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‘Meer kansen dan
dilemma’s’
De Mariaschool in Tienray en De Klimboom in Swolgen gaan per 1 augustus 2016 fuseren. Dat is besloten door scholengemeenschap Dynamiek. De directeuren van de twee
basisscholen Loes van der Elst en Leo Meijers leggen uit waarom de fusie volgens hen een goede zet is. Lees verder op pagina 00

Loslopende koe in Lottum
In de buurt van de Horsterdijk in Lottum liep op zondagavond 11 januari rond 19.30 uur een koe los rond. Na
een melding bij de politie heeft de brandweer de koe kunnen vangen en is deze teruggebracht naar haar eigenaar.
De koe hoorde bij de groep
runderen die vrij loslopen in het
Schuitwater. Een woordvoerder van
de brandweer vertelt: “Waarschijnlijk
is de koe over het wildrooster

heen gesprongen en kon zo buiten
het natuurgebied komen.” Nadat de
politie de melding binnenkreeg en de
hulpdiensten ter plaatse kwamen, is
het dier verdoofd en kon zo gemakke-

lijk naar de veewagen geleid worden
waarmee de eigenaar de koe op
kwam halen. Hoe lang de koe heeft
losgelopen, is niet bekend, meldt de
woordvoerder van de brandweer.

Woningbrand Sevenum
De brandweer uit Sevenum en Maasbree rukten vrijdagochtend 9 januari vroeg uit voor een uitslaande
woningbrand aan de Steeg in Sevenum. Zij kregen om 02.41 uur een melding van de brand.
Ter plaatse aangekomen constateerden de brandweerkorpsen
een uitslaande brand in de aanbouw
van de woning. Zij konden de brand
beperken tot het zoldertje van de

aanbouw. De brand was na een half
uur geblust. De aanbouw heeft door de
uitslaande brand behoorlijke brand-,
roet- en waterschade opgelopen.
De brandweer geeft aan dat stichting

Salvage de bewoners verder helpt
met de schadeafhandeling. De
bewoners waren thuis toen de brand
uitbrak. Zij bleven ongedeerd. Hoe de
brand is ontstaan, is nog onbekend.

www.ahhorst.nl
aanstaande zondag open van 11.00 - 17.00 uur
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Dendron-leerlingen alsnog naar India
Nadat hun reis twee jaar geleden afgebroken werd, wisten de leerlingen
van het Dendron College in Horst het zeker: “We laten ons niet tegenhouden, we willen terug.” Afgelopen december vertrokken Mees van den
Munckhof, Milou Peeters en Chiel Siebers met hun begeleiders Theo Linssen
en Roel Teluij naar India om daar deel te nemen aan projecten van stichting
Helpende Handen.
De groep ging met hetzelfde
doel naar India, maar in een andere
samenstelling. “We hebben ervoor
gekozen om Theo Linssen als

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Eef Wonen en slapen
gehele gemeente

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
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Willemsen en Kris Wijnands
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
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Dorothé Gijsen-Verhaeg
Mike van Kempen
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Bezorging
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Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
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Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

begeleider mee te laten gaan,” vertelt
docente Ine Schriever, die in 2012
het land niet inkwam. Bij de douane
aangekomen werden zij en docent
Raoul Dusch toen tegengehouden
omdat zij op een zwarte lijst zouden
staan. Uiteindelijk maakte het gehele
reisgezelschap toenrechtsomkeer.
Ine: “Theo heeft al veel gereisd,
ook naar India, dus hij kent het land
een beetje. Theo heeft daarna Roel
Teluij aangewezen om mee te gaan.”
Ook leerlinge Janske Cox bleef thuis
vanwege studiewerkzaamheden. “We
hebben overwogen om iemand anders
mee te nemen, omdat Milou het enige
meisje was,” zegt Theo. Milou: “Ik kan
goed overweg met Chiel, Mees en de
docenten, dus dat hoefde voor mij
niet.”
Omdat de leerlingen in 2012 al
een jaar voorbereiding hadden gehad,
was dit nu inhoudelijk niet meer nodig.
Chiel: “De voorbereidingen die we nu
troffen, waren vooral om ervoor te zorgen dat we niet weer het land werden
uitgezet. We hoorden pas twee weken
van tevoren dat we een visum hadden,
dus het is erg snel gegaan.”
Het gezelschap kijkt terug op
een indrukwekkende reis. Milou:
“De gehele reis was voor mij
erg indrukwekkend. Vooral de

gastvrijheid, de vriendelijkheid en de
behulpzaamheid van de inwoners zijn
me bijgebleven.” Mees voegt hieraan
toe: “We kwamen toevallig uit bij
een verlovingsceremonie en werden
uitgenodigd om te blijven kijken.
Vooral de rituelen die ze uitvoerden,
maakten indruk. We hebben daar ook
een crematie meegemaakt. Die was
zo vrolijk, dat ik bijna wilde dansen op
de muziek. Echt een contrast met wat
we in Nederland kennen.” Ook Theo
vond de gastvrijheid erg kenmerkend:
“Toen we daar aankwamen, waren we
een beetje verdwaald, maar al snel
werden we door een vrachtwagen
opgepikt die ons naar de bestemming

bracht. In de plaats waar wij waren
(Chennai, red.) komen nauwelijks
toeristen. Er waren zelfs inwoners die
met ons op de foto wilden.”

Verschil binnen
en buiten de muren
“Het is een heel open en eerlijk
land,” voegt Roel toe. “We hoefden in
de bus en trein niet op onze spullen te
letten. Van achterin de bus werd zelfs
geld voor een buskaartje doorgegeven
aan de buschauffeur. Dat kun je je in
Nederland niet voorstellen.”
Het is Theo vooral bijgebleven
van wat je met weinig geld kunt

doen. “De leider van het project liet
ons de voortgang van het dorp zien
en die was enorm.” Milou voegt
hieraan toe: “Er was echt een verschil
binnen de muren van het project en
erbuiten. Binnen het project was het
rustig, maar daarbuiten was het een
drukte en chaos.” Theo: “Het is niet
zo dat dit allemaal door ons komt. De
hulp die wij geboden hebben, is erg
klein vergeleken met de hulp die de
inwoners daar zelf bieden. In India
denkt men eerst aan anderen en dan
pas aan zichzelf.” De leerlingen blijven
nog ambassadeur voor het project
zolang ze op het Dendron College
zitten.

Vervolg voorpagina

‘Meer kansen dan dilemma’s’
Dynamiek kondigde in de zomer
van 2014 al aan dat De Mariaschool
met 119 leerlingen en De Klimboom
met 99 leerlingen meer samen moesten gaan werken. Dit resulteerde al
snel in het plan om de twee scholen te laten fuseren. Directeur van
De Mariaschool, Loes van der Elst: “Voor
beide scholen gaat de fusie heel veel
nieuwe kansen opleveren. In Tienray
hebben we namelijk te maken met
een tekort aan ruimte en in Swolgen
staan er juist lokalen leeg. Als wij
gaan fuseren, kunnen we zorgen voor
kwalitatief beter onderwijs.” De gefuseerde school kan zo evenwichtigere
klassen samenstellen, de werkdruk
van de docenten verminderen en meer
geld overhouden om te besteden

aan het verder verbeteren van het
onderwijs. Leo Meijers, directeur van
De Klimboom: “We hebben samen
met Dynamiek overlegd met onze
eigen teams, de medezeggenschapsraden, ouders van onze leerlingen, de
dorpsraden en inwoners van Tienray
en Swolgen en er is ontzettend veel
draagvlak voor de plannen. Iedereen
ziet meer kansen dan dilemma’s.”
De komende tijd gaat er gewerkt
worden aan een plan van aanpak, dat
voor carnaval af moet zijn. Van der Elst:
“Het belangrijkste voor ons is dat we
een nieuwe locatie gaan vinden. Beide
gebouwen zijn niet geschikt om na de
fusie te gebruiken. Het liefst willen we
een gebouw ergens tussen Swolgen
en Tienray. Dan komt er één stabiele

en goed te bereiken basisschool,
die de leefbaarheid in de dorpen zo
echt kan vergroten.” Bij het opzetten
van de nieuwe school moet er ook
nagedacht worden over welke regels
en lesmethodes worden gehanteerd.
“We willen bijvoorbeeld niet de
rekenmethode van De Klimboom en
de taalmethode van De Mariaschool
nemen, zodat de nieuwe school een
combinatie wordt van beide scholen.
Wat we wel willen, is een totaal
nieuwe school, met een nieuwe visie
waar iedereen achter staat”, aldus Van
der Elst. “Het voordeel van een nieuwe
school is dat we de inrichting van het
onderwijs en het gebouw kunnen
aanpassen aan onze visie en niet
andersom.”

De twee voorzien weinig
problemen bij het fuseren van de
basisscholen. “Alle docenten kunnen
gewoon mee naar de nieuwe
school”, vertelt Meijers. Hij vervolgt:
“De komende anderhalf jaar moeten
we goed gaan kijken hoe we de
voorbereidingen op de fusie zo soepel
mogelijk kunnen laten verlopen.”
De basisscholen willen nu al zoveel
mogelijk evenementen en projecten
gezamenlijk houden en intensief
samen gaan werken. De Koningsspelen
aankomende april wordt de eerste
activiteit die de scholen als één groep
gaan organiseren. “Zo kunnen de
leerlingen alvast kennismaken met
elkaar en is de stap in 2016 niet zo
groot voor hen”, aldus Van der Elst.

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
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.

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
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€85,00

€42,50

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij
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Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl
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www.halloaanbieding.nl
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Steunbetuigingen
na aanslag Frankrijk
In het gemeentehuis van Horst aan de Maas werd donderdag 8 januari na de aanslagen op het kantoor van het
Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo een steunbetuigingsregister geopend. Inwoners van de gemeente konden
hier een woord van steun achterlaten.

“We zijn geschokt en verontwaardigd over de terroristische aanslag,
woensdag in Parijs. We voelen een
grote betrokkenheid bij de slacht
offers.” Met deze woorden opende
burgemeester Kees van Rooij donderdagavond het register voor steun
betuigingen. Inwoners van Horst aan
de Maas kunnen hier hun blijk van

medeleven achterlaten. Met de aanslag
is volgens de burgemeester “een
grondrecht aangetast: de vrijheid van
meningsuiting. Een grondrecht dat we
ons niet af mogen laten nemen. Dit
raakt ons allemaal.” Hij citeerde daarbij
een gedicht van journalist en verzetsman Henk van Randwijk: “Een volk dat
voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf

nieuws 03

HALLO voordeelpas
5 februari in
uw brievenbus

en goed verliezen, dan dooft het licht.”
Een kleine zestig inwoners heeft
inmiddels van die gelegenheid of
via een e-mail naar jesuischarlie@
horstaandemaas.nl iets laten weten.
Het register is nog tot en met vrijdag
16 januari te tekenen. Daarna wordt
het aangeboden aan de Franse ambassade in Nederland.

Kerk Sevenum zes weken
‘tijdloos’
Sevenummers werden vorig jaar in het weekend voor Kerst bijna een uur wakker gehouden door gelui van
(defecte) kerkklokken. Het kerkbestuur liet afgelopen week weten dat de klokken en het uurwerk halverwege
januari eraf gehaald worden voor een groot onderhoud.

WINTER
OPRUIMINGSFINALE
op de dames- en herenafdeling
,lakens
2e artikel € 1 Ook flanellenkens
a
en hoesl
2e artikel ½ prijs Korting
en tot 50%
arsjes
Schoenen en larijsd
Nac
sterk afgep
super htmode
voord
elig
Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

AUTO
ONDERHOUD

Tel. 077 - 397 11 30

Bespaar al snel € 300,- p. jaar
op uw autokosten!
“Dat de kerkklokken juist nu
gerenoveerd worden, is geen besluit
naar aanleiding van het incident van
vorig jaar,” zegt Ger Pubben van de
commissie grond, gebouwen en kerk-

hoven van de parochie Sevenum. “We
waren al langer bezig om een renovatie
van de kerkklokken te plannen. Begin
december hadden we besloten dat de
kerkklokken aan renovatie toe waren.

Het feit dat de klokken op de nacht van
zaterdag 20 op zondag 21 december
defect waren, was denk ik een teken
van boven, dat we een juiste beslissing
hadden genomen.”

APK + ONDERHOUDSBEURTEN
50
+ PECHHULP v.a.
p/m

€17,

autoonderhoudplan.nl/horst
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Als een vogel, stil en plots
wiekt hij van hier,
‘t was goed, genoeg geweest ook,
zijn vrijheid tegemoet.
Bedroefd en toch dankbaar, dat aan zijn lijden nu een einde
is gekomen, delen wij u mede, dat na een langdurige ziekte,
die hij op zijn manier gedragen en doorstaan heeft,
zacht en kalm van ons is heengegaan,
onze dierbare broer, schoonbroer en oom,

Leo Verhaegh

Als ik de dingen niet meer weet,
en de dingen niet meer herken,
alles meteen weer vergeet,
zodat ik onherkenbaar ben,
herinner mij dan, stralend in de zon,
vol levenskracht toen ik alles nog kon.

Mia Basten - van der Sterren

80 jaar

echtgenote van

Toon Basten †

Doortje v.d.
Bercken-Verheijen

Zij overleed in de leeftijd van 85 jaar.

Van harte gefeliciteerd

Petra en Hay
Frans
Jan en Mirjam
Ine en Twan
Hugo

Hij overleed in de leeftijd van 66 jaar.

Piet
Marij-Ger, Milou-Maurice,
Jaimy en Liam
Danny-Kelly
Marlou-Hans, Pim

Hans en Will
Lenie en Piet
Jac en Marina
Annemie en Guus
Ger en Maria †

Klein- en achterkleinkinderen

Neven en nichten

Horst, 11 januari 2015
Correspondentieadres: Baron van Aerdtlaan 20, 5973 NP Lottum

Sevenum, 13 januari 2015

Wij hebben afscheid van ôs mam genomen
op donderdag 15 januari.

Een mooie dag gewenst

Op 13 januari 2015 zijn

Correspondentieadres:
Van Ulftstraat 13
5975 XW Sevenum

50 jaar getrouwd!
Mijn liefste is uitgevlogen
zachtjes uitgeblust
geen hand meer op de mijne
geen mond nog die mij kust
geen lachjes uit de verte
geen hand meer door mijn haar
niet meer samen zitten
en kijken naar elkaar
er vallen nu geen woorden
er is geen ergernis
maar ik weet nu uit ervaring
hoe eenzaam, eenzaam is.

We zullen Leo voor het laatst in ons midden hebben
op zaterdag 17 januari a.s. om 12.00 uur tijdens de uitvaartdienst
in de aula van het crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.
Leo is opgebaard in het Uitvaarthuis Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4 te Horst, waar u op vrijdag 16 januari a.s.
van 19.00 uur tot 19.45 uur persoonlijk afscheid
van hem kunt nemen.
Indien u geen persoonlijk bericht mocht ontvangen dan vragen
wij u deze kennisgeving als zodanig te aanvaarden.

Schrijver: onbekend

Dankbaar voor alles wat zij voor ons gedaan en betekend heeft, geven
wij u kennis van het overlijden van mijn mopje en os mam

Annie Wijnhoven
echtgenote van Hay

Het wordt stil op aarde…

* Venlo, 9 juni 1953
Hay
Yves en Barbara
Ingo en Kristina
Thor Hanneman en Marcia
Noah, Elaijah

Weggevlogen, onze vlinder

Annie Wijnhoven
Grad en Drea, Mien en Jos, Nel en Jack*, Maan*, Marij en Thé
Petekind Per
Neven en nichtjes
Sevenum, 10 januari 2015

Te huur kantoorruimte. Kantoren
in kantoorverzamelgebouw
(kleine zelfstandige), Westsingel Horst.
Info: 06 24 19 24 01,
toon@kustersindustriedeuren.nl

Reiki cursus Reiki het Usui systeem van
natuurlijk genezen. 27 februari Reiki 2
cursus. Binnenkort ook Reiki 1 cursus.
Aanmelden of info.: www.via-rosa.nl
Tel. 0478 69 10 06.

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

Hofmans
† Venlo, 10 januari 2015
Chess
Lara , Jepke
Jitske

Overbroekseweg 5
5809 EN Leunen

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Dovens Meubelen, Milheeze.
Mooie gebruikte meubelen te koop.
www.dovens.nl

, Joris

We nemen afscheid van Annie op vrijdag 16 januari om 11.00 uur in de
zaal van Restaurant Boszicht, Provincialeweg 2 te Maasbree. Aansluitend
zullen we haar in besloten kring begeleiden naar de Natuurbegraafplaats
Venlo-Maasbree, Grote Blerickse Bergenweg 28 te Venlo.
Woensdag en donderdag tussen 18.00 en 20.00 uur wordt u in de
gelegenheid gesteld om persoonlijk afscheid te nemen van Annie in haar
vertrouwde omgeving, aan de Dorperweiden 52 te Sevenum.

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
www.hulpaanhuislimburg.nl Zoekt u
ondersteuning bij uw mantelzorgtaken?
Wij helpen u graag. Kijk op onze site of
bel 077 467 01 00.
Binnen vlooienmarkt De Riet Horst,
Weltersweide 22. Zo. 8 feb. 9-16 uur.
Voor meer info en inschrijven via
hh-marktkramen.nl
Dovens Meubelen, Milheeze.
Raamdecoratie-gordijnenvloerbedekking-pvc-vinyl-laminaatlamelparket. www.dovens.nl

Door Annie’s liefde voor de natuur, zou zij het waarderen wanneer u, in
plaats van bloemen, een donatie zou willen doen aan Erik Bos Schapenservice.
Hiervoor zullen collectebussen bij de afscheidsdienst aanwezig zijn.
Camper verhuur. Diverse campers
te huur vanaf € 495,00 p/w.
Camper verhuur De Witte Horst-Venlo.
Luc Boekestijn 06 43 47 63 39
www.essodewitte.nl

Dag en nacht bereikbaar

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

Piet en Thea
Heldens-de Swart

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

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Gerrie
van den

Hoef
uitvaartbegeleiding

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

www.theoarts.com

HAN-MARK
ARENDSE

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

Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl
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Gemeente: bieb toch in Gasthoês
Als het aan het College van B&W van Horst aan de Maas ligt, krijgt de bibliotheek toch een plek in cultureel
centrum ’t Gasthoês in Horst, ook al zien het bestuur en de directie dat vooralsnog niet zitten.
Het college ontwierp op verzoek
van de gemeenteraad een aantal
varianten voor de renovatie van ‘t
Gasthoês. Deze zes opties werden deze
week aan de gemeenteraad gepresenteerd. De varianten variëren van een
basale opknapbeurt van het monumentale gebouw tot een grootschalige
vernieuwbouw. In vijf van de zes
varianten wordt uitgegaan van de
inpassing van de bibliotheek in het
cultureel centrum. Deze geeft aan wel
mee te willen denken over de invulling
van de diverse ontwerpen, maar
vooralsnog op haar huidige plek in de
Librije te willen blijven zitten. De
bibliotheek kan ook niet gedwongen
worden, laat een woordvoerder van
gemeente Horst aan de Maas desge-

vraagd weten. “BiblioNu is een
zelfstandige stichting. Als zij besluit niet
te verhuizen naar ’t Gasthoês, dan
kunnen we haar niet dwingen. Maar
het heeft wel onze voorkeur, want naar
onze mening zou de bibliotheek er
perfect in passen. We hebben nog geen
concrete invulling over wat er dan in
hun oude ruimte zou moeten komen,
maar daar wordt wel over nagedacht.”

Huiskamer van Horst
Waar het college ook nog steeds
een voorkeur voor aangeeft, is het
zogenoemde Herberg de Troostconcept. Dit moet voor een verdere
uitbreiding en versterking van het
bestaande culturele programma zorgen.
Ook komt er plek voor een filmhuis en

maar moeten gebruik maken van de
aanwezige horeca.

Bouw start 2016

Limburg.” De gemeenteraad vergadert op dinsdag 10 februari over de
plannen voor ’t Gasthoês. De variant die dan wordt gekozen wordt,
vervolgens verder uitgewerkt, in
samenspraak met onder andere de
verenigingen. In september wordt het
voorlopig o
 ntwerp gepresenteerd aan
de gemeenteraad, waarna in 2016 met
de bouw gestart kan worden.

aandacht voor jong talent. “’t Gasthoês
moet een soort huiskamer van Horst
De variant waar het college de
worden”, zegt wethouder Ger van
voorkeur aan geeft, kost 7.840.000
Rensch. “Met ruimte voor ontmoeting
euro. Van Rensch: “Zelf kunnen we
en verenigingen, maar niet ten koste
ongeveer 4,5 miljoen euro investeren.
van activiteiten in andere dorpen.”
De rest hopen we te verwerven via
Sportverenigingen, zoals de budoclub,
onder meer fondsen en provincie
krijgen echter geen plek meer in het
Vacature oproepkracht OV 14-11-2014
nieuwe Gasthoês. Sport past namelijk
niet binnen het cultuurconcept, aldus
Van Rensch. De biljartverenigingen kunnen daarentegen misschien hun plek
wel behouden. “Dit zien we als een
vorm van ontmoeting. Voorwaarde is
wel dat de clubs niet meer in ieder hun
eigen kamertje gaan zitten met de deur
op slot, maar gezamenlijk een ruimte
Gezond, Dynamisch en Internationaal. Deze begrippen zijn onlosmakelijk
delen.” Ook mogen de biljartclubs dan
Nedalpac
BV, een vermarkter van verse groenten & fruit ,
verbonden met onze bedrijfsactiviteit: het op klantgerichte wijze
niet meer hun eigen koffie meenemen,
gevestigd op Fresh Park Venlo, vraagt enthousiaste

internationaal vermarkten van verse groente & fruit

Deel gemeentegidsen
vervangen

Om in te spelen op de mogelijkheden in deze sterk veranderende en
OPROEPKRACHTEN M/V
competitieve markt zoeken wij zowel een fulltime als een parttime

(ideale bijbaan voor studenten)

meewerkend voorman

(m/v)

Voor onze afdeling Ontvangst/Verzending zijn we op zoek naar enthousiaste studenten of
Functieomschrijving
scholieren die van aanpakken
weten en die op zaterdag- en/of zondagen, in de avonduren
We zijn op zoek naar een nieuwe collega die het geen probleem vindt
en in de schoolvakanties groenten en fruit willen orderpicken. Leeftijd vanaf 18 jaar.
om een groep mensen aan de verpakkingsmachine aan te sturen

bij het verpakken van groenten en fruit. Een teamplayer die snel en
Gemeente Horst aan de Maas kreeg sinds de laatste week van vorig jaar ongeveer driehonderd klachten
Heb je interesse stuur
dan een kan
korte
motivatie
met CV t.a.v.neemt.
AnitaDie
Hegger,
P&O-functionaris,
nauwkeurig
werken
en verantwoording
daarnaast
binnen over de nieuwe gemeentegidsen. Zij heeft daarom een deel van haar inwoners al nieuwe gidsen
een
oog
heeft
voor
de
kwaliteit
van
het
product
en
de
werkomgeving
naar
hrm@nedalpac.nl.
Voor
meer
informatie
kijk
op
www.nedalpac.com.
gestuurd.
schoon houdt.

Dit jaar worden de kalender en
gemeentegids vanuit oogpunt van
kostenbesparing niet meer met een
ijzeren spiraal gemaakt, maar wordt
de kalender in de gids meegestuurd.
Inwoners kunnen de kalender dan
uit de gids scheuren. De gemeente
stelt dat de gids hierdoor 75 procent
goedkoper én milieuvriendelijker is.
De nieuwe vorm leidt echter
ook tot klachten van bewoners die

hun kalender niet uit de gids krijgen.
“Het grootste probleem is dat een deel
van de gidsen niet goed is verlijmd.
Daardoor is de kalender er niet of
niet goed uit te halen”, verklaart een
woordvoerder van de gemeente het
probleem. Ook is volgens haar het
scheurlijntje van de kalender soms niet
goed gelukt.
Gemeente Horst aan de Maas
geeft aan niet te kunnen zeggen bij

hoeveel gidsen het fout is gegaan.
“De uitgever kan dat niet precies
aangeven.” De gemeente denkt
er over na om ongeveer duizend
exemplaren bij te laten drukken.
“Maar dat is ook even afhankelijk van
het aantal meldingen dat we deze
week nog krijgen.”
De kosten voor het nadrukken
komen voor rekening van de uitgever,
stelt de gemeente.

Functie-eisen
- LBO/MBO niveau;
- leidinggevende eigenschappen (is een pré);
- stressbestendig, flexibel, daadkrachtig en motiverend;
- goede schriftelijke en mondelinge beheersing van Nederlands;
- beheersing van de Duitse en Engelse taal.
Wij bieden
Voor de juiste kandidaat bieden wij arbeidsvoorwaarden die afgestemd
worden op zijn/haar ervaring en op de mogelijkheden in de branche.
Contactinformatie (www.nedalpac.nl)
Stuur je sollicitatie en CV naar
Nedalpac BV, T.a.v. HRM, Venrayseweg 198, 5928 RH Venlo
of via hrm@nedalpac.nl.

spiritueel centrum
U kunt bij ons o.a. terecht voor readings,
hypnosebehandelingen, cursussen intuïtieve
bewustwording, energetisch reinigen van uw huis.

Start nieuwe cursus

Binnenkort starten wij weer met beginnersgroepen
voor onze cursus intuïtieve bewustwording.
Opgeven en verdere info via onze website of telefonisch.
Hazenkampweg 19,
5964 PE Horst - Meterik
Tel. 077 - 397 15 61
E-mail: info@dewitteengelhorst.nl

www.dewitteengelhorst.nl

HALLO in Spanje
Ton en Doortje Wijnhoven uit Broekhuizenvorst vierden samen een weekje vakantie in Malgrat da Mar in
Spanje. Bij binnenkomst in hotel Aqua Marina zagen ze een grote glazen wand met daarop de hele wereld en
een welkomstwoord in vele talen. Ook het woord Hallo is er op te vinden, al was dat wel even zoeken.
Een foto met HALLO Horst aan de Maas mocht dan ook niet ontbreken.
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TH UIS- & BEDRIJF

SFEESTEN

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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Niet het snijden doet zo’n pijn
maar het afgesneden zijn
Verdrietig, maar dankbaar wat hij voor ons heeft betekend,
hebben wij, onverwacht, afscheid moeten nemen
van mijn lieve man, ozze pap en opa. Hij werd 82 jaar.

Jan Gielen

Ze was een contente vrouw
Zich bewust van haar naderende einde is van ons
heengegaan ôs mam en oma.

Jo Gubbels-Theelen
echtgenote van

Mart Gubbels †
Melderslo:

Gon Gielen–Huijs
Christie en Marc
Fleur en Ferdi, Nienke, Job, Pim

John en Jacqueline
Iris en Jelle, Ivo

Ger en Anja
Erik en José
Bart
Roel

Melderslo:

Jan

Melderslo:

Pierre en Ine
Janske en Tom
Joyce
Mike

Wanssum:

Petra
Maartje en Stan
Daan en Maud

Koos †

Fam. G. Gielen-Huijs
Sef van Megenlaan 8, 5872 AW Broekhuizen (LB)

Lotte

2 januari 2015
Dochter van
Guus van Rens en
Petra Willems
Leeuwerweg 15
5962 NT Melderslo

Zij overleed in de leeftijd van 86 jaar.

echtgenoot van

Broekhuizen, 8 januari 2015

Geboren

Welkom Lieve

Kiki

10 januari 2015
Dochter van
Rob en Marlou
Bouten-v.d. Beuken
Zusje van Fer
Bondserf 2, 5964 NZ Meterik

Sevenum, 11 januari 2015
Correspondentieadres: Lochtstraat 23, 5962 AJ Melderslo
U kunt afscheid nemen van mam in Uitvaarthuis Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4 te Horst, op donderdag 15 januari
tussen 19.00 en 19.45 uur.

Wij hebben afscheid van Jan genomen tijdens een H. Mis op
dinsdag 13 januari in de Parochiekerk H. Nicolaas te Broekhuizen.

Heel erg gelukkig
zijn wij met de geboorte
van onze kleine meid

We hebben mam voor het laatst in ons midden op vrijdag
16 januari om 10.30 uur in de parochiekerk H. Oda te
Melderslo, waarna wij haar naar ôzze pap brengen.

Romee

Uw belangstelling en aanwezigheid bij dit afscheid
was voor ons een grote steun. Hiervoor danken wij u hartelijk.

Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk
condoleren.

“ ’t is good zoë ”
We zijn dankbaar dat hij er zoveel jaren voor ons mocht zijn.
We zijn dankbaar dat wij er de laatste jaren voor hem mochten zijn.

Tot ons groot verdriet hebben wij, geheel onverwacht, afscheid
moeten nemen van mijn ‘maatje’, onze lieve pap en opa.
Gesteund door onuitwisbare herinneringen laten wij jullie weten
dat op 66-jarige leeftijd te Venlo is overleden

John Slot

Afgelopen donderdag is mijn man, ôzze pap, schoonvader en opa overleden

maatje van

Tiny

Jan van Ooijen

pap en opa van

echtgenoot van

Jeroen en Daphne
Milou
Jolien
Teun

Gerd van Ooijen-Tijssen
Hij overleed in de leeftijd van 81 jaar.
Horst: Gerd van Ooijen-Tijssen
Heel: Marian en Har
Elke, Stef, Niek
Lottum: Jet en Jok
Lizzy en Paul
Bart en Margriet
Melderslo: Elly en Mark
Daan, Lynn
Melderslo: Net en John
Doeke
Horst: Yvonne en Henri
Job, Finn
Horst, 8 januari 2015
Correspondentieadres:
Vlasvenstraat 21
5962 AC Melderslo
De uitvaart heeft op woensdag 14 januari plaatsgevonden.

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven
tijdens de ziekte en na het overlijden van

Bets Oomen-Engels
Een ieder koos hiervoor een eigen manier
in de vorm van woorden, een kaartje,
praktische hulp of uw aanwezigheid bij het afscheid.
Dit alles was voor ons een grote steun!
Piet Oomen, William en Ingrid, John en Miriam
en kleinkinderen

Martijn en Kim
Sem
Coen
Sander en Marieke
Wout
Venlo, 10 januari 2015
Wij hebben afscheid van John genomen tijdens een afscheidsdienst in
Crematorium Boschhuizen te Venray op donderdag 15 januari.

12 januari 2015
Dochtertje van
Ruud van Leendert
en Hanneke Janssen
Stuksbeemden 163
5961 LL Horst

Geboren

Cas

6 januari 2015
Zoon van
Ramon Gooren en
Mariska Lensen
Torenstraat 35
5961 TG Horst

Geboren

Fleur
8 januari 2015
Dochter van
Bob en Yvon
Vostermans-Vorstermans
De Donckstraat 3c
5975 AA Sevenum

Uw aanwezigheid en medeleven bij dit afscheid was voor ons een
grote steun.
Hiervoor danken wij u hartelijk.
Correspondentieadres:
Martijn Slot
Beetezijweg 4
5863 AB Blitterswijck
Valise Atelier & Natuur.
Iets leuks organiseren voor een groep?
Dat kan bij ons. Diverse mogelijkheden
voor binnen en buiten in een gezellig
atelier in een prachtige omgeving.
Info 06 12 69 79 35 en www.valise.nl
en info@valise.nl
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Gevonden witte gsm Sony Ericson.
Tel. 06 24 09 05 73.

Welkom lief meisje!

Geboren op
9 januari 2015
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Timmerwerkplaats. Te huur:
verwarmde timmerwerkplaatsen,
380 m2 en 260 m2, met kantoorruimte
100 m2, aan de Westsingel Horst,
Meer info: 06 24 19 24 01 of
info@kustersindustriedeuren.nl
Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl u wacht!
Ook voor drukkers en inslagknopen.
Waar? Elke dinsdagmorgen op de
weekmarkt te Horst.

Liz
Dochter en zusje van
Erik & Hylke Jeucken
Jens
Horsterweg 23c
5872 CC Broekhuizen

Valise Atelier & Natuur. Heerlijk om te
maken, nog leuker om te hebben onze
Donna’s. Workshop Venitiaanse maskers
maken dinsdagavond 20 januari. Andere
data op aanvraag. Kosten € 35.00.
Info 06 12 69 79 35 en www.valise.nl
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Natuureducatiecentrum Aan de Drift

‘De wandelaar kan met zand
aan de laarzen gewoon naar binnen’
Echte natuurliefhebbers zijn ze, Petra Gielen (41) en Paul Jacobs (47) uit Meterik. Doordat zij veel fietsen en
wandelen in de natuur, kwam tien jaar geleden het idee tot stand om een informatiecentrum annex horecagelegenheid te beginnen in de Schadijkse Bossen in Meterik. Inmiddels is begonnen met de bouw van Aan de Drift.

Petra: “Wij zijn echte natuurliefhebbers, maar we houden ook van het
ondernemerschap. We merkten dat er

in de Schadijkse bossen nergens een
gelegenheid was om een kopje koffie
te drinken. Dit wilden wij veranderen.

We zijn toen gaan kijken naar diverse
locaties in de omgeving.” Het tweetal gaf aan dat het niet wilde lukken

50
%
korting
op monturen uit
de opruiming

met het vinden van een geschikte
locatie. Er kwam toen hulp vanuit
de gemeente. Paul: “De gemeente
zocht met ons mee en zo kwamen we
ongeveer drie jaar geleden terecht bij
de Heere Peel. De gemeente was altijd
positief over onze plannen.” Petra vult
aan: “Toch moesten we wel blijven
lobbyen bij de verschillende partijen.
Hier heb je doorzettingsvermogen
voor nodig. Veel mensen hebben
namelijk mooie ideeën.” Paul: “Je hebt
een verhaal en je moet mensen hier
enthousiast over maken, niet alleen de
gemeente maar ook de mensen om je
heen.”

een informatiepunt. Dit is gericht op
natuurliefhebbers als wandelaars en
fietsers, maar ook op mountainbikers,
families en kinderen. De voorbereidingen zijn in volle gang. Zo zijn de pannenkoeken door een deskundige jury
getest. Petra lacht: “Onze drie kinderen
hebben de pannenkoeken al geproefd.
Ze zijn erg enthousiast over onze
ideeën. We nemen ze ook geregeld
mee naar de bossen.” Volgens de twee
wordt het centrum laagdrempelig. Paul:
“De wandelaar kan met zand aan de
laarzen gewoon naar binnen.”

Pannenkoekenhuis

Benieuwd
hoe het wordt

Petra en Paul krijgen in dit proces
steun van verschillende partijen en zijn
onderdeel van het project Maasgaard.
Maasgaard heeft als doel het verbeteren van de buitengebieden en bestaat
uit de gemeente Horst aan de Maas,
gemeente Venray, Waterschap Peel en
Maasvallei en provincie Limburg. Het
natuureducatiecentrum wordt gehuisvest op de hoek van de Lorbaan en
het zandpad in het verlengde van de
Naaldweg, nabij natuurgebied de Heere
Peel en de Schadijkse bossen. In het
gebouw komt een pannenkoekenhuis
met zitplaatsen voor veertig personen
en een terras, een educatiecentrum en

“Op donderdag 8 januari zijn we
begonnen met graafwerkzaamheden.
Het blijft spannend. Je bedenkt alles
van tevoren in je hoofd, maar ik blijf
benieuwd naar hoe het uiteindelijk
wordt”, vertelt Petra. Paul: “Het
beeld dat je zelf hebt in je hoofd
wordt realistischer. Het is een mooie
locatie die we naar de oorspronkelijke
staat willen terugbrengen. Er wordt
bijvoorbeeld weer heide aangeplant.
Wanneer de bouw af is, moeten we
personeel gaan zoeken. Zo kom je
steeds in een andere fase. In juli van dit
jaar hopen wij het openingslint door te
knippen.”

Zwerfdierenvervoer
naar Smakterheide
Het vervoeren van zwerfdieren in de gemeente Horst aan de Maas
naar hun opvang wordt niet langer door Dierenbescherming Limburg
geregeld. Vanaf 1 januari doet Dieren Alarmcentrale Smakterheide zowel
de opvang als het vervoer.
Tot en met vorig jaar kocht
gemeente Horst aan de Maas het
vervoer van zwerfdieren in bij
Dierenambulance Noord-Limburg,
later Dierenbescherming Limburg.
De dieren werden ondergebracht bij
dierenopvang Op de Smakterheide
in Smakt. De gemeente wilde
het vervoer en de opvang van
zwerfdieren echter liever bij één partij
onderbrengen. Op de Smakterheide
deed hiervoor het goedkoopste
aanbod.
Ook buurgemeenten Venray,
Venlo, Peel en Maas en Bergen hebben voor Smakterheide gekozen als
vervoerder. Mogelijk komt er door
deze beslissing minder werk bij de

Onbeperkt
schnitzel- t
& satébuﬀe5,00
1
op vrijdag €

Dierenbescherming, die met vrijwilligers werkt, maar dat is volgens het
College van B&W geen probleem.
Zij stelt dat veel vrijwilligers al
gestopt zijn bij de instelling toen de
overgang van Dierenambulance naar
Dierenbescherming Limburg werd
gemaakt. Daarnaast wordt volgens de
gemeente gekeken of enkele vrijwilligers betrokken kunnen worden
bij de werkzaamheden van Op de
Smakterheide.
Horst aan de Maas is jaarlijks een
kleine 24.000 euro kwijt aan vervoer
en opvang van zwerfdieren. Wie
een zwerfdier vindt, kan dit melden
via 0900 2000 112 bij de Dieren
Alarmcentrale.

15 jaar
Wij bestaatnvieren wij!
en da

nu met p
extra soteje
en toe

Kerkstraat 1 Horst 077 398 26 61 www.kruytzeropt iek.nl

Noordsingel 75, Horst • 077 398 41 90 • www.delestegeulde.nl
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Gevonden lederen hoesje Koga
(voor een fietscomputer) op een
fietspad. Tel. 06 11 20 85 22.

Na een hele korte moeilijke strijd tussen hoop en realiteit,
hebben wij afscheid moeten nemen van

Dovens Meubelen, Milheeze.
Plantenbakken voor buiten
(steigerhout) op maat gemaakt.
06 15 03 73 89.

Dennis Spa
lieve knul van Stef en Monique
lief broertje van Jamie

Vogels fluiten…
Er steekt een briesje op
Vogels vliegen onrustig in de wind
Langzaam wakkert de wind aan
Je houdt je goed staande
Maar het briesje verandert in een verwoestende orkaan
Even lijkt het rustiger, het oog van de orkaan
Niets is minder waar, de orkaan dendert door
Langzaam gaat de wind liggen en wordt het stil
Heel stil, een alles omvattende stilte
De vogels… zij fluiten verder…

Wiel Keijsers
Meterik, 27 oktober 1937

Venray, 14 januari 2015

Lieve echtgenoot van

Leen Keijsers-Korstjaans
Fantastische pap en opa van
Pieter †
Geert en Lilian
Danique en Kevin
Casper

Gratis infoavond ThetaHealing. Gezien
op de Hiltho. Nieuw in Nederland!
Verander je leven en je gezondheid
door het ‘’Zelfgenezend Vermogen’’ te
activeren! Infoavond
28-01-2015 om 19.30 uur. Aanmelden
06 30 14 51 04 www.FranciSense.nl

mupke van Frederique
lief maatje van Noa

en Ivy

Familie Spa

Te huur te Melderslo werk/opslagruimte 380 m2 + kantoor/kantine van
96 m2. Werk/opslagruimte 100 m2 +
70 m2. Ruim verhard buitenterrein nabij
A73, voor diverse doeleinden geschikt.
Tel. 06 12 15 62 22 of
077 398 28 96.

Familie Dortmans
Dennis mocht slechts 21 jaar worden.
Venlo, 13 januari 2015
Fürstenbergstraat 10, 5975 SH Sevenum

Dovens Meubelen, Milheeze.
Meubelmakerij, meubelen en slaapkamers op maat gemaakt. www.dovens.nl

We zijn voor het laatst samen met Dennis
op zaterdag 17 januari om 10.00 uur in de Wingerd,
Maasbreeseweg 2 te Sevenum. Aansluitend gaan wij in
besloten kring met Dennis naar het crematorium.

Gastouder gezin gezocht. Ik ben op
zoek naar een gastouder gezin. Ik ben
betrouwbaar, enthousiast en creatief.
Voor vragen of meer informatie:
Nicole 06 25 55 25 10.
Verloren bos sleutels waarschijnlijk
in de buurt van Kuiperplein, Merthal
of Kranestraat. Tel. 06 81 66 91 11.

Dennis is in afscheidcentrum Baersdonck, Kloosterstraat 76 te
Grubbenvorst, waar jullie persoonlijk afscheid van hem kunnen
nemen op vrijdag 16 januari van 19.00 tot 20.00 uur.

Eenzaam? Man, 65 jaar, biedt zich aan
om u gezelschap te houden. Wandelen,
praten en naar wens in te vullen.
Contact tel. 06 44 84 09 27.

In plaats van bloemen liever een gift aan het Longfonds.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig in het afscheidscentrum
en in de Wingerd.

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

Dovens Meubelen, Milheeze.
Afvalhout en briketten voor de kachel te
koop. 06 15 03 73 89.

De crematieplechtigheid zal worden gehouden
op zaterdag 17 januari 2015 om 14.00 uur in crematorium
Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.

Troubadour Math Craenmehr.
Voor ik het vergeet te vermelden.
Een huiskameroptreden kan ook gezellig
zijn met vrienden. Als je niet meezingt,
bel dan maar liever niet. Met muzikale
groetjes, Math
06 22 60 41 88 math@muziekenspel.nl

www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Laagste prijsgarantie! Gratis advies en
offerte aan huis. Tel. 06 53 88 61 01
(Pascal van Kempen-Sevenum).

In de avondwake van vrijdag om 19.30 uur
in de dekenale kerk van de H. Lambertus te Horst
zullen wij Wiel bijzonder gedenken.

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

Americaanseweg 59, 5961 PC Horst

Wiel is opgebaard in uitvaarthuis Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4 te Horst waar u vrijdag na de avondwake
afscheid van hem kunt nemen.
In plaats van bloemen stellen wij een donatie voor de
Alzheimer Stichting Nederland op prijs. Collectebussen zijn
aanwezig in de kerk en het crematorium.
Een speciaal woord van dank aan het verplegend personeel
van Bloemenhof 3, Venray.

Dovens Meubelen, Milheeze.
Slaapkamers-boxsprings-matrassendekbedden-hoeslakens-toppers.
www.dovens.nl
Gevraagd spullen voor startende
kringloop. Halen alles gratis op
o.a. meubels, electra, gereedschap,
antiek, porcelein, kleine spullen etc.
Geldt ook voor uw complete inboedel.
Tel. 06 49 78 91 04
kringloopcentrumnl@ziggo.nl
Peutergym start vanaf 10 januari 2015
op de zaterdagmorgen in Sevenum!
Van 8.45 – 9.45 uur kunnen de peuters
en hun begeleider terecht in sporthal
de Kruisweide.Voor meer informatie of
aanmelding, stuur dan een mail naar
ledenadministatie@hosema.nl
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
www.dns-technicalparts.nl
“De webshop” voor klussers!
Bouwgereedschappen - beregening elektrotechniek - pneumatiek - tuin
en park - winkel en werkplaats –
bevestigingsmaterialen.
Ook bedrijven zijn van harte welkom!

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

BEDMODE

Werk vanuit huis! Praktijk Vita Nova is
op zoek naar mensen met ambitie en
goede sociale vaardigheden. Voor jezelf
nieuwe uitdaging of parttime of fulltime
mogelijkheden. Bel: 06 54 25 67 86.

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.

Personeel gevraagd
voor evenementenopbouw. Liefst met
groot rijbewijs. Werk in binnen en
buitenland. Tel: 06 21 80 66 89.

VOcHT
wering

Het waterdicht maken
van kelders en muren
Ook voor al uw betonrot

Tel. 06 53 29 94 57

BADMODE TAFELMODE
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GOED KOOPJE!

EXTRA BELEGEN
per kilo

€ 8,95

Lekkere pittige kaas
voor de boterham

Toos en Rob
Wagenaar

HE

DE NIEUWE COLLECTIE

HOESLAKE
TIJN EN
TR
ER
ALLE DEKBEDOV EKKEN IN SA
FLANEL OF KATOEN TEGEN BODEMPRIJZEN!

OVERTREKKEN | LAKENS |

Vakantiehuis en appartementen te
huur Mallorca aan het strand www.
huisbertcati.nl facebook huisbertcati
bertcatimallorca.nl
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.

Te huur: woning Meerlo. Halfvrijstaand
in centrum van Meerlo, woonopp.
140 m2, 3 slaapkamers, gemeubileerd.
Tel. 06 46 71 72 87.

Theo van Eeuwijk

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Dovens Meubelen, Milheeze.
Bij aankoop van bedden en boxsprings
ruilen wij uw oude in. www.dovens.nl

Xtra4people begeleiding/coaching.
CoCreatief, kleurrijk en op maat, geen
wachtlijst. Maryse 06 51 78 70 32,
www.xtra4people.nl

Gezocht personeel Eetwinkel Bebo,
min. leeftijd 15, uren in overleg,
info@snackbarbebo.nl

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur

Garageverkoop, zaterdag 24 januari
van 10.00 uur tot 15.00 uur. Lokatie:
Schoolweg 73, 5916 PK Venlo.

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

www.hulpaanhuislimburg.nl Bent u
op zoek naar een huishoudelijke hulp?
Wij helpen u graag. Kijk op onze site of
bel 077 467 01 00.

Opslagruimte te huur. Geïsoleerde
opslagruimten á 105 m2 te huur,
v.v. grote sectionale deuren 3x 5 mtr.
Makkelijke bereikbaarheid. Heftruck
aanwezig. Tongerloseweg 2
077 398 47 51 / 06 20 59 86 67.

Kaaswagen Markt
t.o. het Kruidvat
Winkel
Tienrayseweg 27, Meerlo
vrijdags 09.00-16.00 uur

Brabantstalige folk

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

Gemeente wil platform
voor champignonwereld
Gemeente Horst aan de Maas wil meewerken aan de oprichting van Mushroom Valley, een platform om de
champignonsector in onze regio opnieuw op de kaart te zetten. Ze hoopt hiermee de economische situatie in de
sector te versterken.
Het College van B&W van Horst aan
de Maas stemde onlangs in met een
voorstel om te kijken of een platform
voor de champignonsector te realiseren
is. Haar hoop is dat de bedrijven
nationaal en internationaal sterker
vertegenwoordigd worden.
“Daar waar voorheen de bedrijvigheid in onze gemeente zich kenmerkte
als het centrum van de techniek en

kennis binnen de champignonsector,
moet dit nu opnieuw in het voetlicht
gebracht worden”, stelt de gemeente.
Zij wil de sector dan ook beter profileren. “Het gaat hier niet zozeer om
de teeltbedrijven, maar meer om de
innovatie in de techniek en de kennisontwikkeling.”
Zij hoopt dat bedrijven meer gaan
samenwerken en kennis delen. Ook

wil ze een sterkere verbinding met het
onderwijs. Het concept wordt met een
agromarketingbureau verder uitgewerkt.
De gemeente peilt dan ook of
er draagvlak onder ondernemers
is voor Mushroom Valley. Als het
eenmaal loopt, zal het platform door
het bedrijfsleven in stand gehouden
moeten worden, stelt het college.

Open deur dagen
Staatsie 1866
Bed and breakfast Staatsie 1866 is sinds een jaar gevestigd in het stationsgebouw van Hegelsom. Op zaterdag
17 en zondag 18 januari zijn er tussen 09.00 en 17.00 uur ‘open deur dagen’.
Sinds de verbouwing is het
gebouw weer in gebruik genomen
als stationsrestauratie en lunchroom.
Op de eerste verdieping is de bed &

breakfast gevestigd. Staatsie 1866
is een combinatie van commerciële
functies, zorgfuncties en de
mogelijkheid om werkervaring op

te doen. Het initiatief is ontwikkeld
door Rendiz en maakt deel uit van het
Maatschappelijk Activeringscentrum
Horst.

Oh, zit dat zo!
Een rubriek van: Rabobank Horst Venray, InnoVista accountants en adviespartners,
Coen Absil onroerende zaken, Van der Putt Advocaten en Kempen Communicatie

Belastingaangifte 2014, leuker
kunnen we het niet maken
Door: Mathieu Hooijmaijers FB, belastingadviseur
Het jaar is voorbij, tijd voor de aangifte Inkomstenbelasting.
Voor de meeste een klusje dat ze het liefst zo lang mogelijk laten liggen.
Zij hebben een goed excuus. Vanaf dit jaar is het niet meer mogelijk voor
1 maart digitaal aangifte te doen met het aangifteprogramma van de
Belastingdienst.

Er zit dus niets anders op dan
de wachten tot 1 maart. U kunt dan
wel gebruikmaken van de vooraf
ingevulde aangifte. Dat betekent
dat de Belastingdienst een aantal
posten van uw aangifte al voor u
heeft ingevuld. U hoeft deze alleen
nog maar te controleren.
Neem het controleren wel
serieus. Ook bij de Belastingdienst
gaat wel eens wat mis en de
Belastingdienst is voor haar gegevens afhankelijk van banken,
werkgevers en verzekeringsmaatschappijen die niet altijd correct
aanleveren. Bovendien kent de
Belastingdienst uw specifieke situatie niet, waardoor het mogelijk
is dat een bedrag bij de verkeerde
vraag staat ingevuld.

Traditioneel dient de aangifte vóór
1 april bij de Belastingdienst binnen te
zijn. De Belastingdienst garandeert dan
dat de (voorlopige) aanslag vóór 1 juli
bij u in de bus ligt en u bent ook géén
rente verschuldigd over het te betalen
bedrag (de Belastingdienst rekent met
een rente van minimaal 4 procent!).
De termijn voor inlevering van de
aangifte is dit jaar verlengd tot 1 mei.
Doet u na 1 april aangifte dan kan de
Belastingdienst echter niet garanderen
dat de aanslag vóór 1 juli bij u in de
bus ligt en bent u mogelijk belastingrente verschuldigd.
Als de aanslag vóór 1 juli wordt opgelegd krijgt u automatisch vier maanden renteloos uitstel van betaling,
bovenop de normale betalingstermijn
van zes weken. Dit is een soort van
reparatie in verband met het niet tijdig
kunnen aanpassen van de loonbelastingtabellen aan de in 2014 ingevoerde

inkomensafhankelijke heffingskortingen, waardoor belastingplichtigen
geconfronteerd kunnen worden met
hogere belastingaanslagen (populair
aangeduid als ‘naheffingen’).
Als u het nog gevolgd heeft:
u mag ná 1 april maar vóór 1 mei
aangifte doen, maar loopt dan
het risico dat de aanslag ná 1 juli
wordt opgelegd, waardoor u dus
ook het extra uitstel van betaling
misloopt. Een mooi staaltje van
langs elkaar heen werken van de
Belastingdienst, zullen we maar
zeggen.

Tweede oorkonde
voor Kogeldistel
Ilse Rambags-Jenniskens, eigenaresse van bloemsierkunst De Kogeldistel
uit Hegelsom, ontving vrijdag 9 januari een oorkonde voor de boekettentest
in november. Deze oorkonde werd uitgereikt door Marjan ter Maten van
Fleurop Nederland.
Naast Ilse Rambags-Jenniskens
mochten vijf andere collega-bloemisten
uit Nederland de oorkonde in ontvangst
nemen. Fleurop houdt regelmatig
boekettentesten. Met deze test wil
de organisatie nagaan of de boeketten van Fleurop-bloemisten voldoen
aan een aantal punten: kwaliteit en
houdbaarheid, of het boeket gelijk is
aan de bestelling, of de inhoud van het

boeket klopt met de verkoopwaarde en
levertijd.
De oorkonde wordt alleen
afgegeven als op alle vlakken goed
gescoord wordt. De Kogeldistel
ontving deze oorkonde ook al in 2009.
Volgens Marjan ter Maten van Fleurop
Nederland is het uitzonderlijk dat een
bloemist twee keer de oorkonde in
ontvangst mag nemen.

Directeur-aandeel
houder Dinnissen
treedt terug
Henri Michiels is vrijdag 2 januari teruggetreden als directeur en
aandeelhouder bij Dinnissen Process Technology in Sevenum. Zijn
aandelen en werkzaamheden worden overgenomen door de bestaande
directeur-aandeelhouders Henk Kuijpers, Frans Bakker en
Wouter Kuijpers.
Henri Michiels was directeur
en aandeelhouder bij Dinnissen
sinds 2002. Hij werkte sinds 1984
als projectmanager voor het
bedrijf. Naast zijn directeursfunctie
bij Dinnissen, was Michiels de
afgelopen drie jaar betrokken bij de
oprichting van het bedrijf Smood in
Horst. Smood ontwikkelt innovatieve
gezonde voeding uit groenten en

fruit door de toepassing van nieuwe
procestechnieken. De komende jaren
gaat Michiels zich volledig richten
op zijn nieuwe bedrijf, Smood Smart
Food. Met zijn aftreden geeft hij
ruimte aan jonge talenten binnen
het bedrijf. Vanuit zijn nieuwe
activiteiten blijft Michiels ook nog
gelieerd aan Dinissen Process
Technology.

Rechtgezet
In HALLO Horst aan de Maas van 8 januari 2015 wordt in het artikel
‘Kinderopvangorganisaties gaan samen’ gesuggereerd dat de organisaties samen zullen gaan onder de vlag van Kidshoeve B.V. Dit is onjuist.

Spoorweg 10, Horst
www.innovista.nu

Kidshoeve BV is het moeder
bedrijf van Ratjetoe en zal
binnenkort worden opgeheven door
de voormalig eigenaar en huidige

medewerker van Kinderopvang
’t Nest. De organisaties gaan samen
onder de vlag van Kinderopvang
’t Nest.
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Dendron speelt Roemenië in jeugdparlement
Het Dendron College deed van woensdag 7 tot en met vrijdag 9 januari mee aan het Limburgs Jeugd Parlement
(LJP). Ieder jaar komen zeven scholen uit Limburg bij elkaar in kasteel De Berckt in Baarlo. HALLO’s jongerenverslaggeefster Anne Gubbels ging mee met de debattalenten.

al snel aan de slag met de leerlingen
van andere scholen in hun commissies.
Er werd flink gediscussieerd over
verscheidene vraagstukken, en
‘s avonds vond de debatwedstrijd
plaats. De wedstrijd bestond uit
meerdere rondes en de teams werden
gevormd door de zes commissies.
Er kwamen verschillende stellingen aan
bod, zoals ‘Homoseksuelen koppels
mogen geen kinderen adopteren.’
Op donderdag 8 januari gingen
de verschillende commissies verder
met de puntjes op de i te zetten van
hun eigen resoluties. De deadline
hiervoor was namelijk al om 15.30
uur, dus er moest hard doorgewerkt
worden. Die avond was er ruimte
voor wat plezier, en dus gingen de

leerlingen samen naar Venlo om daar
een gezellige avond door te brengen.
Maar net als in de echte politiek ging
het werk gewon door: nadat men om
middernacht terug was en weer met
de delegatie in de vergaderruimte zat,
begon het schrijven van de speeches
die voorgedragen moesten worden
tijdens het plenair debat op vrijdag
9 januari. Om 03.00 uur, met nog
maar 3,5 uur om te slapen waren de
speeches eindelijk af.
Om 09.00 uur begon het plenair
debat in Venlo. Het einde van het
Limburgs Jeugd Parlement was om
17.00 uur aangebroken, maar niet
voordat college Den Hulster uit Venlo,
dat Ierland vertegenwoordigde, als
winnaar werd uitgeroepen.

Beatsport in OJC Niks
OJC Niks in Horst staat op zaterdag 17 januari in het teken van een
nieuwe editie van Beatsport. De zaal gaat deze avond open om 23.00 uur.
In Kasteel De Berckt wordt intensief
gediscussieerd over verschillende
vraagstukken over onderwerpen zoals
ethiek, milieu en landbouw. Uiteindelijk
vond een plenair debat plaats in de
raadszaal van het stadhuis in Venlo. Het
LJP biedt jongeren die geïnteresseerd
zijn in politiek en debatteren een kans
om ervaring op te doen.

Voordat het LJP kon beginnen, was
er voor het Dendron-team een selectieronde waarin potentiële deelnemers
hun kwaliteiten moesten laten zien.
Door middel van motivatiebrieven
en vergaderingen werd een selectie
gemaakt van zes gemotiveerde leerlingen, twee journalisten en een voorzitter die het land Roemenië gingen

vertegenwoordigen. Het team heeft
wekenlang voorbereidingen g
 etroffen
om zo goed mogelijk te kunnen
presteren. Zo werd er informatie over
Roemenië opgezocht, geoefend met
debatteren en werden verschillende
strategieën besproken.
Na aankomst en een korte
voorstelronde gingen de deelnemers

Op het programma van Beatsport
staat deze keer deephouse. Dit door
soul en disco geïnspireerde genre
doet het volgens de organisatie
op elk feest goed en dit is in OJC
Niks niet anders. De avond wordt
geopend door deephouse mixmees-

ter Deathstar. Slick Vic is deze avond
headliner, hij draait een set back to
back met Redward. Hun liefde voor
house en techno wordt deze avond
gedeeld door middel van een energieke set. Als laatste deze avond pakt
de Sfeer het stokje over.

The Anaesthetics
LESPROGRAMMA
in finale Nu of Nooit
VOORJAAR 2015
Lesprogramma voorjaar
2015
DANSEN BIJ FROXX

SPORTEN BIJ FROXX

FEESTEN BIJ FROXX

Maandag 19 januari
16:00 Zumba Kids (vanaf gr.4)
16:45 Hip Hop Kids
17:30 Hip Hop Wedstrijd Training

Je kunt en mag altijd kosteloos een
keertje mee sporten op proef. Hiervoor
hoef je je niet aan te melden. Kom
gewoon binnenlopen, je bent altijd
welkom!
Maandag
09:00 Body-Fit M
18:30 Body-Fit M
19:30 Body-Fit C
20:30 ZUMBA Fitness

Niet thuis, in de achtertuin. Maar
in een echte feestzaal. Met
voldoende toiletten, koud bier,
goede bediening en erg lekker
eten. Maar vooral: geen zorgen,
geen rotzooi, geen gedoe. Omdat
jou feest ook een echt feest moet
zijn. Jullie zijn van harte welkom!

Dinsdag 20 januari
18:15 Hip Hop Wedstrijd Training
19:00 Hip Hop Teens/Youth
Woensdag 21 januari
16:00 X-mini Kids (gr. 1/2)
16:30 Mini Kids (gr. 3/4)
17:15 Modi Kids (gr. 5/6)
18:00 Hip Hop Teens
18:45 Hip Hop Youth/Adults

Dinsdag
20:00 ZUMBA Fitness

Donderdag 22 januari
16:00 Hip Hop Kids
16:45 Hip Hop Wedstrijd Training
17:30 Boys Only NIEUW!
Hip Hop Kids = 10 t/m 12 jr.
Hip Hop Teens = 12 t/m 15 jr.
Hip Hop Youth = 16 t/m 22 jr.
Boys Only = 8 t/m 12 jr.

KOSTEN? 15 lessen voor:

X-Mini Kids (30 min.)
Mini/Modi Kids (45 min.)
Hip Hop (45 min.)
Boys Only (60 min.)
HipHop incl. wedstrijdtraining

€ 60,00
€ 75,00
€ 80,00
€ 90,00
€ 100,-

MUSICAL LESSEN
Dinsdag 20 januari
16:00 Musical Kids (8-12 jaar)
17:00 Musical Teens (12-18 jaar)
KOSTEN? 15 lessen voor € 130,Leren dansen, zingen en acteren in lessen van
75 minuten. Tijdens de lessen wordt er
gewerkt naar een grote musical productie.

Woensdag
09:00 Body-Fit M
10:00 ZUMBA Fitness
19:30
Body-Fit C
20:30 ZUMBA Fitness
Donderdag
09:00 ZUMBA Fitness
18:30 ZUMBA Fitness
19:30 Body-Fit M
Zondag
10:00 ZUMBA Fitness
Seizoen van 20 weken geldig
van 2 februari t/m zon 12 juli ‘15
Per les
€ 7,00
10-ritten kaart
€ 62,50 = € 6,25/les
20-ritten kaart
€ 105,00 = € 5,25/les
Onbeperkt
€ 130,00
Géén instapkosten, géén inschrijfgeld, géén verplichte maandelijkse
incasso’s. Geen vaste avond, maar
allemaal open inloopuren! Je komt
sporten wanneer het jou uitkomt!

ZUMBA KIDS
Maandag 19 januari
16:00 Zumba Kids (vanaf gr.4)
KOSTEN? 15 lessen voor € 75,00

Alleen dranken pakket
Borrelen en snacken
Culinair genieten
De ‘vingers’ erbij aflikkend

€ 22,00
€ 29,00
€ 33,00
€ 35,00

Kijk op onze website voor een beschrijving
van de arrangementen. Ze zijn te boeken
vanaf 50 personen. De zaalhuur, bediening,
schoonmaak, hapjes, drankjes en de
BTW zijn hierbij inbegrepen.

FITDANKBABY®
Fitdankbaby® is een fitnessconcept
waar zowel moeder als kind
centraal staan en waar de
gezondheid en herstel na een
bevalling veel aandacht krijgen.
Fitdankbaby is bedoeld voor
mama’s en hun baby’s tussen de 3
en 8 maanden. Het programma
bestaat uit acht lessen en is gericht
op het herstel van probleemzones,
houdingsverbetering en
verbetering van de conditie van de
moeder.
De lessen worden op verschillende
dagen van de week gegeven door
Praktijk MLV en iedere maand start
er een nieuwe groep. Kijk op de
website en facebook voor filmpjes
en informatie.

INSCHRIJVEN?

NIEUW !! BOYS ONLY

Kom de eerste les gewoon vrijblijvend en
kosteloos binnenlopen. Aanmelden is niet
verplicht, iedereen is welkom!

Op donderdag 22 januari is er een proefles ‘Boys Only’ voor jongens van 8 t/m 12
jaar. In deze les leren de jongens breakdance, hiphop en pop’n & locking. Onder de
begeleiding van twee docenten gaan de jongens aan de slag met verschillende
moves, Freestyle en battles. Kijk ook op onze website en facebookpagina voor een
promotie filmpje!

Ook voor privélessen en workshops

De Meterikse band The Anaesthetics is door naar de finale van provinciale popwedstrijd Nu of Nooit. Op zaterdag 21 februari strijden vijf bands uit
Limburg in muziekcentrum De Bosuil in Weert voor een plek op de line-up
van Pinkpop.

Gedurende
de lessen
lessenen
enlesti
lestijden
wordenaangepast.
aangepast.
Gedurendehet
hetseizoen
seizoenisishet
het mogelijk
mogelijk dat de
jden worden

en Danserij
Venrayseweg
116,
5961AJAJHorst,
Horst, tel:
tel: 077-4770111,
A73 afritA73
10 afrit 10
Feesterij Feesterij
en Danserij
Froxx,Froxx,
Venrayseweg
116,
5961
077 - 477 01www.froxx.nl,
11, www.froxx.nl,

Ook Nbraska uit Mariahoop, Black
Velcro en Jick Munro & The Amazing
Laserbeams uit Maastricht en Seymour
Sachs uit Sittard staan in de finale.
De alternatieve rockband uit Meterik
maakte tijdens hun voorronde op
3 januari in Venlo genoeg indruk
om tot de finale door te dringen. De
band, bestaande uit leadzanger Sam
Duijf, gitarist Koen Huijs, bassist Des
Spreeuwenberg en drummer Stijn
Vullings, hoorde op zaterdagavond
12 januari het goede nieuws.
Zanger Sam Duijf: “Pas toen alle
voorrondes geweest waren, kregen we
te horen welke bands er door waren
naar de finale. ’s Avonds laat kwam
dat op Facebook te staan, toen zijn we
met zijn allen nog wel even wat gaan

drinken om het te vieren. We zijn er
echt heel blij mee.”
The Anaesthetics hadden niet
verwacht bij de beste vijf te horen.
Sam: “We hadden het natuurlijk wel
gehoopt, maar het is heel moeilijk
in te schatten omdat alle bands die
meedoen heel verschillend zijn.”
Voorafgaand aan de finale mogen
alle finalisten nog meedoen aan een
paar workshops, om zo goed mogelijk
voorbereid te beginnen aan de strijd.
“We gaan er alles aan doen om een zo
strak mogelijk optreden neer te zetten
tijdens de finale. Het zou heel mooi
zijn om op Pinkpop te mogen spelen.
Dat is wel echt een droom voor ons om
voor zo’n groot publiek op te mogen
treden.”
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

aan
Esmée van Gerven

Unox Soep in z

Roosvicee
Fruitdrink

Alle zakken à 570 ml

Pe r za k

Alle pakken à 1,5 liter
Pe r pa k

anderen houden. Ik vind het wel leuk1.84-2.69
1.23-1.59als andere mensen zich open opstellen.

Esmée van Gerven
18 jaar
Swolgen
Dendron College

Waar ben je trots op?
Ik ben trots op de dingen die ik heb.
Laatst heb ik mijn rijbewijs gehaald,
hier ben ik erg blij mee. Ook ben ik erg
trots op mijn ouders, want zij steunen
me altijd. Mijn vriend, Nino, heeft
laatst voor Serious Request ’s nachts
in de wind en regen op het strand 50
kilometer gelopen met het Cios. Ik ben
er erg trots op dat hij dit heeft gehaald.
Verder ben ik trots op mijn opa’s en
oma’s die altijd voor me klaar staan.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
De herinnering aan de drie keren dat
ik in bed lag en de televisie op mijn
kamer op stand-by stond, maar er wel
een kinderprogramma te horen was.
Het beeld was wel gewoon zwart. Na
ongeveer een minuut hield het geluid
op en toen ik de televisie aanzette om
te kijken of het programma op televisie
was, bleek dit niet zo te zijn. Dat vond
ik best wel eng en raar.
Waar en wanneer voel je je echt
thuis?
Eigenlijk voel ik me al snel ergens thuis
waar een gezellige sfeer hangt en waar
leuke mensen zijn. Maar natuurlijk voel
ik me het meest thuis in mijn eigen
huis als ik lekker op de bank zit.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou nog graag een keer
vrijwilligerswerk willen doen in een
arm land, bijvoorbeeld in Afrika.
De mensen daar hebben helemaal
niets. Ik zou het geweldig vinden om ze
te kunnen helpen en ze blij te kunnen
maken met de kleinste dingetjes. Of dit
er ooit van zal komen, dat is de vraag,
maar het lijkt me in ieder geval erg
mooi om dit een keer te doen of mee
te maken.
Wat is je favoriete moment in de
week?
Dat is zeker weten het weekend. Lekker
ontspannen na een lange schoolweek
en vrijdagavond gezellig met mijn
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Als je vorige week over straat
liep hier in Melderslo, kreeg je al
snel door wat het gesprek van
de dag was. Wie zou toch die
prins worden? Alle spiongadgets
werden uit de kast getrokken
zodat eventuele kandidaten
konden worden bespioneerd.
Op alle hoeken van de straten
stonden mensen in zwarte
pakken en met zonnebrillen op,
overal hingen camera’s, geen
enkele onverwachte beweging
mocht buiten beschouwing
blijven (Bij wijze van spreken
dan hè, ik probeer alleen even
een beeld te schetsen van hoe
zeer het hier leeft in Melderslo).
Alles gebeurt bij ons in het
diepste geheim, niets mag
losgelaten worden. Horst zou
een voorbeeld kunnen nemen
aan ons. Zij hebben namelijk een
openbare site waarop het
‘prinsen(ver)roaje’ staat en er
worden zelfs hints gegeven. Tss,
wat een amateurs.
Ik kan me er niet druk om
maken. Carnaval gaat mij om het
feesten, dansen en samenzijn
met vrienden. Lekker boeiend
wie er dan voorop gaat in de
polonaise. Bovendien, de
‘volwassen’ prins kan bij zo
ongeveer alle carnavalsvereni
gingen in dit land geen vrouw
zijn. Hallo, waar is die
emancipatie gebleven?
Voordat ik bierglazen,
scepters en prinsenpakken naar
mijn hoofd geslingerd krijg, wil
ik even zeggen dat ik zeker een
carnavalsmens ben. Ik hou van
het feest, de sfeer die er hangt,
en de band die je voelt met alle
mensen om je heen. Alleen ben
ik niet het type dat al tien maan
den van tevoren strest over wat
ik aan ga trekken, waar ik welke
dag heen ga en natuurlijk wie er
dit jaar tot prins benoemd zal
worden.
Inmiddels is (gelukkig) het
grootste gedeelte van alle
prinsen en prinsessen bekend,
dus is het gissen afgelopen. Ik
kan weer rustig over straat.
Eindelijk.
Liefs,
Anne

BU

Het is weer zover: alle
prinsen, prinsessen, adjudanten en boerenbruidsparen
worden bekendgemaakt. Het
gissen over wie het gaat
worden, is begonnen.

Wat zou je willen veranderen
aan jezelf?
Ik zou graag minder twijfelachtig zijn.
Gewoon een keuze kunnen maken die
me het beste lijkt en daar niet nog
dagen Geldig
overinnadenken.
Andere mensen
(zondag 11 t/m zaterdag 17 januari 2015)
week 3
3
Geldig in
week
(zondag 11 t/m zaterdag 17 januari 2015)
ergeren zich hier soms aan dat ik dat
moeilijk vind.
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mige mensen totaal geen rekening met standen ontstaan.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Dat advies was van mijn moeder,
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zaterdag
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donderdagdonderdagvrijdag
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januarijanuari
januari januari
januari
januari
januari
januari
januari
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Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via plus.nl
ik nog graag een keer naar Amerika
ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 11.00 - 17.00
Ben jij de vrijwilliger die we zoeken?
willen om te zien hoe het daar is. Mijn
moeder wil ook altijd al naar Amerika.
Voor ‘De Wendelwei Horst’
Je ziet veel over Amerika in films, dus
daarom ben ik nieuwsgierig hoe het in
Ben jij de vrijwilliger die samen
het echt is.
met anderen op toerbeurt een
Waar geef jij je laatste 50 euro
week de dieren verzorgt
aan uit?
Aan een gezellig avondje uit. Eerst
van de dierenweide aan
ergens wat eten en drinken en daarna
Deken Creemersstraat Horst?
lekker uitgaan.
Wat moeten we van je weten om
je echt te kennen?
Voor ‘Radio Reindonk’
Dat ik graag alles goed wil doen voor
Een drietal mensen met een verstandelijke
iedereen. Ik ben een open persoon en
beperking ondersteunt wekelijks de
wil mensen helpen als ze ergens mee
programmamakers van Radio Reindonk.
zitten.
Ben jij de vrijwilliger die op woensdag of
Hoe wil je graag gezien worden?
donderdag hun contactpersoon is en toezicht
Als een spontane, sociale meid. Ik ben
houdt tijdens hun koffie- en lunchpauze ?
wel zo iemand die bang is dat andere
mensen me niet aardig vinden of niet
mogen.
Meer weten? Of tips? Bel of mail:
Aan welke karaktereigenschappen
Annemie Lucassen / Ingrid Flinsenberg
van anderen erger je je en welke
T: 06-12969383 / 06-52760759
eigenschappen vind je leuk?
E: Annemie.lucassen@dichterbij.nl /
Mensen die alleen maar andere
E: i.flinsenberg@dichterbij.nl
mensen afzeiken of die alleen maar
aan zichzelf denken, vind ik niet leuk.
P ri ma

Carnavals
stress

U IT LI M

50
1.
50

1.

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Tenzij anders vermeld geldt voor alle aanbiedingen in deze folder: zolang de voorraad strekt maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant.
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als uw PLUS;
kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper.
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Geen punten voor Oxalis
Door: SV Oxalis
De dames van Oxalis waren extreem gemotiveerd om dit zaalseizoen de eerste punten binnen te slepen. Zondag
11 januari zette coach Bart van der Burgt daarom ook alles op alles om het onderste uit de kan te halen.
Oxalis kreeg HV Celeritas op
bezoek. Dit is een pittige tegenstander
en er moest daarom flink gewerkt
worden. Oxalis kwam goed uit de startblokken, dit resulteerde in een mooi
doelpunt van Odette Vallen. Na deze
opening was het de beurt aan Celeritas.
Zij wisten dit kunstje precies na te doen
en pakten meteen een voorsprong.
De toon was gezet en Oxalis moest er
tegenaan. Michelle Hermans had dit
goed begrepen en scoorde van afstand,
2-2. Vervolgens wist Celeritas de kansen
goed te benutten. Oxalis probeerde het
tempo van de tegenstander te volgen,
maar was te gehaast in de passing en

niet zuiver in de afronding. Hierdoor
kon Celeritas uitlopen naar een 2-7
voorsprong met de rust.
In de kleedkamer van Oxalis was
het duidelijk: een ander spelsysteem
moest de speelsters meer vertrouwen
geven. Er werd een afspraak gemaakt:
de schouders er onder en er tegenaan.
Het eerste schot na rust van
Celeritas was meteen raak. De volgende tien minuten was er een omslag
in de wedstrijd te zien. Het gecontroleerde aanvalsspel wierp zijn eerste
vruchten af: Elise Dekker en Michelle
Hermans schoten van korte afstand
raak, 4-8. Na de 4-9 zorgde Merlet van

Rens met een schot van afstand voor
de 5-9. Michelle Hermans scoorde haar
derde doelpunt en zorgde dat de achterstand weer kleiner werd, 6-9. Na de
6-10 was het Oxalis die aan een inhaalrace begon. De aanval draaide rustig en
er werd gecontroleerd gespeeld tot zich
een goed uitgespeelde kans voor deed.
Marloes Cox scoorde twee mooie kleine
kansen en Elise Dekker een strafworp.
Zij zorgden drie minuten voor tijd voor
de stand van 9-10. Jammer dat er in
de resterende minuten niet meer werd
gescoord, een punt was zeker verdiend
geweest gezien het uitstekende spel in
de tweede helft.

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

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van de va-

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

Parttime Assistent Dierverzorger Pluimveehouderij
– Vac.nr. 104715

Je raapt en sorteert eieren, voert de kippen, houdt de leef- en werkomgeving schoon en controleert leghennen op gezondheid en voeropname. Je hebt ervaring in de pluimveehouderij en bent een aanpakker
met een proactieve instelling.

Lijnchef Plantenkwekerij – Vac.nr. 104725

Je stuurt collega’s aan drie productielijnen aan. Je zorgt voor een veilige werkomgeving, voert onderhouds- en storingswerkzaamheden uit
en controleert kwaliteit. Je hebt leidinggevende capaciteiten, ervaring
in de tuinbouwsector en hebt technisch inzicht.

Jeugdteams Sparta’18 kampioen
De jeugdteams F1 en D2 van Sparta’18 uit Sevenum zijn najaarskampioen voor 2014 geworden. Op
vrijdag 16 januari vindt er receptie plaats op sportpark ’t Spansel, van 19.00 tot 20.00 uur. De jeugdteams uit
Sevenum werden beide ongeslagen kampioen. Zij kregen daarbij ook allebei geen enkel verliespunt. Ter
gelegenheid van dat resultaat nodigt de jeugdcommissie van Sparta’18 alle belangstellenden uit om op 16
januari de kampioenen te komen feliciteren.

Bedrijfswagenmonteur – Vac.nr. 104223

Je onderhoudt en repareert het machinepark en maakt machines op
maat. Je hebt een afgeronde MBO opleiding techniek en daardoor kennis van mechaniek, hydrauliek, pneumatiek en motoren. Je bent tevens
bevoegd bedrijfswagens APK te keuren.

Vakbekwaam Hovenier – Vac.nr. 104729

Je legt tuinen aan en onderhoudt ze. Je snoeit, schoffelt, maait gras en
je legt vijvers, hekwerken en tuinhuisjes aan. Ook plant je planten en
bomen en werk je met diverse machines. Je hebt een afgeronde MBO
opleiding niveau 3/4 richting hovenier en beschikt over rijbewijs B(E).

Teeltchef / Meewerkend Voorman Kas – Vac.nr. 104672

Je stuurt de tomatenteelt aan en door de juiste planning van de diverse
werkzaamheden zorg je voor een goed presterende teelt. Daarnaast
registreer je teeltgegevens, stelt het juiste klimaat in en maakt strategieën voor de toekomst.

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

Punten voor dames Set Up
Door: volleybalvereniging Set Up
Het eerste damesteam van volleybalvereniging Set Up uit Meerlo speelde zaterdag 10 januari de competitiewedstrijd tegen Shock’82 DS2 uit Cuijk. Ze wisten van de thuiswedstrijd dat dit een taaie tegenstander was, maar toch
wilden ze de goede serie van de laatste zes wedstrijden doortrekken.

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

De eerste set kwamen de dames
van Set Up moeizaam op gang en
konden ze geen afstand nemen van
hun tegenstander. Deze set ging tot het
einde gelijk op maar ze wisten uiteindelijk toch te winnen met 23-25.
In de tweede set kwamen de
Meerlose dames beter in hun ritme en
speelden ze beter hun eigen spel-

letje. Deze set stonden ze continue
voor en via 10-15 en 14-20 haalden ze
de tweede set met 17-25 binnen. De
derde set was in het begin ook gelijk
opgaand, maar toch konden ze uitlopen
en via 12-18 werd deze set met 17-25
binnengehaald.
De vier punten waren hiermee binnen. De Set Up-dames wilden toch ook

dat laatste en vijfde punt binnenhalen.
De vierde set begonnen ze echter niet
goed. Ze keken van het begin aan door
veel onnodige en persoonlijke fouten
en een mindere concentratie tegen een
achterstand aan. De achterstand liep op
tot 23-17. Door een sterke servicebeurt
kwamen ze nog heel dichtbij maar toch
verloren ze de set met 25-23.
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Nieuw tennispark Grubbenvorst
officieel geopend
Tennisclub Grubbenvorst heeft op zaterdag 10 januari haar nieuwe tennispark in Grubbenvorst officieel
geopend. Dit jaar staat voor de vereniging daarnaast in het teken van haar 50-jarig jubileum. Naast burgemeester
Kees van Rooij en Ger van Rensch, waren er ook verschillende oud-leden en bestuursleden bij de opening aanwezig.
Rob Derks (49) en Jo Bongartz (73), beiden oud-voorzitter, vertellen samen met het oudste lid Sjef Zwart (81) over
de rijke geschiedenis van hun club.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

zelfs naar Grubbenvorst gehaald”, zegt
Bongartz enthousiast.
Sjef kan alleen maar knikken
bij alle feiten die de andere heren
op tafel gooien. Binnenkort gaat hij
weer opnieuw beginnen met tennissen. “Hoe oud ben je? ”vraagt Derks
hem. “81 jaar”, antwoordt Zwart, heel
nuchter. Het is voor hem de normaalste
zaak van de wereld is om dan nog te
gaan tennissen. “We hebben een hele
sfeervolle club. Doordat we onze club
in 1990 zo levendig hebben kunnen
presenteren, hebben we denk ik ook
de jeugdkampioenschappen naar
Grubbenvorst gehaald.”
Nog een hoogtepunt dat niet mag
ontbreken als het gaat om de geschie-

denis van de club is het internationale
rolstoeltennistoernooi. “Dat heeft hier
ook twee jaar plaatsgevonden”, zegt
Derks. “Ja, en we hebben twee keer de
boerenbruiloft georganiseerd. Een jaar
hadden we het zo perfect geregeld,
dat de club die het ’t jaar daarop
mocht organiseren niet meer durfde.
Ze konden ons niet overtreffen”, vertelt
Zwart enthousiast. “Ja, dat was echt
heel mooi.”
De tennisclub heeft de ambitie om
nog tientallen jaren te bestaan. Samen
met de jeu de boulesclub gaat zij het
splinternieuwe clubgebouw, dat in
samenwerking met de gemeente en
vele vrijwilligers is gerealiseerd, vanaf
nu in gebruik nemen.

Rennen om Horster
hondje
Al voor de officiële opening zijn
er tientallen oud-bestuursleden in het
nieuwe clubgebouw bijeen gekomen.
Iedereen zegt elkaar gedag en er
wordt volop gelachen bij het weerzien.
Dat typeert volgens de drie heren de
betrokkenheid van het dorp bij de
tennisclub. “In de jaren 60 maakte de
voormalige gemeente Grubbenvorst
een explosieve groei door. Er kwamen
jonge gezinnen in het dorp te wonen.
De tennisclub had in die tijd een
belangrijke sociale functie”, meent
Bongartz.
Bongartz is vanaf de oprichting
van de Grubbenvorster tennisclub in
1965 lid. “Ik heb vijftien jaar competitie gespeeld en ben penningmeester

geweest. Het houten clubgebouw dat
we hebben gehad, heb ik in 1973 als
penningmeester gekocht. Het was een
hele aanwinst voor de club, omdat we
daarvoor alleen een materialenhok
hadden, waarin we schuilden als het
regende. We gebruikten het gemeenschapshuis wel als kantine, maar het
was geen locatie die echt van ons
was”, vertelt hij.
Rond de jaren 80 had de club
zo’n vijfhonderd leden. “Het was de
bindende factor in ons dorp”, gaat
Derks verder. “Hele gezinnen waren lid.
Terwijl het jongste kind van het gezin
nog in de zandbak speelde, stond het
iets oudere kind al op de tennisbaan.
De ouders gaven tips en er werd veel

geïnvesteerd in de jeugd. Terwijl overal
sprake was van winterstop, trainde de
jeugd in Grubbenvorst door. Daar was
een speciaal potje voor. Daarom hebben we als club ook altijd veel talent
gehad.”
In Grubbenvorst is volgens de tennisliefhebbers altijd zo’n 10 procent
van de inwoners lid geweest van de
tennisclub. “Normaal gesproken konden
alleen de grote verenigingen, die van
Maastricht en bijvoorbeeld Venlo, toernooien organiseren, maar Grubbenvorst
kon het ook. Alleen al door de grote
betrokkenheid. We hebben het
aspergetoernooi gehad met internationale spelers en in 1990 werden de
nationale jeugdkampioenschappen

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

Horst aan de Maas krijgt een nieuw hardloopevenement: Rundje um
ut Hundje. Dit vindt plaats op zaterdag 25 april in het centrum van Horst.
De naam verwijst naar het standbeeld van het hondje op het
Lambertusplein.
Het evenement moet een lokaal
en laagdrempelig karakter krijgen,
aldus Tom Roefs van Munckhof
Groep, één van de initiatiefnemers.
“Belangrijk is dat sport en plezier
hand in hand moeten gaan en dat
ons event een lokaal karakter heeft.
We zullen dus veel aandacht aan
zowel sport, plezier en gezelligheid
besteden. Het event wordt afgesloten
met een afterparty voor zowel
de deelnemers als de supporters.
Het event is in, voor en door Horst
aan de Maas.”
Het initiatief van deze wedstrijd
komt van wethouder Bob Vostermans,
lopersgroep De Peelrunners, Het
Loopcentrum, loopschool 2Run4Fun en
een aantal ondernemers. Roefs: “In
het verleden organiseerde Powerman

de Nightrun. Vorig jaar zijn ze
daarmee gestopt. Horst aan de Maas
heeft naar onze mening inmiddels
voldoende potentieel voor een eigen
nieuwe Run. In samenspraak met De
Peelrunners zal Rundje um ut Hundje
de Acht van Horst gaan vervangen.
De Peelrunners zorgen voor het
organisatorische gedeelte. We
denken niet dat we hiermee in het
vaarwater zitten van de Powermanwedstrijden. Powerman valt op
andere data en wordt niet meer in
het centrum van Horst georganiseerd.
Daarnaast is Powerman geen
laagdrempelig hardloopevenement
dat voor iedereen toegankelijk is
met een lokaal karakter. Het is een
internationale duathlonwedstrijd voor
professionals.”

Crist Coppens
Alleen dinsdag 20 januari 2015

kilo braadworst

voor de

halve prijs

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

Beugelkampioenschappen
Horst aan de Maas
Het kampioenschap beugelen Horst aan de Maas startte op zaterdag 10 januari bij sportpark Wienes in
Hegelsom en op de Bergerbaan in Sevenum. De deelnemers, die ingedeeld zijn op niveau, streden onder
toeziend oog van het publiek tot en met zondag 11 januari voor het kampioenschap in hun klasse.

www.coppens.keurslager.nl

De Franse keuken aangevuld met Limburgse streekgerechten

Tienrayseweg 10a, Horst
T (077) 398 22 33

www.restauranthetmaasdal.nl
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TipHorstaandeMaas.nl

Wat
zeg je?

‘Zorg het hele jaar door
voor elkaar’

Horst aan de Maas kent de zogenoemde
gezamenlijke collecte, waarbij een keer per jaar
voor een groot aantal landelijke organisaties
gezamenlijk wordt gecollecteerd. Tijdens de
feestdagen wordt er vaak nog eens extra aandacht gevraagd voor goede doelen, denk aan de
actie van 3FM, Ut Glaze Hoês of de voedselbank.
In Horst aan de Maas doneert zestig procent van
de inwoners tijdens de feestdagen aan een goed
doel. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Veel mensen geven aan dat zij tijdens de decembermaand nog eens extra gedacht hebben aan Ut
Glaze Hoês, maar ook aan de strijd tegen ebola en de
vluchtelingen Syrië. Andere organisaties waar in Horst
aan de Maas aan gedoneerd worden zijn onder meer
Artsen Zonder Grenzen, KWF en de Hartstichting.
Er zijn ook mensen die lid zijn van de Postcode Loterij
en zo elke maand automatisch doneren aan de goede
doelen die zij ondersteunt.
De overige 40 procent heeft niet extra gedoneerd
tijdens de feestdagen of kiest er zelfs voor helemaal
niet aan goede doelen te schenken. “Doneren moet
niet gaan om het geweten sussen. Het steunen van

Geen 18, geen alcoh

ol

Amstel Pilsener

Krat met 24 flesjes à 30cl
Maximaal 4 kratten per klant
11,79

8,99

15
01

Nee
40%
Ja
60%

Heb jij tijdens de
feestdagen gedoneerd?
goede doelen is goed, maar er moeten ook structurele veranderingen in politiek en beleid komen”,
vindt iemand. Sommigen doneren liever geen geld,
maar goederen. Vaak omdat zij bang zijn dat het
geld niet daar terecht komt waar het nodig is. “Er

Superdeals:
Schnitzels

Scharrel kipschnitzels, visschnitzels,
Gehakt- of zigeunerschnitzels
2 bakjes à 4 stuks
6,00 – 8,00

2 voor

5,00

Geldig van wo 14 jan 2015 t/m di 20 jan 2015.

blijft teveel aan de strijkstok hangen. Als ik zie wat
sommige managers aan salaris ontvangen, voel ik
mij niet geroepen om te doneren”, zegt een ander.
“Het geld komt niet waar het moet zijn”, voegt een
derde toe. “Kijk naar de slachtoffers van de tsunami.
Die mensen zitten na al die miljoenen nog steeds in
tenten.”
Tenslotte zijn er ook mensen die opmerken dat
doneren niet alleen bij de feestdagen hoort. “Zorg het
hele jaar door voor elkaar en niet alleen in de kersttijd”, zo zegt een van de inwoners stellig.

‘Aan meer
dan één goed doel’
‘Het komt niet terecht
waar het nodig is’
‘Er zijn teveel goede doelen’
Voor meer resultaten of aanmelden voor de volgende enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren? www.hallohorstaandemaas.nl

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

Geldopname automaat in de winkel!

r
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Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

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

Bespreking Poll week 01

Mijn kerstboom blijft staan tot Driekoningen
‘Mijn kerstboom blijft staan tot Driekoningen’, zo luidde de stelling van de
eerste poll van het nieuwe jaar. De meerderheid van de stemmers was het
oneens met deze stelling, namelijk 61 procent. Bij 39 procent van de stemmers
blijft de kerstboom wel staan tot Driekoningen. Volgens een ongeschreven regel
geldt dat in Nederland de kerstboom uiterlijk 6 januari, op Driekoningen, moet
worden weggehaald, omdat dit officieel de laatste dag van de kersttijd is. Wie
daarna nog een kerstboom in huis heeft, zou hiermee ongeluk binnenhalen.

Uit de poll blijkt dat de meerderheid hun kerstboom en andere kerstversieringen al eerder de deur uit doet. Kerst is immers afgelopen of de boom heeft
zijn beste tijd gehad. Daarnaast zijn er nog de goede voornemens: een goed
jaar begint met een opgeruimd huis.
Toch zijn er ook verschillende mensen die het wel gezellig vinden, de kerstboom en alle versieringen. Het staat immers een stuk gezelliger en kunstbomen
kunnen het een stuk langer uithouden dan echte bomen.

De bibliotheek zou prima passen in ’t Gasthoês
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeente Horst aan de Maas is druk aan de slag om een plan te maken
voor de toekomst van het Gasthoês. Zij ziet graag ook een plek voor de bibliotheek voor het cultureel centrum. Volgens de gemeente passen de doelstellingen van de bieb perfect in het plan van het toekomstige Gasthoês. Zij stelt
dat verschillende culturele activiteiten en organisaties elkaar daar alleen maar
kunnen versterken. Daarnaast verwacht zij een terugloop van het ledenaantal
van de bieb, waaruit zij concludeert dat de huidige locatie te groot wordt voor
de bibliotheek.

De directie en het bestuur van BiblioNu zien dat echter helemaal niet zitten.
Zij hebben een mooie, grote en rustige plek in de Librije in Horst. Onlangs nog
werd hard gewerkt aan een nieuwe bibliotheekvisie, waarin werd gesteld dat
de bibliotheek haar educatieve kant wat meer mag profileren. Het gaat dus
niet alleen meer om boeken lezen. BiblioNu vermoedt daarnaast dat wanneer
de bibliotheek in het Gasthoês wordt opgenomen, dit betekent dat bibliotheekleden wellicht overlast kunnen gaan ervaren van de muzikanten die daar ook
onderdak krijgen. De bibliotheek zou prima passen in ’t Gasthoês. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 02) > Accomodaties staan los van de leefbaarheid > eens 18% oneens 82%

ook
Dialect
“Waar kom jij eigenlijk
vandaan?” krijg ik hier vaak te
horen nadat ik iemand heb
geïnterviewd. Als ik zeg dat ik
‘gewoon’ uit Horst kom,
reageren mensen vaak
verbaasd. Want nee, ik spreek
geen dialect.
Mijn familie komt uit Horst
en mijn ouders praten altijd al
‘plat’ tegen mij, maar ik praat
gewoon Nederlands terug. Waar
dit vroeger fout is gegaan, is niet
helemaal duidelijk. Toen ik klein
was, was ‘woarum da?’ een van
mijn favoriete vragen, maar dat
veranderde nog voordat ik op de
basisschool zat langzaam in het
saaie en Nederlandse ‘waarom
dan?’ en dat is eigenlijk altijd zo
gebleven.
Pas toen ik niet meer de hele
tijd in Limburg woonde en in
Nijmegen studeerde, begon ik
me Horsters of zelfs Limburgs te
voelen. In eerste instantie waren
ook daar veel mensen verbaasd
dat ik uit Limburg kwam, omdat
mijn accent niet zo overduidelijk
is als bij sommige anderen. Toch
kon ook ik mijn Limburgse roots
gelukkig niet altijd verbergen.
Ik kom er namelijk steeds meer
achter dat ook ik bewust en
onbewust een hoop dialectwoor
den gebruik. ‘Plaren’ en
‘schravelen’, bijvoorbeeld. Ik heb
altijd gedacht dat dit dood
normale abn-werkwoorden
waren. En buitenprovinciale
vrienden willen nog wel eens
raar opkijken als ik het heb over
‘knommel’, ‘schottelslet’, een
elektrische ‘stoek’, ‘bóttervlaai’
of als ik last heb van ‘spoês’ of
‘knuppen’ in mijn haar. De zin
‘ik ben al aangereden’ zorgt
helemaal voor (negatieve)
verwarring, dus die probeer ik
voortaan maar te vermijden.
Nog wat verder van huis
bleek toch echt dat ik veel meer
Limburgs ben dan ik altijd dacht.
Een paar jaar geleden liep ik
namelijk stage in Amsterdam en
daar kon ik werkelijk geen zin
uitbrengen zonder dat iemand
riep: “Wat scháttig, dat accent
van jou!” Het toppunt was het
moment dat een collega daar na
een telefoongesprek met een
vrouw uit Maastricht lachend
naar mij keek en zei: “Dat taaltje
is zo leuk! Het leek wel alsof ik
met jou aan het bellen was.”
Kris
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Nieuwe naam voor advies- en meldpunt huiselijk
geweld en kindermishandeling

Onlangs vierde het
echtpaar Hendrix –
van de Rijdt hun 60
jarig huwelijksfeest.
Om het paar te
feliciteren toog burgemeester Kees van
Rooij naar Lottum.
Hij overhandigde hen
daarbij een bos bloemen en een herdenkingsbord namens de
gemeente Horst aan
de Maas.

Veilig Thuis
Wat betekent dit voor u?
Als u:
• vermoedens heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling in uw gezin, familie of buurt;
• slachtoffer bent of iemand in uw omgeving
slachtoffer is van huiselijk geweld of kindermishandeling;
• weleens geweld gebruikt;
kunt u voortaan terecht bij één centraal, landelijk
meldpunt: Veilig Thuis. Geweld is niet acceptabel of gewoon, u kunt er iets aan doen. Voor
vragen, advies, hulpverlening of een melding
kunt u met het meldpunt Veilig Thuis contact
opnemen. Dat kan ook anoniem. Samen met u
wordt gekeken naar beste oplossingen. Daarbij
kan ondersteuning vanuit de gebiedsteams van
de gemeente Horst aan de Maas ingezet worden. Zo wordt samen gewerkt aan een betere,
veilige toekomst.

Waarom deze verandering?
Veilig Thuis is een samenvoeging van het oude
Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies- en
Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Door de
meldingen op één centraal punt bij elkaar te
laten komen komt er meer samenhang in de
aanpak van kindermishandeling en huiselijk
geweld en werken we aan één plan voor één
gezin.
Veilig Thuis is een samenwerkingsverband
tussen de gemeenten in Noord- en MiddenLimburg
Hoe kunt u Veilig Thuis bereiken?
Het meldpunt Veilig Thuis is gratis te bereiken
via: 0800 - 2000.
Voor meer informatie kunt u terecht op de
website: www.vooreenveiligthuis.nl

Diverse woningbouwkavels beschikbaar

Achter de Pastorie te Melderslo
De gemeente Horst aan de Maas heeft in de kern Melderslo woningbouwkavels in het plan
Achter de Pastorie beschikbaar voor uitgifte. Deze kavels zijn bedoeld voor de bouw van
diverse woningtypen.
Bij de aankoop van deze kavels kunt u in aanmerking komen voor de stimuleringsmaatregelen.

Bekendmakingen
De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te
raadplegen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het
elektronisch gemeenteblad van deze week hebben betrekking
op het volgende.
Evertsoord
Slenkenweg 15
Horst
Bremweg 2
Fruitweg 4
Americaanseweg 48
Nieuwenbergweg 7
Kreuzelweg 21
Vrouwboomweg 20
Vertrokken naar onbekende
bestemming
Horst aan de Maas
Klaver 11, gelegen tussen de
Venloseweg, Horsterweg en
de A73, Horst aan de Maas.
Klaver 11 is onderdeel van het
Klavertje 4-gebied en wordt
begrensd door de Venloseweg
te Horst, de Horsterweg te
Grubbenvorst en de A73.

Correctieve herziening
paraplubestemmingsplan
“Huisvesting arbeidsmigranten”, Horst aan de Maas
Beleidsregel verlagen uitkering
in verband met woonsituatie
en inkomsten uit commerciele verhuur Participatiewet
gemeente Horst aan de Maas
Beleidsregels terug- en invordering Participatiewet, IOAW en
IOAZ en invordering boetes
gemeente Horst aan de Maas
Diverse locaties Horst aan de
Maas, ophogen Peelvenen –
Mariapeel
Lottum
Zandterweg 14
Meerlo
Tienraijseweg 26

Melderslo
Nieuwenhofweg 4
Slooierweg 4
Meterik
Dr. Droesenweg 1
Bosstraat ongenummerd
Kempweg 6
Sevenum
Zeesweg 5
De Hees 32
Midden Peelweg 5
Piri Reisweg 21 - 23
Greenportlane en
Eindhovenseweg
Maasbreeseweg 117
Swolgen
Krienestraat 1

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen

met Startpunt Wonen. Startpunt Wonen is
gevestigd aan de Kerkstraat 5 in Horst, en
is tevens te bereiken via 077- 260 00 00 of
info@startpuntwonen.nl of
www.horstaandemaas.nu

Zwemmen Sporten in de avonduren!
Zwembad De Berkel biedt diverse sportmogelijkheden aan in de avonduren. Denk hierbij aan aqua Robics, aqua gym, aqua joggen
of Hydro riding.
Maar je kunt ook gewoon lekker baantjes
trekken. Op www.zwembaddeberkel.nl leest u
meer over het aanbod en de tijdstippen.
Natuurlijk zijn er ook overdag verschillende
sportactiviteiten!

Recylen: waar je het koopt,
lever je het in
• Bij aankoop van nieuwe elektrische apparaten kunt
u het oude apparaat gratis bij de winkelier inleveren. Doet het apparaat het nog goed? Dan kunt u
het ook aanbieden aan de kringloopwinkel.
• Lege batterijen en spaarlampen kunt u inleveren
bij winkels waar ze die ook verkopen.
• Gebruikt frituurvet en restjes bakolie kunt u op
steeds meer plekken inleveren, bijvoorbeeld bij supermarkten. U doet het vet in een goed afgesloten ﬂes in de speciale gele container bij de inzamelpunten.

Algemene informatie
Gemeentehuis
Postadres:
Postbus 6005, 5960 AA Horst
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst
Telefoon:
077 - 477 97 77
Fax:
077 - 477 97 50
E-mail
gemeente@horstaandemaas.nl
Internet
www.horstaandemaas.nl

Openingstijden balies gemeentehuis
De balies burgerzaken, WIZ, vergunningen en
belastingen zijn voor vrije inloop geopend op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. De balie
burgerzaken is op maandag geopend van 09.00
tot 20.00 uur. Wilt u er s.v.p. rekening mee houden
dat u bij burgerzaken een geldig legitimatiebewijs
(paspoort/ID-kaart of rijbewijs) nodig hebt.

op www.horstaandemaas.nl of bellen naar
077 - 477 97 77. U kunt dan ook gelijk een
afspraak plannen. Als u een afspraak heeft
gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.

Telefonische bereikbaarheid
De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch
bereikbaar. Op maandagavond is de gemeente tot
20.00 uur bereikbaar.

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een afspraak te maken
voor producten van burgerzaken. Voor de
beschikbare data en tijdstippen kunt u kijken

Openingstijden gemeentewerken
Gemeentewerken aan de Americaanseweg 43 in
Horst is dagelijks geopend van 07.30 tot 12.00 uur
en van 13.00 tot 16.00 uur.

Openingstijden receptie/snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kan van
8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie afgehaald worden.
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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 Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Ieder voor zich of samen doen?
Het behouden van een bloeiend verenigingsleven is één van de
speerpunten van het CDA Horst aan de Maas. Dat de verenigingen en dus
ook de politiek de komende jaren voor een paar uitdagingen staan, is
duidelijk.
De krimp van de bevolking, het
aantal gemeentelijke accommodaties,
de terugloop van het aantal leden
en het krijgen van voldoende vrij
willigers zijn aandachtspunten voor
de komende jaren. Daarbij vinden wij

het belangrijk dat verenigingen ook zelf
proactief meedenken over de toekomst
van hun vereniging(en). Niet wachten totdat je voor voldongen feiten
komt te staan maar in een vroegtijdig
stadium met elkaar in gesprek gaan en

samen kiezen voor een toekomst met
bestaansrecht. Een mooi voorbeeld is
de fusie van vier korfbalverenigingen
in onze gemeente. Tijdig inzien dat
alleen doorgaan geen zin heeft en
samenwerking (lees in dit geval fusie)
de beste optie is voor de toekomst. Er
is in onze gemeente een overschot aan
accommodaties en de levensvatbaarheid van verenigingen in met name de
kleine kernen staat onder druk. Daar

willen wij graag met de verenigingen
over in gesprek. Op donderdag 28
januari houden wij een bijeenkomst
om met bestuurders van verenigingen
van gedachten te wisselen over hun
toekomst. Elders in dit blad vindt u
hierover meer gegevens. Kom naar
deze bijeenkomst en denk en praat
mee over uw eigen toekomst.
Hay Emonts,
CDA-raadslid Horst aan de Maas

voorkomen dat onwelgevallige
publicaties worden gedrukt, is strijdig
met onze democratische opvattingen.
Voor dat vrije woord hebben onze
ouders met succes gestreden en tijdens
de Tweede Wereldoorlog soms hun
leven gegeven. Het huidige Parool en
Vrij Nederland zijn daarvan nog steeds
het tastbare bewijs.
De reacties van velen op de
acties van vorige week laten zien

dat die normen en waarden nog
steeds hoog in ons vaandel staan. En
ook de reacties van vele imams en
vertegenwoordigers van Islamitische
organisaties laten zien dat deze
normen breed worden gedragen.
Hartverwarmend was dat velen bij
de demonstraties en bijeenkomsten
aanwezig waren en dat vele burgers
van Horst aan de Maas gehoor
hebben gegeven aan de oproep van

Liberté!
De aanslagen en gijzeling van vorige week in Parijs waren ook voor
D66 een schok. De acties waren heel dichtbij en ze waren ook een aanslag
op onze normen en waarden. Tegen onze democratie.
Een van die normen is dat
iedereen binnen de wettelijke
grenzen mag zeggen wat men wil.
Churchill verwoordde dat ooit
kernachtig, toen hij in een debat
in het Lagerhuis tegen een
tegenstander zei: “Ik ben het

volstrekt met u oneens, maar ik wil
mijn leven geven om er voor te zorgen
dat u uw ideeën kunt verkondigen.”
Maar ideeën verkondigen, is wat
anders dan ideeën opdringen. En
het plegen van acties om bepaalde
uitingen te verbieden of het

de burgemeester om donderdag
het register te tekenen. Dat zijn
hoopvolle tekenen.
D66 is ook buiten de
verkiezingstijd benieuwd naar uw
mening. Wij zitten elke eerste
zaterdag van de maand van 11.00 tot
12.00 uur in de bibliotheek van Horst
klaar met een kopje koffie.
Henk Kemperman, fractievoorzitter
D66 Horst aan de Maas

Herbezinning maatschappelijke accommodaties
Het College van B&W heeft aangekondigd dat herbezinning op de
gemeentelijke accommodaties nodig is. Die zouden niet meer voldoen aan
de wensen van de inwoners van Horst. Deze herbezinning gaat verder dan
eerder aangekondigde plannen met buitensportaccommodaties, waarvoor
al 100.000 euro bezuiniging was ingeboekt.
Volgens B&W is er sprake van
een extra toename van de kosten
met 1.300.000 euro. Het is goed om
deze bedragen af te zetten tegen de
eerste opzet van de verbouwing van
‘t Gasthoês (8,5 miljoen euro met een

risico van 4 miljoen euro). Inderdaad
loopt het aantal mensen in diverse
kernen terug, maar de veranderingen
verschillen per kern. Mensen worden
gemiddeld ouder en er zijn minder
jongeren. De vraag is gerechtvaardigd

of alle accommodaties in de huidige
vorm dan wel nodig zijn. Er is niets
tegen samenwerking en multifunctioneel gebruik van accommodaties.
Efficiënt met de middelen omgaan is
een goede zaak. Voor de SP is leefbaarheid in de kernen zeer belangrijk.
Gemeenschappelijke voorzieningen
zijn voor een goede leefbaarheid,
naast andere zaken, de belangrijkste
randvoorwaarde. Het verdwijnen van
gemeenschapsaccommodaties heeft

desastreuze gevolgen (zie ZuidLimburg). B&W stelt dat kwaliteit van
voorzieningen belangrijker is dan nabijheid. Centralisatie van voorzieningen in
de grote kernen, waardoor voorzieningen uit de andere kernen verdwijnen,
wijst de SP af. We krijgen ‘leefbaarheid’
niet voor niks. Bij de begrotingsbehandelingen heeft de SP voorgesteld om
100.000 euro te investeren in zonnecellen op de gemeentelijke accommodaties om daarmee de exploitatiekosten

in de toekomst te kunnen drukken.
Helaas gingen de andere politieke
partijen hier niet in mee. De discussie
met betrekking tot de accommodaties
moet niet (alleen) over geld (bezuinigen) gaan, maar vooral over leefbaarheid, die ook iets mag kosten. De SP
hoopt vanuit de raad de gemeente
goede kaders mee te kunnen geven
voor de gesprekken met belanghebbenden en de besluitvorming.
Thijs Lenssen, SP Horst aan de Maas

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Energie- en Hormonale Balans
Pijnklachten, Roken en Overgewicht
Nu ook Cosmetische Acupunctuur!

Rob Coumans

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

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

ELKE ZONDAG

OPEN
van 12.00 tot 17.00 uur

He nk Bove e in Horst is tot ca rn av al
ELKE ZONDAG OPEN va n 12 tot 17 uu r,
du s 7 da ge n pe r we ek ku nt u bij on s terec
ht .

Henk Bovee Horst

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

Al ruim 45 jaar hét vertrouwde adres voor keuken en badkamer!

en zo 17
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GEPLUKT Chris Cleven

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

hij het erg naar zijn zin. “Ik ben
sowieso niet een persoon die bij een
groot bedrijf als Philips wil werken,
ik zoek veel liever het dorpse op in
een wat kleiner bedrijf dat dichter
bij Melderslo ligt. In een dorp kent
iedereen elkaar en heb je een vaste
groep vrienden, daar houd ik wel
van.”

Basgitaar leren
spelen via YouTube

Chris Cleven (28) woont al vanaf zijn derde in Melderslo en wil dat voorlopig ook nog wel even zo houden.
Zijn hobby’s? Alles wat dorps en gezellig is en “lekker ouwehoeren en knommelen.” Carnavalsdecors bouwen,
muziek maken, voetbal: Chris doet het allemaal en met heel veel plezier. Deze week wordt hij geplukt.
zitten ook in de techniek, dus bijna
ons hele gezin houdt zich daarmee
bezig. Alleen mijn zusje is iets totaal
anders gaan doen. Dat ik iets met
techniek wilde gaan doen later zat
er bij mij al heel vroeg in. Ik was
altijd wel aan het ‘knommelen’ en
heb lang bij een tuinder gewerkt. Nu
ben ik projectleider bij een bedrijf
in Sevenum dat machines maakt
voor de voedingsector.” Daar heeft

Sinds dit jaar is Chris op
zichzelf gaan wonen. “Mijn moeder
is ongeveer tien jaar geleden
overleden en ik heb eigenlijk altijd
bij mijn vader gewoond”, vertelt
hij. “Dat was ideaal, dus ik had
niet zo’n haast om zelf een huis te
zoeken.” Tot zijn vijfentwintigste
studeerde hij werktuigbouwkunde
aan de universiteit van Eindhoven.
Chris: “Mijn vader en mijn broertje

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Ik zou hier nooit
meer weg willen
“Ik ben altijd wel bezig met het
een of ander”, concludeert Chris.
“Ik ben niet iemand die een hele
avond voor de televisie kan hangen,
ik moet iets te doen hebben.
Maar het voelt voor mij nooit alsof ik
het heel druk heb. De meeste dingen
die ik doe zijn gewoon mijn hobby.”
In zijn nieuwe huis is hij dus niet zo
vaak te vinden, meestal is Chris op
pad. “Maar het bevalt me hier heel
goed”, zegt hij.

Nooit meer weg
uit Melderslo
“Lekker rustig en de buurt is ook
heel gezellig. Eigenlijk zou ik nooit
meer weg willen uit Melderslo. Mijn
vriendin woont nu in Sevenum, maar
gelukkig wil zij later ook hiernaartoe
komen. Uiteindelijk wil ik ook graag
een eigen huis bouwen. Dan kan
ik alles zelf regelen en beslissen,
dat lijkt me een mooie uitdaging.”
Lachend voegt hij nog toe: “En mijn
vriendin wil pas naar Melderslo
komen als ik een huis met open
haard en bad heb, dus daar moet
nog wel aan gewerkt worden.”
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:

Chris heeft veel hobby’s
en is lid van een hele lijst aan
verenigingen. Zo speelt hij
bijvoorbeeld in het vierde elftal van
de voetbalclub van Melderslo. “Een
echt sterrenensemble”, lacht hij.
“We hebben tot nu toe nog bijna
niets gewonnen. Maar gelukkig
is de derde helft wel altijd leuk.”
Verder speelt Chris bugel bij de
fanfare van Melderslo, zit hij bij de
raad van elf, helpt hij ieder jaar met
het bouwen van de prinsenwagen
en het carnavalsdecor en is hij lid
van de plaatselijke KPJ. Daarnaast
speelt hij ook al een aantal jaar in
de feestband Kingsize, met allemaal
vrienden uit zijn dorp. Toen de band
een basgitarist nodig had, besloot
Chris om die taak op zich te nemen.
“Ik had dat nog nooit gedaan. Maar
ik heb gewoon een basgitaar gekocht
en met een boekje erbij en YouTube

op de achtergrond ben ik een heel
eind gekomen.”

DINGEN

ONZE AANBIE

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

EEK

VOOR DEZE W

Haascarbonade v/h scharrelvarken
Heksenkaas schnitzel
uit eigen keuken

Rund poulet kant en klaar
Schouderham

500 gram
4 stuks

€ 5,95
€ 5,00

€ 6,25
200 gram € 2,20
500 gram

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
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Donatie Best Bijzonder
Stichting Best Bijzonder uit Horst ontving op dinsdag 6 januari een
donatie van Kiwanisclub Horst aan de Maas. Ingrid van Stiphout reikte
namens de Kiwanisclub een cheque van 1.000 euro uit aan de stichting.
Stichting Best Bijzonder bestaat
sinds januari 2010 en is het initiatief
van drie moeders van kinderen met
een ‘gebruiksaanwijzing’, zoals onder
andere autisme of ADHD. Het belangrijkste doel van de stichting is om
ouders van ‘best bijzondere kinderen’ bij elkaar te brengen. Hiervoor

is een digitale ontmoetingsplaats op
internet ontwikkeld waarin iedereen na registratie kan meepraten en
meedenken over alles rondom de best
bijzondere kinderen. Kiwanisclub Horst
aan de Maas wil dit initiatief vanuit
haar missie ‘serving the children’ graag
ondersteunen.

Jubilarissen Rode Kruis
In Tienray vond op maandagmiddag 5 januari in het Dienstencentrum het
nieuwjaarstreffen van de vrijwilligers van het Rode Kruis, afdeling MeerloWansum/Broekhuizen plaats. Vier jubilarissen kregen een onderscheiding.

Verenigingen halen
Kronenbergs oud papier op
In Kronenberg wordt het oud papier voortaan opgehaald door leden van vier verenigingen. Fanfare Monte
Corona, carnavalsvereniging Kroeënekraan en Pieëlhaas, KJEM en SV Kronenberg hebben dit met ingang van
het nieuwe jaar overgenomen van Madrukro. Voor de inwoners van Kronenberg en Evertsoord verandert er
verder helemaal niets. Het papier blijft op de tweede zaterdag van de maand opgehaald worden. Zaterdag
10 januari werd de eerste ophaalronde verzorgd door de vier voorzitters: Henk Sturme, Luc van den Beuken,
Tom van Enckevort en Ger Hoogers.

Vrijwilligers Leny Hendriks-Cox uit
Meerlo, Coba Kleven-Christiaens uit
Swolgen, Leonora Vermazeren-Van Lin
uit Broekhuizen en Toos WijnhovenVerstraaten uit Meerlo kregen een
onderscheiding vanwege dertig jaar
trouwe dienst. Mia Hofmans-Boots,

Vernieuwde technische
groothandel nu volledig ingericht!
ACB heeft het afgelopen
in de vernieuwde inrichting
van de technische groothandel,
die inmiddels al ruim 20 jaar bestaat!

U kunt bij ons terecht voor:
Aandrijftechniek
Pneumatiek
Hydrauliek
Elektro
Water
Smeermiddelen en lijmen
Bevestigingsmaterialen
Veiligheidsartikelen
ACB Solutions
Stationsstraat 125, 5963 AA Horst
Telefoon: 077 - 398 44 16
Email: info@acb-solutions.nl

www.acb-solutions.nl

Koorscholingsproject
Horster Mannenkoor
Het Horster Mannenkoor organiseert vanaf dinsdag 20 januari een
koorscholingsproject onder het motto ‘Ontdek je nieuwe hobby’. Zij biedt
gratis workshops voor mensen die geïnteresseerd zijn in het zingen met een
mannenkoor.
De workshop bestaat uit twaalf
bijeenkomsten voor mannen, die nog
geen ervaring hebben met zingen. De
workshops zijn met name bedoeld voor
mannen van ongeveer 35 tot 55 jaar.
Onder leiding van dirigent Tim Schulteis
gaan de mannen op, zoals hij het zegt:
“een ontdekkingsreis met je stem.”
De workshop start op dinsdag

jaar veel energie gestoken

Gehoorbescherming, veiligheidshelmen,
veiligheidsbrillen, handschoenen

Gereedschappen en toebehoren

voormalig leidster van de vrijwilligersgroep Meerlo-Wanssum, had voor alle
vrijwilligers een kort woordje en dankte
hen voor hun belangeloze inzet. Daarna
speldde bestuurslid Piet Vogelsangs de
jubilarissen een gesp op en werd de
daarbij behorende oorkonde uitgereikt.

20 januari met een kennismakingsbijeenkomst en vindt vervolgens van
januari tot en met mei op dinsdagavond van 18.45 tot 19.45 uur plaats in
het repetitielokaal van het mannenkoor
in zalencentrum De Leste Geulde in
Horst. Deelname is gratis.
Aanmelden kan via nieuwehobby@
horstermannenkoor.nl

Triatlon
met een donorhart
Wouter Duinisveld geeft op vrijdag 23 januari een lezing bij anco lifestyle
centre in Horst. Duinisveld vertelt dan over hoe hij met een donorhart een
hele triatlon heeft volbracht. De lezing is vanaf 19.30 uur.
Afgelopen zomer presteerde Wouter
Duinisveld het tot dan onmogelijke
door met een donorhart 3,8 kilometer
te zwemmen, 180 kilometer te fietsen
en 42,2 kilometer te lopen in ruim
twaalf uur.
Over de strijd die hij heeft
moeten leveren, schreef hij het
boek De hartslag van een ander.
De opbrengst van deze avond gaat naar

twee goede doelen: de Hartstichting
en Klimmen Tegen MS team Hôrs
Categorie. Deze laatst bestaat uit zeven
inwoners uit Horst, Tienray, Lottum en
Venray die deze avond organiseren
en die in mei de Mont Ventoux gaan
beklimmen om geld op te halen in de
strijd tegen MS.
Aanmelden voor de lezing kan via
ktmshorscategorie@gmail.com
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Negende zomerprins Horst
Bart van de Klashorst is de negende zomerprins van Horst. Zijn proclamatie vond plaats op maandag 12 januari
in café De Beurs in Horst.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Proclamatie jeugdprins Hegelsom
De nieuwe jeugdprins van Hegelsom wordt zondag 18 januari bekend
gemaakt. De proclamatie vindt plaats vanaf 15.11 uur in zaal Debije.
Voordat de nieuwe prins wordt
gepresenteerd, wordt er eerst
afscheid genomen van jeugdprins Jor
en de adjudanten Remco en Jeroen.
Jor wordt vervolgens opgenomen

in het Ald-jeugdpreense- en jeugdvôrstekorps. Deze middag is er tevens
een optreden van W-Dreej.
Kijk voor meer informatie op
www.jchegelsom.nl

Expositie viltkunste
naars De Kantfabriek
In Museum De Kantfabriek in Horst exposeren vanaf zondag 18
januari twaalf viltkunstenaars. Hun werk illustreert volgens het museum
de innovatie in de hedendaagse internationale viltwereld.

Bart I wordt bijgestaan door
prinses Ingrid, zijn adjudanten
Peter Wijnhoven en Louis Clabbers
en de dansmarietjes Ellen en
Linda Zanders. De zomerprins is
een initiatief van de maondaaga-

vundclub. Voordat de nieuwe prins
bekend werd gemaakt, werd eerst
afscheid genomen van prins Johan I
en beschermheer Leon Litjens.
Het beschermheerschap is overgenomen door wethouder Bob

Vostermans. Het zangduo Ivan en
Frank trad deze avond op en presenteerde tevens haar nieuwe cd.
Het zomercarnaval, met de receptie
van prins Bart I, staat gepland op
zaterdag 11 juli.

De twaalf viltkunstenaars zijn
afkomstig uit de Verenigde Staten,
Japan, Nederland, Australië en
Canada. Zij maken niet gebruik van
de traditionele vilttechnieken, maar
kijken ook naar andere disciplines
zoals beeldhouwkunst en keramiek
en maken gebruik van digitale
technieken.
Daarbij maken ze ook gebruik
van andere materialen. Het
geëxposeerde werk benadrukt

LETSELSCHADE?
BEGIN GOED!
WIJ STAAN VOOR U KLAAR

Ook voor de afwikkeling van letselschade-zaken
geldt: een goed begin is het halve werk.
De afwikkeling van letselschadezaken is vaak een
zaak van de lange adem. Voordat een zaak kan
worden afgewikkeld, moet er eerst duidelijkheid
zijn op medisch gebied. Er moet, zoals het in
vakjargon heet, sprake zijn van een medische
eindtoestand. Dat is niet het moment waarop de
behandelend arts zegt: “dit is het, meer kan ik niet
voor u doen”. Van een medische eindtoestand is
in letselschadezaken pas sprake als er geruime
tijd sprake is van een stabiele situatie. Er moet
zoveel mogelijk zekerheid zijn over de toekomst.
Als er eenmaal een handtekening is gezet onder
de overeenkomst waarmee de schade wordt
afgekocht is er immers (meestal) geen weg meer
terug.

Ook op gebied van de schade die een gevolg is
van het letsel duurt het vaak lang voordat er
duidelijkheid is. Als iemand bijvoorbeeld als gevolg
van een ongeval arbeidsongeschikt is geraakt is
het van belang met de afwikkeling van de zaak te
wachten totdat duidelijk is of terugkeer in het eigen
of aangepast werk mogelijk is. Is dat niet het geval,
dan moet daar rekening mee gehouden worden bij
de afwikkeling van de letselschadezaak.
Het is dan ook belangrijk om de zaak vanaf het
allereerste moment goed op de rails te zetten en
te houden. Afwachten of de zaak op zijn beloop
laten is zelden een goed idee. Vanaf de dag van
het ongeval moeten er namelijk belangrijke keuzes
gemaakt worden.

Patersstraat 15-17, Venray
0478-556677 | info@putt.nl | www.putt.nl

innovatie in vilt en toont volgens de
organisatie diversiteit, originaliteit
en kwaliteit. Voor het merendeel is
het tentoongestelde werk nog niet
eerder in Nederland te zien geweest.
Na de expositie in De Kantfabriek,
gaat de tentoonstelling naar Australië.
De tentoonstelling Sculptural Felt
International is te zien tot zondag
12 april.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdekantfabiek.nl

Als slachtoffer hoor je daarbij niet aan de zijlijn te
staan. Het gaat immers niet om de verzekeraar
of de belangenbehartiger, het gaat om jou! Jij
hebt letsel, jij lijdt schade. Daarom vinden onze
letselschadeadvocaten dat het slachtoffer centraal
moet staan, niet alleen op papier. Wij adviseren je
over de mogelijkheden die je hebt. Wij adviseren je
over de voor- en nadelen van die keuzes, maar jij
neemt de beslissing.
Voor goede advisering is persoonlijk contact
onontbeerlijk. Bij sommige belangenbehartigers
lijkt het afwikkelen van letselschades vooral
het invullen van formulieren en het doorsturen
daarvan. Vaak krijgen slachtoffers niet eens een
kopie van de aan de verzekeraar verstuurde brief.
De ervaring leert dat veel slachtoffers niet weten
wat de stand van zaken in hun letselschadedossier
is. Dat is een slechte zaak. De afwikkeling van een
letselschadezaak is van belang voor de rest van je
leven. Je moet zelf de kans krijgen mee te denken
en zeker ook mee te beslissen.
Zoals gezegd werken de letselschadeadvocaten
van Van der Putt Advocaten anders. Bij ons sta
jij echt centraal en neem jij de beslissingen. Wij
helpen je graag en adviseren je op hoog niveau,
maar jij hakt zelf de knoop door.
Een eerste gesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend.
Maak daar dan ook gebruik van en bel ons, kom
langs op ons inloopspreekuur (maandag van 12.00
tot 14.00 en woensdag van 17.00 tot 18.00) of maak
een afspraak. Kun je niet naar ons kantoor komen?
Geen probleem. Onze letselschadeadvocaten
komen ook bij je thuis. Jij staat immers centraal.

GRATIS SPREEKUUR

Maandag 12-14 uur | Woensdag 17-18 uur
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Nieuwe prins De Vlaskop
De nieuwe prins uit van carnavalsvereniging De Vlaskop in Melderslo is Ron van Rens. Zijn adjudanten zijn
de broers Ralf en Rob Driessen. Prins Ron I werd gepresenteerd tijdens een kleurrijke ‘Melderse’ kermis. Hij is
de 53e prins van De Vlaskop. Prins Ron is 34 jaar oud en woont samen met Marinda. Ze hebben twee
kinderen, Jill (6 jaar) en Stijn (4 jaar). De nieuwe prins werkt als kraanmachinist en is in zijn vrije tijd druk
met voetbal, jeugdleider bij de B1 en is bovendien altijd bij de carnavalsactiviteiten te vinden.
De receptie is op zondag 1 februari van 14.11 tot 16.11 uur in MFC De Zwingel in Melderslo.

Grondmonsters voor
aaltjes en bemesting
Breng uw pH op peil
met Calciumgranulaat 54% NW
+ 4% MgO + 40% Calcium

Wilt u ook de pH en Magnesium
voorraad op peil brengen
kies dan Agri kalk plus 57% NW+ 18% MgO
Alle meststoffen zijn variabel te strooien

www.timmermansagriservice.nl

Tel.077-4641999

Jeugdprinsenpaar Melderslo
Het nieuwe jeugdprinsenpaar van De Vlaskop in Melderslo wordt gevormd door Jeugdprins Sven I (Hesen)
en Jeugdprinses Anouk I (Hagens). Op zondag 11 januari bezocht familie Jansen de kermis in Melderslo.
Diverse touwtjes werden getrokken en daarmee kwam langzaam de proclamatie tevoorschijn. Het grote
raden in de zaal kwam daarmee flink op gang. Als grote prijs mocht de familie Jansen nog een schot lossen
in de schietkraam. Daarmee kwam het jeugdprinsenpaar tevoorschijn. Sven I en Anouk I gaan naar het
Dendron College en zijn beide lid van de voetbalclub in Melderslo. Ze worden bijgestaan door adjudanten
Stan Vogelzangs en Simone Verstraaten. De receptie is op zondag 8 februari van 14.11 tot 15.30 uur in
MFC De Zwingel in Melderslo.

Taxi Arns gevestigd in Sevenum is op korte termijn op zoek naar

representatieve taxiVandiekomsa bij Cambrinus
en weekendchauffeurs m/v
• weekends en ‘door-de-week’;
• luchthavenvervoer (‘s nachts en overdag);
• taxivervoer in regio Horst, Venray en Venlo (en omstreken);
• regiotaxi Noord- en Midden-Limburg;
• Valys door geheel Nederland.
U bent een enthousiaste en representatieve kandidaat die:
• in het bezit is van een geldige chauffeurspas;
• ervaring met rolstoelgebruikers (geldt niet voor de weekendchauffeurs).
Voor meer informatie bel ons op tel. 077 – 467 00 00 of stuur een
e-mail naar info@taxiarns.nl

Folkband Vandiekomsa geeft op zondag 18 januari een concert in café Cambrinus in Horst. Het optreden maakt
deel uit van hun ‘Gewoon met een zachte g’-tour. De band promoot met de tour haar nieuwe cd Vur mekaar.
Vandiekomsa ontstond in 2007
nadat gitarist en zanger Hein Augustijn
een oproep deed op een forum voor
folkmuzikanten. Hij kreeg bijval van
zanger en gitarist David Cornelissen
en zanger en percussionist Ramon de
Louw. In 2011 volgde een eerste cd.

Een uitbreiding kwam met de toevoeging van contrabassist Marcel van
Cuijk en slagwerker Maarten Roijackers.
In volle bezetting stond de band in
2013 onder andere op Festival Mundial
en in het theater in Vught. Eind 2013
verscheen de ep Baarschot sessies.

2014 wordt er gewerkt aan een
nieuwe cd. Op dat moment schuift ook
accordeonist Kees Schoone aan. Kees
wordt een vaste gast van de band.
Deze zomer brachten ze de nieuwe cd
Vur mekaar uit door HKM Music.
Het optreden begint om 16.00 uur.

Jubileumreceptie De Turftreiërs
Carnavalsvereniging de Turftreiërs uit America bestaat dit jaar 5x 11 jaar. Het jubileum wordt op zaterdagavond
17 januari gevierd.

Horsterweg 13a Sevenum

www.taxiarns.nl

Op het programma van deze
jubileumviering van de Turftreiërs staat
de jubileumreceptie met aansluitend

een feestavond. Tijdens die feestavond
kan het publiek luisteren naar
optredens van Altiëd Noeït te Laat, de

Toddezèk en Da Ma Zoeë. De receptie
begint om 19.11 uur in de Bondszaal
van America.
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Ruud I prins
Tuuteriek
Tijdens het prinsenbal in Hegelsom werd Ruud I uitgeroepen tot nieuwe
prins van het Tuuteriek. Ruud I, beter bekend als Ruud Zanders, wordt
bijgestaan door zijn prinses Mieke Joosten en adjudanten René Saris en Leon
Faessen.

Guus Aarts prins Grubbenvorst
In Grubbenvorst is Guus Aarts op zaterdagavond 10 januari uitgekomen als prins Guus I van gekke
maondaagsvereiniging De Plaggenhouwers. De adjudanten van prins Guus I zijn Timo Wagemans en Boy
Alberts. Guus is 25 jaar oud en is actief bij de jubilerende volleybalclub Aspargos en de plaatselijke tennis
club. Het trio houdt receptie op zondag 25 januari in De Vonkel om 14.11 uur. (Foto: Steegh Fotografie)

In de Tuutetempel trad het minioren dansgarde op, waarna prins Peter
III aftrad. Deze werd opgenomen in het
korps van oud-prinsen en oud-vorsten.
De raad van elf en de dansmarietjes
hadden een toneelstuk voorbereid om
het uitkomen van de nieuwe prins aan
te kondigen. Vervolgens werd de proclamatie voorgelezen door vorst Rob en
werd Ruud Zanders benoemd tot prins
Ruud I, oppertuut van het Tuuteriek.

Ruud is 34 jaar oud en heeft samen
met zijn prinses Mieke Joosten twee
kinderen, Jan (6) en Nina (3). Ruud
werkt bij Seco Jabro Tools in Lottum als
product range-manager. Zijn hobby’s
zijn fietsen, op vakantie gaan, uitgaan
en vissen. Het motto waarmee prins
Ruud I carnaval ingaat, is: ‘Deze vastenoavend breake weej iezer met hand
en springe in d’n Tuutetempel saame
oet d’n band.’

Luc II jeugdprins Plaggenhouwers
Op het jeugdprinsenbal van de Grubbenvorster Plaggenhouwers zondag 11 januari is Luc Verschueren als
jeugdprins Luc II bekendgemaakt. Zijn adjudanten zijn Anouk Luijpers en Stan Hegger. Het jeugdtrio houdt
receptie op Gekke Zôndig 1 februari om 14.11 uur bij cafe ’t Stammineke. (Foto: Steegh Fotografie)

woningbouw renovatie
utiliteit datanetwerken
Domotica draadloos/ KNX

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*
*ga voor de voorwaarden
naar onze website

Expeditiestraat 19 | 5961 PX Horst | t 077-3983757

www.elektrovanberlo.nl

Wok & Chinees - Indisch Specialiteiten Restaurant
VEEMARKT 3, 5961 ER HORST TEL. 077 398 23 56 WWW.TINSUN.NL

tie op

.nl
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Revue en jeugd
prinsenbal Swolgen
Carnavalsvereniging D’n Bok uit Swolgen organiseert op zondag
18 januari het jeugdprinsenbal om 14.11 uur in café-zaal Wilhelmina.
Op 23, 24 en 25 januari vindt de Zwollegse Revue plaats in de Bokkenstal.
De revue-avonden beginnen op vrijdag en zaterdag om 19.30 uur en op
zondag om 17.30 uur.
Tijdens het jeugdprinsenbal op
18 januari in Swolgen wordt afscheid
genomen van jeugdprins Kevin,
jeugdprinses Melissa, jeugdvorst
Tiemko, jeugdnarrin Imke en de
rest van de jeugdraad 2014. Het
jeugdprinsenbal staat in het teken
van The Voice of Zwollege. De nieuwe
jeugdprins, -prinses, -vorst en –nar
worden bekendgemaakt tijdens deze
middag. Behalve de benoeming van
deze vier hoogheden worden er dit

Evert I jeugdprins
D’n Dreumel
Evert Leijssen werd zondag 11 januari uitgeroepen tot jeugdprins van Jeugdcarnaval D’n Dreumel in Horst.
Hij wordt bijgestaan door Loek Soberjé en Stan Peeters. De jeugdzittingsmiddag vond plaats in de Mèrthal.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

jaar voor het eerst twee adjudanten
benoemt die de jeugdprins en
jeugdprinses overal bij zullen
steunen.
De Zwollegse Revue wordt dit jaar
gehouden op 23, 24 en 25 januari.
Bekende artiesten zoals C&A, Die
Zwei en Onjeklonje, maar ook nieuwe
formaties treden deze avonden op.
De voorbereidingen hiervoor zijn al
volop in gang gezet door artiesten uit
het eigen Bokkenland.

Wilt u schimmelvrije
nagels in de zomer van 2015?
Indien u nu een start maakt met het traject om uw schimmelnagels weg te laseren, zijn uw nagels mooi en schimmelvrij in
de zomer. Podotherapie Hermanns beschikt over een Yag-laser,
waardoor maar liefst 95% van de patiënten van hun schimmelnagels af komt.
Hoe herkent u een schimmelnagel
De nagel is verkleurd, waarbij de kleuren kunnen variëren van wit, geel tot bruin. De nagel
kan verdikt zijn en brokkelt makkelijker af. In
sommige gevallen kan de nagel pijnlijk aanvoelen.
De behandeling
Deze bestaat uit een traject van maximaal 3
behandelingen. Tijdens de eerste behandeling
worden de aangetaste nagels gelaserd waardoor de
schimmel wordt gedood.
In sommige gevallen blijft de verkleuring
aanhouden, ondanks dat de schimmel is
gedood. Omdat de (gedode) schimmel uitgroeit met de groei van de nagel (±1 mm
per maand), zijn de behandelingen verspreid over een aantal maanden. Op deze
manier kan de voortgang goed worden
bewaakt. Uit wetenschappelijk onderzoek
blijkt dat 80% na de eerste behandeling
schimmelvrij is en maar liefst 95% na de
derde behandeling.
Voordelen:
• 95% van de patiënten wordt schimmelvrij;
• geen inname van orale toedieningsvormen;
• geen bijwerkingen bekend;
• normaliter slechts één behandeling nodig.
De laserbehandeling wordt u aangeboden voor

Het prinselijke trio heeft
haar receptie op zaterdag
7 februari in zaal De Lange van
19.11 tot 21.11 uur. Ook het nieuwe
Jeugdboorebrullefsgezelschap werd op
zondag 11 januari bekend gemaakt.
De spelersgroep bestaat geheel
uit leden van HOVOC, aangezien
de organisatie van de ‘grote’
Boorebrullef dit jaar in handen van

deze volleybalclub is. Na een act die
in het teken stond van het thema
circus werden de broêd, broêdegom
en het gehele gezelschap aan Horst
voorgesteld. De broêd wordt gespeeld
door Danee Thijssen. Stijn Slots is de
broêdegom. Finn Versleijen en Kyra
Linders vormden de ouders van de
bruid. Anke Leijssen speelt de zus.
De vader en moeder van de bruidegom

zijn Loek Smits en Floor Verhaegh, zij
spelen een circusechtpaar. Verder is er
een koordanseres (Demi Everaerts) en
een dompteur (Nikki Craenmehr). De
burgemeester tenslotte wordt gespeeld
Milou Poels.
Op zondag 8 februari wordt het
jeugdboorebrullefspaar in de onecht
verbonden vanaf 14.11 uur in zaal
De Lange.

Jeugdprins Jeffrey Meerlo
Tijdens het jeugdprinsenbal van zaterdag 10 januari in Meerlo zijn Jeffrey Jilesen en Lynn van de Laar gepresenteerd als jeugdprins en jeugdprinses van de Vossenkeutels uit Meerlo. Op zondagmiddag 1 februari houden zij
receptie in café Oud Meerlo van 15.11 tot 16.30 uur.

€ 298,-

Een deel van de kosten valt onder podotherapie en wordt mogelijk
vergoed door uw verzekering.

Bel voor een afspraak: 077 397 13 18

HH

In de regio Horst-Venray zit podotherapie Hermanns
op de volgende locaties:

Ursulinenweide 3
5971 ED Grubbenvorst
Herstraat 20
5961 GJ Horst
Beatrixstraat 2
5864 AH Meerlo
Mommesstraat 2
5975 NG Sevenum
Keizersveld 9F
5803 AM Venray

Hermanns

(Spor t) podotherapie

Voor meer informatie en andere locaties:

www.podotherapiehermanns.nl

Het thema van het prinsenbal
was ‘de jongens tegen de meisjes’
en in dit spel werden de jeugdprins
en jeugdprinses bekendgemaakt.
Zij worden bijgestaan tijdens hun
regeerperiode door de adjudanten

Dirk Jacobs en Jeanna van de
Kerkhof.
Aan het begin van de avond
werd er afscheid genomen van
de oude jeugdprins Willem en zijn
adjudanten Koen en Jelle en was er

een optreden van de Stardancers.
Op zondag 25 januari is de receptie
van Prins Kevin I en prinses Maud.
Deze wordt gehouden in sport- en
feestzalencentrum ’t Brugeind van
14.11 tot 16.11 uur.
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Geitenkermis in Broekhuizenvorst
Traditiegetrouw vindt in Broekhuizenvorst de Geitenkermis plaats van 18 tot en met 21 januari. Zoals ieder jaar
bestaat het evenement uit het kopen, braden en eten van geiten.
Hoe en wanneer deze traditie
is ontstaan, is niet zo duidelijk in
Broekhuizenvorst, maar mogelijk stamt
de traditie af van de patroonsdag
van St. Antonius, die al in 1685 werd
gevierd en waarbij veel geitenvlees en
bier genuttigd werd. Ieder jaar vindt
nu nog steeds op de tweede zondag

na Driekoningen de Geitenkermis
plaats in Broekhuizenvorst. Op zondag
18 januari vanaf 11.00 uur verzamelt de
‘geiteclub’ zich in de plaatselijke cafés,
waar de kaarten voor het geitenmaal
verkocht worden. Met de opbrengst
hiervan en giften gaat de club ’s maandags op pad om in de omgeving geiten

te kopen. Dinsdagochtend 20 januari
worden de geiten geslacht, brengt de
club een bezoek aan de bierbrouwerij
in Arcen en wordt de geitenlever verorberd. Op woensdagmiddag 21 januari
worden de geiten dan gebraden voor
de geitenmaaltijd die plaatsvindt in
café-zaal ’t Dörp en begint om 19.00

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

uur. Ook de gelukspop St. Tunnis wordt
deze avond om 18.00 uur verbrand als
symbool voor het einde van de winter
en de geitenkermis.
Dit jaar organiseert vriendengroep
Vorster Parents een ludieke activiteit op
zondag 18 januari van de Geitenkermis.
Het thema van hun actie is ‘de slimste
mens van Vors’. De Vorster Parents
komen ieder jaar op de zondag met de
Geitenkermis bij elkaar. Zij ondersteu-

nen al ruim twintig jaar Plan Nederland.
Hun inmiddels vierde adoptiekind komt
uit Guatemala. Op deze dag wordt
stilgestaan bij het adoptiekind, vaak
door middel van een activiteit. In het
verleden hebben ze ook meegedaan
aan landelijke goededoelacties zoals
bijvoorbeeld voor de aardbeving in
Haïti. Samen met troubadour Math
Craenmehr verzorgen zij deze ochtend
in café ’t Dörp, vanaf 11.00 uur.

Hollandse avond
Café D’n Tap in Horst organiseert zaterdag 17 januari een Hollandse
avond met optredens van Crist Coppens, Vital Wolter, Colinda Pronk, Peter
Ryan en dj Sjakie.
Volgens de organisatie van de
Hollandse avond is Crist Coppens met
zijn nieuwe cd niet meer weg te denken uit de Nederlandstalige muziekwereld. Colinda Pronk wordt een
mengelmoes tussen Corry Konings en
Marianne Weber genoemd. Zij treedt

op met haar liedjes als Zo zonder jou,
Kun je me zeggen, en Wat ik alleen
maar wil. Ook zijn er optredens van
Vital Wolter en Peter Ryan. Dj Sjakie
zorgt ervoor dat de avond muzikaal
en met amusement gevuld wordt.
De avond begint om 20.30 uur.

Prins Bart
van Lottum
Prins Joep uitgekomen
in Kronenberg

Prins Bart IV (Bart Relouw) is vorige week bekendgemaakt als heerser
over de Lottumse Pegge en Pegginne tijdens het carnaval dit jaar. Hij loopt
voorop tijdens de carnavalsactiviteiten met als hoogtepunt de Lottumse
gekke maandag op 9 februari.

In een bomvolle Torrekoel in Kronenberg werd Joep Gubbels zondag 11 januari uitgeroepen tot 56e prins
van carnavalsvereniging De Kroeënekraan en Pieëlhaas uit Kronenberg en Evertsoord. Joep wordt tijdens
carnaval bijgestaan door zijn twee adjudanten, Jos Raedts en Eric Louwers. Voordat het nieuwe trio werd
bekendgemaakt, werd ook het boerenbruidspaar van 2015 bekendgemaakt. De boerenbruiloft wordt dit jaar
georganiseerd door DC Umme. Johan Engels en Silvie Janssen worden dit jaar tijdens de boerenbruiloft op
zondag 15 februari in de onecht met elkaar verbonden.

Jeugdprinsenpaar Turftreiërs
Het nieuwe jeugdprinsenpaar van America bestaat uit Jeroen I (Kessels) en Anniek I (Hermans). Zij gaan
deze carnaval de jeugd van De Turftreiërs voor. Hun adjudanten zijn Jasper Kleuskens en Juul Kleuskens. De
receptie van het jeugdprinsenpaar is op zaterdag 24 januari om 20.11 uur in de Bondszaal.

Bart IV is de 57e prins van
GMV De Peg. Bart is al enkele jaren
lid van de Lottumse raad van elf.
Op zondag maakt hij de regionale
voetbalvelden onveilig en op dinsdag
gooit hij graag een pijltje bij dartclub
De Roës.
Bart werkt als beveiliger bij
centerparcs De Limburgse Peel en

Het Meerdal. Samen met zijn prinses
Margriet gaat hij dit jaar voorop met
de gekke maandag en het Lottumse
carnaval. Ter gelegenheid van zijn
uitverkiezing organiseert GMV De Peg
een receptie voor prins Bart. Deze vindt
plaats op zaterdag 24 januari van
20.11 tot 21.30 uur in de Harmoniezaal
in Lottum.
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11 vragen aan prins Bart IV

GMV De Peg (Lottum)

‘Geheimhouding betekent dat de
verrassing des te groter is’

Wie ben je?
Mijn naam is Bart Relouw. Ik ben 22 jaar oud en ik heb een
vriendin, Margriet Nooijen (21). De reacties die ik krijg op de
bekendmaking dat ik prins zou worden, zijn echt allemaal
positief. Het is fantastisch dit!
Waar werk je?
Ik werk in de beveiliging bij Centerparcs Het Meerdal en
Centerparcs Limburgse Peel in America. Hier werk ik al
sinds 2012 en ik heb het er erg naar mijn zin. Op het werk
heb ik het alleen bekendgemaakt aan een floormanager.
Ook zijn reactie was super. Omdat ik al 2 jaar lid ben van de
gekkemoandigsverieniging heb ik in deze periode altijd al
vakantie, dus heel veel meer vrij dan andere jaren hoef ik
niet te vragen.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te worden?
Prins worden is voor mij een hele grote eer. In 2009 had ik
al de eer om voorop te gaan als jeugdprins. Mijn vader is in
1989 voor gegaan als prins Jok I en hierna is hij heel lang
voorzitter geweest van de gekkemoandigsverieniging. Dus
dat carnaval vieren is er met de paplepel ingegoten.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?

Het voorstel en de benoeming kwamen totaal onverwacht.
Op de vraag hoefde ik ook niet lang na te denken. Tijdens
deze periode word ik bijgestaan door prinses Margriet,
voorzitter Erwin Vos en ceremoniemeester Niek Wagemans
en natuurlijk de gehele raad van elf en niet te vergeten mijn
eigen ouders!
Wat betekent carnaval voor jou?
Carnaval is voor mij een tijd van ontspanning, van genieten,
los gaan en gek doen. Het mooiste is dat je lekker los kunt
gaan, zonder dat anderen er wat van zeggen. Carnaval is
voor mij de leukste tijd van het jaar.
Wat wordt er volgens jou van een prins verwacht?
Voorbereiden op het prinsschap is lastig als je niet weet wat
er precies komen gaat. Ik laat het gewoon op me afkomen.
Maar als prins heb je wel een voorbeeldfunctie, dus je moet
sowieso voorop gaan tijdens de carnavalsperiode. En mijn
plan is vooral om te genieten.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw gemeente toe?
Ik wens iedereen toe dat ze ervan genieten, want de carnavalstijd is maar kort dit jaar.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?

Natuurlijk is dat onze gekke moandig. Dat is de dag dat heel
Lottum vrij heeft en richting het centrum komt om hier deze
dag met zijn allen te vieren met een schitterende optocht.
Maar natuurlijk kijk ik ook naar alle andere carnavalsactiviteiten uit.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens carnaval?
Dat is niet veel, denk ik. Sinds de tijd dat ik raadslid ben,
kwam er van slapen tijdens carnaval ook al niet veel. Ik
verwacht daarom dat dat nog wel minder zal worden nu ik
prins ben geworden.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen houden voor
familie, vrienden en kennissen?
Geheimhouden van het feit dat ik prins zou worden, was erg
lastig. Maar je moet er vooral zelf niet over beginnen tegen
mensen. En onthouden: eerst geheimhouden betekent dat
de verrassing tijdens het uitkomen des te groter is.
Welk advies zou je je opvolger in 2016 mee willen
geven?
Als de vraag komt of je prins wilt worden, zeg dan vooral ja!
Deze kans krijg je maar een keer en je wordt maar een keer
prins.

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

Wij wensen prins Bart IV Enne Kluchtige Carnaval
Aarts Conserven B.V.
Houthuizerweg 20, Lottum
Tel.: (0)77 366 1404

www.aartsconserven.nl

Proficiat
Prins Bart,
Lakei wenst ow
enne mojje Carnaval
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11 vragen aan prins Giel I

CV De Blauwpoët - (Broekhuizenvorst)

‘Samen met de Vorster mensen een
geweldig feestje bouwen’
Wie ben je?
Ik ben Giel Geven en ben getrouwd met Ingrid. Samen
hebben wij twee zonen, Sem van 14 jaar en Job van 12
jaar. Sem vindt het helemaal geweldig en zorgt er steeds
weer voor dat ik voor elke activiteit word voorzien van alle
prinselijke attributen. De reacties uit de buurt waren ook
hartverwarmend en heel spontaan. Voor de meesten kwam
het erg onverwacht.
Waar werk je?
Ik werk al 10 jaar bij recreatiepark Kasteel Ooyen. Hier ben
ik verantwoordelijk voor alles wat er moet gebeuren. Dit
varieert van het ontstoppen van de riolering, het groenonderhoud, tot het te woord staan van de gasten op het park.
Kortom, ik ben overal inzetbaar. Ik heb opleidingen voor
brood- en banketbakker en kok gevolgd. Ik heb vervolgens
22 jaar als kok gewerkt en ben 7 jaar eigenaar geweest van
zaal De Kei in Geijsteren.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te
worden?
Toen de voorzitter mij belde of hij even langs mocht komen
om wat te vragen, had ik een hele andere vraag in gedachten en hij overviel me eigenlijk. Ik ben er erg trots op dat ik
gevraagd ben om dit jaar voorop te gaan in het feestgedruis.
In het verleden ben ik jeugdprins geweest in Vredepeel.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Het komende carnavalsseizoen word ik bijgestaan door mijn
vrouw, prinses Ingrid en mijn adjudanten Pieter van Logten
en Harry Boom. Pieter ken ik al vele jaren en wij hebben al
veel lief en leed met elkaar gedeeld. Hij is niet alleen een
hele goede vriend, hij is ook mijn werkgever bij recreatiepark Kasteel Ooyen. Harry heb ik leren kennen via het jeugdcarnaval, waar we beiden in het bestuur hebben gezeten.
Ook hier is inmiddels een mooie vriendschap uit ontstaan.
Wat betekent carnaval voor jou?
Carnaval betekent voor mij vooral alles even de boel de
boel laten en samen met de leden van De Blauwpoët en de
Vorster mensen een geweldig feestje gaan bouwen.
Wat wordt er volgens jou van een prins verwacht?
Voorop gaan in de strijd die carnaval heet.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw gemeente toe?
Gezonde en plezierige carnavalsdagen.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Hoewel de meeste activiteiten nog moeten komen, kan ik
inmiddels al terugkijken op enkele
geweldige dagen, avonden en
nachten. Het hoogtepunt tot
nu toe was natuurlijk het
prinsenbal, waar ik werd
uitgeroepen tot de 59e
prins van De Blauwpoët.

Camping
life zet ik nou
efkes aan de kant
en regeer de
kommende maonde
oaver t Vorster
land

Natuurlijk kijk ik uit naar de drie carnavalsdagen zelf, maar
ik verheug me zeker ook op de receptie op 8 februari. Hier
hoop ik vele bekenden de hand te mogen schudden.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens carnaval?
Ik verwacht dat de nachtrust tijdens de carnavalsdagen
minimaal zal zijn.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen houden voor
familie, vrienden en kennissen?
Naarmate de datum van het prinsenbal naderde, werd het
steeds lastiger om het voor me te houden. Je wilt je geheim

PRINS GIEL I
GEFELICITEERD NAMENS ONDERSTA A N D E B E D R I J V E N

Prins Giel
proficiat!
Zet de
bluumkes mar
buute mit
de carnaval

graag delen met anderen. Zo was ik ook heel benieuwd hoe
de reactie van onze kinderen zou zijn. Naast enkele mensen
die echt dicht bij ons staan, was niemand op de hoogte van
het feit dat ik de nieuwe prins zou worden. Ik heb genoten
van alle spontane reacties en geniet hier nog steeds van.
Welk advies zou je je opvolger in 2016 mee willen
geven?
Voel je vereerd als je wordt gevraagd om prins te worden.
Geniet met volle teugen, ga voorop in de vele polonaises en
ga ervoor in alle facetten.

Wij feliciteren prins Giel
en zijn adjudanten Pieter en Harry en wensen ze
een geweldig carnavalsjaar toe!
Eetcafé-Zaal ‘t Dörp
Broekhuizerweg 4 Broekhuizenvorst T: 077 463 26 65 / 06 10 54 63 26

Van Leendert Transport
Van Leendert Milieuservice

Gefeliciteerd prins Giel,
prinses Ingrid en adjudanten!
Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst 077-320 9700
info@vanleendertbv.nl www.vanleendertbv.nl

P R I N S K E V I N I G E F E L I C I T E E R D N A M E N S O N D E R STA A N D E B E D R I J V E N
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Prins Kevin en prinses Maud gefeliciteerd!

Hoofdstraat 13,
5864 BC Meerlo
T 06 53 11 63 90
E info@vakantie-meerlo.nl

www.vakantie-meerlo.nl
Groepsverblijf, Zakelijk verblijf,
Hotel, Stoere Hutten, Stoere Tenten en Zorgvakanties

W i j f e l i c i t e re n
prins Kevin I

KOGU

Interieurmaatwerk
Stayerhofweg 25d
5861 EJ Wanssum
Tel: 06 - 30 39 03 00
info@kogu.nl

www.kogu.nl

Prins Kevin I
van harte gefeliciteerd en wij
wensen jou een onvergetelijke
carnaval op maat!

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

www.brugeind.nl
Tel. 0478 69 12 83

Hoofdstraat 11, Meerlo - (0478) 691803 - www.slagerijvandepasch.nl

Wij
feliciteren
prins Kevin
en prinses
Maud

Nu in onze winkel verkrijgbaar: Hallmark carnavalskaarten

www.elektrokusters.nl

Hoofdstraat 39, 5864 BC Meerlo
T 0478 69 14 73 F 0478 69 26 45 E info@elektrokusters.nl

Han & Riny Friesen
Hoofdstraat 6
E-mail hanfriesen@planet.nl 5864 BE Meerlo

Tel. 0478 69 17 49
Fax 0478 69 03 39

Kantoor
WAGEMANS

Kantoor
WAGEMANS

CV De Vöskes (Meerlo)

ADMINISTRATIES & FISCALITEITEN

ADMINISTRATIES & FISCALITEITEN

Wij feliciteren
prins Kevin I

De Cocq van Haeftenstraat 13 - 5864 BA Meerlo

w w w. k a n t o o r w a g e m a n s . n l

Uw adviseur
is altijd dichtbij...
De Cocq van Haeftenstraat 13 - 5864 BA Meerlo

Hoofdstraat 31 • 5864 BC Meerlo • Tel. 0478 691392

www.kantoorwagemans.nl

Prins Kevin en prinses Maud gefeliciteerd!

ee e n

Anthuriums

Beatrixstraat 3A - 5864 AG Meerlo - Tel. (0478) 691278
www.woninginrichtingpeters.nl

Café “Oud Meerlo”
Hoofdstraat 20a 5864BE Meerlo, Tel. 0478691550

Gefeliciteerd prins Kevin I

Hoofdstraat 20a, 5864 BE Meerlo, tel. 0478 69 15 50

Gefeliciteerd
prins Kevin I en
prinses Maud!

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

Verkoop: ma t/m vr 8.00-12.00 uur, za 9.00-12.00 uur of op afspraak
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11 vragen aan prins Kevin I

‘Hopelijk zingt, danst
en springt de hele zaal
mee’

Dees carnaval
lopen wej mit de
scepter in de hand
en gut de pieper
van de brandweer
an de kant

Wie ben je?
Ik ben Kevin
Kleeven.
Ik ben 23 jaar.
Ik sta in Meerlo
vooral bekend
als zoon van de
zaal. Ik woon samen
met mijn vriendin Maud.
Toen de buurt hoorde dat ik prins ben dit jaar, waren ze
heel positief. Toen we thuis kwamen na het uitkomen,
was er zelfs al versierd.
Waar werk je?
Ik werk bij varkensbedrijf Mooren in Meerlo. Ik ben daar
allround-medewerker. Daarnaast ben ik ook nog lid van
de vrijwillige brandweer in Meerlo. Mijn baas vindt het
helemaal geweldig dat ik prins ben geworden. Zelf is hij
ook een keer prins geweest dus hij weet wat het inhoudt.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te
worden?
Ik heb altijd al gezegd: “Als ze mij vragen, zeg ik meteen
ja.” Ik ben de eerste prins in mijn familie en de 68e van
De Vöskes.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik had nu nog niet verwacht dat ze mij zouden vragen
of ik prins wilde worden. Ik was heel blij toen ze mij het
vroegen. Eerst wist ik even niks te zeggen, ik stond met
mijn mond vol tanden, zo verbaasd was ik. Ik word tijdens
carnaval bijgestaan door mijn prinses Maud van den
Munckhof.
Wat betekent carnaval voor jou?
Carnaval betekent voor mij heel veel lol en plezier maken
en vooral veel gezelligheid. Ik hoop dat de mensen een
leuke carnaval krijgen dit jaar en dat er nog lang over
gesproken gaat worden. Het liefst wil ik dat dit carnaval
doorgaat tot in de late uurtjes.

Wat wordt er volgens jou van een prins verwacht?
Van een prins wordt verwacht dat hij voorop loopt in de
vele polonaises. Hopelijk komt het dan zo over dat de
hele zaal ineens meezingt, meedanst en meespringt.
Ik wil er voor gaan zorgen dat het een supercarnaval
wordt.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Ik wens de mensen een hele goede carnaval toe. Ik
hoop dat ze goed en enthousiast met de prins meedoen
en dat we er met z’n allen een supercarnaval van gaan
maken.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
ik denk dat dat carnavalszondag gaat worden. We
hebben dan eerst de sleuteloverdracht in Horst met
alle prinsen, prinsessen en adjudanten uit Horst aan de
Maas. Maar ik hoop dat we de hele carnaval veel schik
kunnen maken en flinke polonaises gaan lopen.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens carnaval?
Ik verwacht niet veel te slapen tijdens carnaval, maar
dat maakt me echt niet uit, want je bent maar één keer
prins en daar moet je, vind ik, dan ook goed gebruik van
maken. De slaap halen we daarna wel weer in.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen houden
voor familie, vrienden en kennissen?
We hebben het onze vaders en moeders in week 50
eindelijk gezegd en onze broers en zussen met kerst
verteld. Ze waren er heel enthousiast over. Daarvoor en
daarna hebben we het voor iedereen heel goed geheim
kunnen houden. Volgens mij had niemand ons door.
Welk advies zou je je opvolger in 2016 mee
willen geven?
Ik zou mijn opvolger graag willen vertellen dat hij
ervoor moet zorgen dat we dat jaar ook weer een
supergoede carnaval hebben. En natuurlijk dat hij er
goed van moet genieten.
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Bart Gerlach nieuwe
prins Swolgen
Tijdens het prinsenboerenbal van carnavalsvereniging D’n Bok in
Swolgen werd Bart Gerlach bekendgemaakt als 61e prins. Zijn adjudanten
zijn Roel Groetelaers en Ricco Linders.

In een volle zaal kwam tijdens
‘The Voice of Zwollege’ Bart Gerlach
als nieuwe heerser over de Bokken
tevoorschijn. Bart is van origine
een Hazekeutel en daarna Piëlhaas
uit Venray en woont sinds acht
jaar in Swolgen. Hij woont samen
met Roseliek Custers en zij hebben
samen drie kinderen: Floor (11),
Willem (9) en Teun (5). Bart is lid van
ILBV, de Internationale Langdurige

Bouw Vereniging en probeert zijn
technisch inzicht over te brengen
op de technische commissie van
Kindervakantiewerk. Bart is sinds
2007 lid van CV D’n Bok. Hij is 42
jaar en werkt als HR-manager bij
DHL Supply Chain Benelux. Het motto
van de nieuwe prins is: ‘ut dagelijkse
lève efkes an de kant, want weij
viere saame vastelaovend ien ôs
Bokkenland!’ (Foto’s: HC Fotografie Horst)

Boerenbruidspaar
Swolgen bekend
Tijdens ‘The Voice of Zwollege’ is op 10 januari het 23e boerenbruidspaar
van carnavalsvereniging D’n Bok bekendgemaakt. Nellie van Mierlo wordt op
carnavalsdinsdag 17 februari in de onecht verbonden met Freek Kleuskens.

In het normale leven wonen
Nellie en Freek samen in Swolgen.
Nellie werkt als pedagogisch werker
tussende peuters bij kindercentrum
Huize Zeldenrust. Zij is verder actief
met korfbal bij Sporting ST, wandelen
en houdt van winkelen. Freek werkt

bij hoveniersbedrijf De Middelpas
in Swolgen, is actief in het bestuur
van cv d’n Bok en neemt deel in de
organisatie van Bockstock. Hij voetbalt
bij het vijfde elftal van Sporting ST en
is daarbij nadrukkelijk aanwezig in de
derde helft. (Foto: HC Fotografie Horst)
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Griendtsveen

Horst

Kronenberg

Sevenum

za 17 januari 20.00 uur
Organisatie: CS De Klotbultjes
Locatie: De Zaal

do 15 januari 20.00 uur
Locatie: De Riet

vr 16 januari 19.11 uur
Organisatie:
CV Kroeënekraan en Pieëlhaas
Locatie: Torrekoel

vr 16 januari 19.00-20.00 uur
Org: jeugdcommissie Sparta ‘18
Locatie: sportpark ‘t Spansel

Buutavond

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

Dorpsraadvergadering

Quiltcafé

America

Verlovingsbal

vr 16 januari 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

za 17 januari 15.11 uur
Org: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: café ‘t Stammineke

Twørk Friday
met Kid de Luca en MC May

Aldere-middig

vr 16 januari 23.00-04.00 uur
Locatie: zaal De Lange

Grubbenvorst

American Dance Event
vr 16 januari 21.30-03.00 uur
Locatie: café Station America

Jubileumreceptie 5x11 jaar
za 17 januari 19.11 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: Bondszaal

Broekhuizenvorst
Geitenkermis:
optreden dj Jean Paul

zo 18 januari 14.11 uur
Org: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: De Vonkel

Onsterfelijke Gesprekken
wo 21 januari 19.30-22.00 uur
Org: uitvaartondernemer Bob Noten
Locatie: De Baersdonck

za 17 januari 21.00 uur
Locatie: café ‘t Dörp

Geitenkermis:
De slimste mens van Vors
met Math Craenmehr
zo 18 januari 11.00 uur
Organisatie: vriendengroep
Vorster Parents
Locatie: café ‘t Dörp

Hollandse avond met optredens van Crist Coppens,
Colinda Pronk en Peter Ryan
za 17 januari 20.30 uur
Locatie: café D’n Tap

Dorpsraadvergadering
wo 21 januari 20.00 uur
Locatie: ‘t Haeren

Beatsport Deep house
za 17 januari 23.00 uur
Locatie: OJC Niks

Start Sculptural Felt
International

za 17 januari 10.00 uur
Locatie: sportpark Wienes

zo 18 januari
Locatie: Museum De Kantfabriek

Jeugdprinsenbal
Geitenkermis: Geitenmaaltijd zo 18 januari

Optreden folkband
Vandiekomsa

wo 21 januari 19.00 uur
Locatie: café ‘t Dörp

zo 18 januari 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Geitenkermis: Toepen
ma 19 januari 20.00 uur
Locatie: café ‘t Dörp

Organisatie: CV De Tuutekop
Locatie: zaal Debije

7.295,Inclusief composieten blad,
koffieapparaat, combimagnetron,
keramische kookplaat,
koelkast en afzuigkap.

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET
Bezoek nu een van onze
inspirerende keukenshowrooms.
DEURNE
STATIONSSTRAAT 67
T0493 441111

SOMEREN-EIND
BOERENKAMPLAAN 143
T0493 441111

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.N U VA K EUK E NS.N L

Lottum

Galabal met dj Styn
en de Canix-huisdj’s
za 17 januari
20.00-03.00 uur
Locatie: OJC Canix

Melderslo

Megaverlovingsbal
za 17 januari 19.11 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel

Demonstraties brouwerij
zo 18 januari 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Meterik

Aftreden en uitkomen prins

Beugelkampioenschap
Horst aan de Maas

Kampioensreceptie

’t Daak d’r Aaf-feest

Optreden Stunning Suzy
za 17 januari 22.00 uur
Locatie: café De Beurs

Hegelsom

Jeugdprinsenbal

za 17 januari 20.30 uur
Organisatie: JC Meulewiekers
Locatie: MFC De Meulewiek

Gesloten Darttoernooi
Horst aan de Maas
zo 18 januari 11.00 uur
Organisatie: DC Um ‘t Hukske
Locatie: café ‘t Hukske

vr 16 januari
Locatie: Croes Moeke

Beugelkampioenschap
Horst aan de Maas
za 17 januari 10.00 uur
Locatie: beugelbaan Bergerbaan

Prinsenbal
za 17 januari 19.30 uur
Organisatie: CV D’n Ezelskop
Locatie: De Wingerd

Jeugdprinsenbal
zo 18 januari 15.11 uur
Organisatie: CV D’n Ezelskop
Locatie: De Wingerd

Swolgen

Jeugdprinsenbal
zo 18 januari 14.11 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina

Tienray

Prinsenproclamatie
za 17 januari 20.00 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: Parochiehuis

15
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Medische Religie
zorg
America
zondag

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

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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
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

Verloskundige zorg

Tienray

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

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Venlo

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
16 t/m 22 januari 2015
Spiertz, J.J.K.M.
Haammakerstraat 8, Horst
T 077 398 58 81

Alarmnummer

112

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

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

Griendtsveen

zaterdag
		

Huisartsenpost

Paul Riswick is de 53e prins van carnavalsvereniging D’n Dreumel in Horst. Hij werd zaterdag 10 januari in de
Mèrthal uitgeroepen als prins Paul III.

19.15

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

Huisarts De Weert & De Vos
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68, spoed = keuze 1
Receptenlijn: 088 080 01 11
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-12.20 uur

53e Dreumelprins

Broekhuizenvorst

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

Sevenum

service 29

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Lottum

Paul III wordt tijdens carnaval
bijgestaan door zijn prinses Christianne
en de adjudanten Marcel Peeters
en Ed Oudenhoven. Paul Riswick is
werkzaam als directeur verkoop bij
Siemens Healthcare, en vader van twee
dochters. Hij is lid van sportclub UVB,

een fervent bergwandelaar en vindt
‘spinnen’ een sportieve uitdaging.
Verder is hij ambassadeur bij VieCuri
binnen VieAmi.
Zijn lijfspreuk luidt: ‘carnaval is
’n lied ván verlange nao ’n waereld die
good is, Maestro Meziek!’ De ‘hoes-

orde’ van Paul is ‘Village du Confiture’.
Dit verwijst naar ’t ‘sjemdörp’, de
Horster naam voor de Norbertuswijk,
waar hij samen met zijn prinses en
kinderen woont. Prins Paul III houdt
receptie op zaterdag 31 januari vanaf
20.11 uur in de Mèrthal.

Meerlo

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

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

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

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

Priesternooddienst
T

077 354 88 88 (Sensoor)

Diverse bedrijfsruimtes aan de
Fabrieksstraat / Energiestraat te Horst

TE HUUR

Adres
Oppervlakte m2
Fabrieksstraat 8a
550
Fabrieksstraat 8c
500
Fabrieksstraat 8d
500
Fabrieksstraat 8e
500
Energiestraat 9
500
Energiestraat 7
1.480
(met 2 loading docks)

Huurprijs
€ 25,00 per m2 per jaar
€ 27,50 per m2 per jaar
€ 27,50 per m2 per jaar
€ 30,00 per m2 per jaar
€ 30,00 per m2 per jaar
€ 35,00 per m2 per jaar

WWW.BERKKERKHOF.NL
Kantoor Aarle-Rixtel
T: 0492 - 38 66 00
Contactpersoon: Paul Hullegie T: 06 - 20 07 06 38
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Feesten en doneren t ijdens Pools benefiet
Uitgaansgelegenheid The Shuffle in Horst is al acht jaar lang elke zaterdagavond een vaste uitvalsbasis voor veel
Polen in Horst aan de Maas. Zondag 11 januari vond er een benefietdag plaats. Het goede doel: de bestrijding van
kanker en hartziekten bij kinderen in Polen.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

“Ik was 23 jaar geleden al bij de
eerste editie van WOSP in Polen. Toen
ik twee maanden geleden hiervoor
gevraagd werd, heb ik meteen ja
gezegd”, vertelt Isabella Liszka. Zij
ontvangt vandaag de gasten in The
Shuffle. Liszka vindt het goed dat
deze actie nu ook hier georganiseerd
wordt. “De Poolse ziekenhuizen moeten het doen met weinig geld”, zegt
de gelegenheidsgastvrouw. Liszka zet
zich in het dagelijks leven met haar
bedrijf in voor een betere samenwerking tussen Nederlanders en Polen.

Veiling voor het
goede doel

De benefietdag in The Shuffle
wordt voor de eerste keer georganiseerd en is onderdeel van de grote
internationale finale van de actie

Wielke Okiestra Swiatecznej Pomocy
(WOSP) ofwel The Great Orchestra
of Christmas Charity, een van de
grootste non-profit evenementen van

Polen. De actie is vergelijkbaar met
het Nederlandse Serious Request, de
goede doelenactie in het Glazen Huis
die net voorbij is.

De hal van The Shuffle, waar
normaal gesproken de bezoekers
binnenlopen, is voor de gelegenheid
omgedoopt tot een plek waar Poolse
artiesten optreden. Zo is er een show
van een in België gevestigde Poolse
folkloregroep en treedt de finalist
van The Voice of Poland op. Voor een
vriendenprijsje komen zij langs en
hopen zo mensen te stimuleren om
geld te doneren. Zo gaat er de hele
dag een collectebus rond en is er een
veiling waarvan de opbrengst naar
het goede doel gaat.
Het evenement draait ook om
integratie van Polen in Nederland.
Iemand die zich daar ook voor

inzet is mede-initiatiefnemer Niki
Hoeijmakers. Zij heeft drie jaar in
Polen gewoond en spreekt de taal
vloeiend. “Horst is nu één van de drie
plekken in Nederland waar deze actie
plaatsvindt. Nederlanders, Belgen en
Polen komen hier bij elkaar”, zegt
Hoeijmakers.

Activiteiten
voor jong en oud
De bezoekers bestaan deze
dag vooral uit Polen die werken en
wonen in Nederland. Veel van hen
hebben hun kinderen meegebracht.
Zij vermaken zich in de caféruimte
van het pand, waar ze onder meer
geschminkt worden of zelf kunnen
verven. Ook de burgemeester van
Horst aan de Maas, Kees van Rooij,
komt een kijkje nemen. “Het is mooi
dat ondernemers dit organiseren. Er
zijn activiteiten voor jong en oud.
Overal is wat te doen”, aldus Van
Rooij.
Gemeente Horst aan de Maas telt
zo’n drieduizend Polen. Van Rooij ziet
dit soort evenementen dan ook graag
komen. “Het is goed voor de integratie van de Poolse gemeenschap hier”,
besluit de burgemeester.
Op het benefiet in Horst werd
1.520,46 euro en 250,29 zloty (een
kleine 60 euro) opgehaald.

Ook in 2015 staan wij weer
graag voor u klaar!!!

Expeditiestraat 4, 5961 PX Horst
T 077 - 396 17 77
www.wijnhovenhorst.nl

Gewoon op de Expeditiestraat 4 in Horst

