
uit Sevenum houdt op maandag
11 maart een workshop in de grote
zaal van de Sevewaeg in Sevenum.
Deze vindt plaats van 19.00 tot
20.00 uur.

Veerweg 11
5872 AE Broekhuizen
077 463 2114
www.hetmaashotel.nl

Officiële
loting OLS
De officiële loting van de
optochtvolgorde van het OLS 2019
is op zaterdag 23 maart. De loting
vindt plaats op het Raadhuisplein
in Sevenum en begint om
19.30 uur.
De organisatie Stichting OLS 2019
pakt de loting groot aan onder de noemer Kögel & Kunst.
Een viertal schutterijen loopt bij
de start in optocht vanuit het schutterslokaal naar het Raadhuisplein.
De presentatie van deze avond wordt
verzorgd door Luus van Kempen en
Twan Spreeuwenberg. Het programma
start met een welkomstwoord door de
voorzitter van de organisatie OLS 2019.
Hierna vindt de loting plaats, met
medewerking van diverse mensen uit
Horst aan de Maas. Ook ontbreekt het
OLS-lied niet, met Rob en de Bölkes.
Rond de klok van 22.00 uur is het officiële gedeelte afgelopen.

Bijeenkomst
over
dementie
Een collectief van diverse
instanties organiseert op zaterdag
30 maart in zaal ‘t Brugeind een
regionale bijeenkomst over
dementie. De bijeenkomst is
gericht op iedereen die te maken
heeft met dementie.
De bijeenkomst is een initiatief
van Zorgboerderij De Geijsterse
Hoeve, de gemeente Horst aan de
Maas, Synthese, NaoberzorgPunten
Meerlo-Tienray-Swolgen en Samen
dementievriendelijk. Na een informatieve inleiding voert Theater Aan
De Lijn een theatervoorstelling op,
genaamd ‘Waar ga je heen?’.
De gespeelde scenes worden afgewisseld met informatie en interactieve gesprekken met publiek.
Toegangskaarten voor de gratis
bijeenkomst zijn tot uiterlijk donderdAG 25 maart te reserveren via
naobermeerlo@gmail.com In de mail
dienen naam en het aantal gewenste
toegangskaarten vermeld te worden.
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Medische
zorg
Huisarts en apotheek
Horst

Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-17.30 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

Meerlo
Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 2 Meerlo
T 0478 53 00 80
www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30-17.30 uur
zaterdag 10.00-12.00 uur

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
Professor Gelissensingel 20 Venlo
T 0900 88 18
www.cohesie.org
www.spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00-08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

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

Gebiedsteams
Gemeente Horst aan de Maas
ma t/m vr 08.00-12.00 uur
alleen via T 077 477 97 77
www.horstaandemaas.nl/
gebiedsteam

America
vrijdag
zondag
woensdag

Woordd. Carn. 19.00
Heilige mis
11.00
Heilige mis
19.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

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

Hegelsom
zaterdag
woensdag

Woordd. Carn. 19.00
Heilige mis
19.30

Horst (Lambertus)
vrijdag
zaterdag
		
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
		

Carnavalsmis
Woordd. Carn.
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis

18.30
15.30
18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zaterdag

Carnavalsmis

19.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

vrijdag
woensdag
donderdag
		

Carnavalsmis
Heilige mis
Rozenkrans

18.30
17.30
17.30

vrijdag
		

Carnavalsmis

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
Meerlo

Melderslo

Meterik

Swolgen

Tandarts
Spoedgevallendienst
1 t/m 3 maart 2019
Tandartspraktijk Hamminga
Jan Poelsweg 1d, Ysselsteyn
T 0478 54 14 93
4 t/m 7 maart 2019
Gebr. van Doornelaan 3, Horst
T 077 398 62 27

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

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Priesternoodnummer
Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

26

service

28
02

Agenda t/m 7 maart 2019
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Kinderoptocht Sevenum

Carnavalsbal

Café D’n Blauwe

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: scholen Sevenum
Locatie: centrum Sevenum

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging de Meulewiekers
Locatie: MFC de Meulewiek Meterik

Tijd: 15.00 uur
Locatie: de Wingerd Sevenum

Schoële karnaval

Carnaval Beach Party

Carnavalsoptocht Meerlo

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: Gekke Maondaags Vereiniging de
Plaggenhouwers
Locatie: Stammineke 2.0 Grubbenvorst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging D’n Tuutekop
Locatie: zaal Debije Hegelsom

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging de Vöskes
Locatie: centrum Meerlo

Schoemparty

Veurpreuve

Trouwerij boerenbruiloft

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: jeugdcarnaval D’n Dreumel
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging Dun Ezelskop
Locatie: de Wingerd Sevenum

Tijd: 15.30 uur
Organisatie: carnavalsvereniging de Turftreiërs
Locatie: Kiosk kerk en Bondszaal America

Prinsenreceptie

Optreden Hoegies

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

Tijd: 21.00 uur
Locatie: muziekcafé De Buun Horst

Carnavalsoptocht
Kronenberg en Evertsoord

Prins Uitkomen

Sleuteloverdracht

Boerenbruiloft Sevenum

Tijd: 10.30 uur
Locatie: de Mèrthal Horst

Tijd: 17.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging Dun Ezelskop
Locatie: De Wingerd Sevenum

Ideale oavend

Carnavalsbal

Tijd: 21.00 uur
Locatie: pretcafé de Beurs Horst

Tijd: 11.00 uur
Locatie: café Cox Horst

Boerenbruiloft
Kronenberg en Evertsoord

Opschoondag

Demonstratie ambachten

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Mussenbuurt Horst
Locatie: Merelplein Horst

Tijd: 11.00 uur
Locatie: openluchtmuseum De Locht Melderslo

Hôrster Carnavals Parade

Carnavalsoptocht Horst

Tijd: 13.11 uur
Organisatie: Liesbeth, Proeflokaal en de Lange Horst
Locatie: Wilhelminaplein Horst

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

Carnavalsavond

Carnavalsoptocht
Broekhuizenvorst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum
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Tijd: 14.45 uur
Organisatie: carnavalsvereniging Kroeënekraan en
Pieëlhaas
Locatie: centrum Kronenberg

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Cox Horst

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging de Krey
Locatie: centrum Broekhuizenvorst

Tijd: 17.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging Kroeënekraan en
Pieëlhaas
Locatie: gemeenschapshuis De Torrekoel Kronenberg

Jeugdboerenbruiloft
Tijd: 17.11 uur
Organisatie: jeugdcarnaval Hegelsom
Locatie: zaal Debije Hegelsom

Carnavalszondag
Tijd: 21.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst
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Kuukesbal
Tijd: 10.00 uur
Organisatie: jeugdcarnaval Hegelsom
Locatie: kantine V.V. Hegelsom

GELD NODIG NA VASTELAOVEND?

Wij zijn op zoek naar:

SCHOLIEREN
EN STUDENTEN
(VANAF 13 JAAR)

Voor weekend- en vakantiewerk in onze
kasrozenkwekerijen in Meterik/America
Zie onze website voor meer informatie
of bel: 077 464 20 97

TROTS OP OZZE

BRONZE VOT
www.bakkerijbroekmans.nl
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Drubelkesbal

Carnavalsoptocht Swolgen

Carnavalsoptocht Griendtsveen

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: carnavalsvereniging de Vöskes
Locatie: café ’t Brugeind Meerlo

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

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging de Klotbultjes
Locatie: centrum Griendtsveen

Maondigmorge Verbouwt

Carnavalsoptocht Tienray

Jeugdcarnavalsbal

Tijd: 10.49 uur
Organisatie: Gekke Maondaags Vereiniging de
Plaggenhouwers
Locatie: café Beej Toën Grubbenvorst

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: carnavalsvereniging de Geiten
Locatie: centrum Tienray

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging de Turftreiërs
Locatie: Bondszaal America

Blaagebal

Jeugdcarnavalsoptocht Horst

Prinsessebal

Tijd: 11.11 uur
Organisatie: jeugdcarnaval D’n Dreumel
Locatie: café de Lange Horst

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

Tijd: 16.11 uur
Locatie: Croes Moeke Sevenum

Kroegentocht

Boorebrulluf: D’n Disco Dens

Aldereprinsenreceptie

Tijd: 13.00 uur
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Tijd: 14.45 uur
Organisatie: carnavalsvereniging D’n Tuutekop
Locatie: zaal Debije Hegelsom

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: Gekke Maondaags Vereiniging de
Plaggenhouwers
Locatie: café de Vonkel Grubbenvorst

Carnavalsoptocht Meterik

Verkeskopbal

Suitz At

Tijd: 13.49 uur
Organisatie: carnavalsvereniging de Meulewiekers
Locatie: centrum Meterik

Tijd: 23.00 uur
Locatie: café de Vonkel Grubbenvorst

Tijd: 19.00 uur
Locatie: OJC Gaellus Tienray

Kindermiddag

Slotavond

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging Kroeënekraan en
Pieëlhaas
Locatie: gemeenschapshuis De Torrekoel Kronenberg

Tijd: 21.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging Kroeënekraan en
Pieëlhaas
Locatie: gemeenschapshuis De Torrekoel Kronenberg

Carnavalsoptocht America
Tijd: 14.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging de Turftreiërs
Locatie: centrum America
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Carnavalsoptocht Melderslo

Tour de Brokeze

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging de Vlaskop
Locatie: centrum Melderslo

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging de Krey
Locatie: centrum Broekhuizen

Wedden dat ik ’t kan

Verlovingsbal

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: jeugdcarnaval de Vöskes
Locatie: café ’t Brugeind Meerlo

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: RKsv Wittenhorst
Locatie: Mèrthal Horst

Carnavalsoptocht Sevenum

Carnavalsoptocht Hegelsom

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

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

Optreden
Harry
Hendriks
en Mike
Roelofs
Harry Hendriks en Mike Roelofs
treden op zondag 10 maart op in café
Everts in Sevenum. Dit optreden,
in het kader van de concertreeks
SundayFolk &more, begint om
16.00 uur.
Zanger en gitarist Harry Hendriks en
toetsenist Mike Roelofs, beiden onder
andere bekend als vaste begeleiders
van Gerard van Maasakkers, hebben de
laatste tijd vooral bekendheid gekregen
met tributes aan Paul Simon (One Trick
Pony), John Mayer en Harry Connick.
Met deze tributes hebben Harry en Mike
onder ander op het podium van
Cambrinus Concerten furore gemaakt.
Bij SundayFolk &More brengen Harry en
Mike hun eigen repertoire ten gehore.
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Aswoensdag
Tijd: hele dag
Locatie: hele gemeente

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

TE KOËP: SERRE
(zoë good ás ni-j)

Kiêkdagen: zóndág 3, maondág 4 en
deensdág 5 maart
Zèlf afbraeke (wál pas nao de kermis van 20??...)
Taege elk schon bod!
Vur mier informasie? Vraog ma nao Herbert.

OPENINGSTIJDEN
TIJDENS CARNAVAL

Tummers

EP:Tummers
Roermond en Weert:
ALLE DAGEN GEOPEND

13 55
9 ’’
cm

10 40
1 ’’
cm

Overige winkels:
zondag, maandag, dinsdag
GESLOTEN

4K TV
UE40NU7190
• 40 inch (101 cm)
• Ultra HD
• Beeldkwaliteit PQI 1300
• Smart Hub

GRATIS BEZORGD!

4K

ULTRA HD

499,-

KG

QLED

4K

399,-

T/PM

1197,-

ULTRA HD

1699,-

Wasmachine
WCJ670WPS

8

KG

• A+++ -30%
• 8 KG vulgewicht
• 1600 t/pm
• iQdrive motor met 10 jaar garantie

1600

• 55 inch (139 cm)
• Ultra HD
• QLED - perfecte kleuren
• Beeldkwaliteit PQI: 3100

GRATIS BEZORGD!

Wasmachine
WM16T420

8

QLED TV
QE55Q8FNAL

GRATIS BEZORGD!

• A+++ • 8 KG vulgewicht
• 1400 t/pm
• TwinDos • Softcare-trommel
• CapDosing
• WiFiConn@ct

1400
T/PM

GRATIS BEZORGD!

699,-

549,-

1299,-

999,-

Scheerapparaat / S7310/12
• Flexibele scheerhoofden met 5 draairichtingen
• Voor nat en droog scheren
• Precisietrimmer voor snor en bakkebaarden
• 50 minuten snoerloos scheren

Bluetooth speaker
SRSXB01
• Draadloos muziek streamen
• EXTRA BASS
• 100% waterbestendig
• Batterijduur tot 6 uur

VERKRIJGBAAR
IN 6 KLEUREN!

35,-

399,-

25,-

159,-

125,-

Notebook
81J200AUMH

• Intel Pentium Silver N5000
• 128 GB SSD • Windows 10
• Zeer dun • 4 GB werkgeheugen

PAKKETBEZORGERS OPGELET!

!
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TUMME
PAKKETBEZORGERS

KOERIERS
Tummers

BEN JIJ EEN PAKKETBEZORGER OF KOERIER? DAN WORDT HET
MISSCHIEN TIJD VOOR EEN NIEUWE UITDAGING! EP:TUMMERS ZOEKT
BEZORGERs, BIJRIJDERS en WEEKEND/vakantiekrachten.
VERSTERK JIJ ONS LEUKE BEZORGTEAM?

www.eptummers.nl/vacatures
NIEUW!

7 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

