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Bibliotheek
niet blij met plannen
“We staan niet te trappelen”, zegt directeur Marian van Leth in reactie op de plannen van gemeente Horst aan de Maas voor de Horster bibliotheek. Vorige week maakte de
gemeente zes varianten bekend voor de renovatie van cultureel centrum ’t Gasthoês in Horst. In vijf van de zes varianten wordt uitgegaan van de inpassing van de bibliotheek
in ’t Gasthoês. Lees verder op pagina 02

Buitengebiedstoeslag voor glasvezelnet
Bewoners van het buitengebied van Horst aan de Maas moeten in groten getale 4.000 euro per adres bijdragen
om een glasvezelnetwerk in het buitengebied aan te kunnen leggen. Dat constateert onderzoeksbureau Dialogic,
dat in opdracht van gemeente Horst aan de Maas bekeek hoe glasvezel kan worden gerealiseerd.
Het aanleggen van een
glasvezelnetwerk voor de 1.638
adressen in het buitengebied van
de gemeente Horst aan de Maas
die verstoken zijn van enige vorm
van snel internet, zal naar schatting
5,5 miljoen euro kosten, stelt
onderzoeksbureau Dialogic. Mensen
die in de buitengebieden wonen
maar al een kabel of DSL-verbinding
hebben, worden niet meegenomen in
dit plan voor glasvezel. “We focussen
ons op de huishoudens en organisaties
in de buitengebieden van Horst aan
de Maas waar geen hoogwaardige
verbinding voorhanden is”, is in het
rapport te lezen.

Dialogic onderzocht in opdracht
van de gemeente hoe de benodigde
5,5 miljoen euro bij elkaar te krijgen is.
Over provinciale of zelfs Europese subsidies is nog veel onduidelijkheid. Een
groot deel van de kosten moet door
de gebruikers zelf opgehoest worden.
Een buitengebiedstoeslag, noemt het
onderzoeksbureau de 4.000 euro die
zij per adres voorstelt. “Bewoners en
bedrijven dienen hoe dan ook bij te
dragen aan realisatie van het netwerk.
Middels een buitengebiedstoeslag
kunnen eindgebruikers gezamenlijk
investeren in realisatie van een toekomstvast netwerk.” De kosten mogen
in één keer of gespreid met betalingen

over 20 jaar worden voldaan. Hoe het
dan gaat als bewoners verhuizen, is
nog niet duidelijk.

Nieuw onderzoek
naar draagkracht kost
75.000 euro
Volgens Dialogic is het businessmodel alleen haalbaar als minimaal 65
procent van de inwoners van het buitengebied deelneemt. Gemeente Horst
aan de Maas moet daarnaast garant
staan voor een lening van 4,9 miljoen
voor de aanleg en tegemoetkomen in
de aanlegkosten.

Onderzoek moet uitwijzen of er
inderdaad voldoende draagvlak is
onder de overheden, uitvoerders en
inwoners voor het realiseren van het
glasvezelnet in het buitengebied.
Ook moet worden bepaald wie de
eigenaar van het netwerk wordt.

Dat onderzoek kost 75.000 euro en
zal minimaal vijf maanden duren,
stelt Dialogic. Haar eerste onderzoek
kostte de gemeente al 30.000 euro.
De gemeenteraad beslist op dinsdag
10 februari of zij instemt met het
vervolgonderzoek.
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Verbouwing voormalige kerk van start
De verbouwing van de voormalige Norbertuskerk tot basisschool gaat
rond carnaval van start. Dynamiek Scholengroep en Wijnen Bouw Horst
tekenden dinsdag 20 januari hun bouwovereenkomst. De eerste hekken om
het terrein zullen de komende weken al geplaatst worden.
De schil blijft gehandhaafd. Zo
beschrijven de mannen de verbouwing
van de voormalige kerk tot basisschool. Monumentale elementen zoals

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente
Ramses
voor Grubbenvorst, Sevenum en
Kronenberg

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
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Wim Coenen,
Rick van Gasteren, Anne Gubbels,
Fabienne ten Horn, Judith van
Meijel, Cleo Schatorjé, Gyonne
Schatorjé, Rosanne Vromen, Nicky
Willemsen en Kris Wijnands
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Mike van Kempen
Marianne Pirlo
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
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.

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

de glas-in-loodgevel en het doopvont
blijven behouden, maar voor de rest
gaat alles anders worden. “Het moet
straks geen kerk meer zijn, maar een
school. Het gebouw is van oorsprong
donker en een school moet juist licht en
transparant zijn”, vindt Jan Jenneskens,
voorzitter van het College van Bestuur
van Dynamiek Scholengroep. Aan de
voorzijde zal voor de passant niet veel
veranderen. “De glas-in-loodramen
willen we met een lichtstraat ook van
buiten beter uit laten komen”, stelt Bart
Holleman van Wijnen Bouw. De achterkant van de voormalige parochiekerk
komt er echter heel anders uit te zien.
Zo komen daar twee uitbreidingen.
“Alles wordt open vormgegeven, je kijkt
er dwars doorheen”, stelt Jenneskens.
De plannen zijn dan ook bijna rond,
geeft Jenneskens aan. “Alleen voor de
inrichting moeten de puntjes nog op
de i gezet worden. Zo moet er nog een
besluit gemaakt worden over de precieze plek en invulling van het Huis van

Impressie van de achterkant van de school (RO Groep Midden-Oost)
de Wijk.” Dynamiek Scholengroep heeft
in de invulling van het gebouw rekening gehouden voor een ontmoetingsplek voor de wijk, die bijvoorbeeld door
het wijkcomité ingevuld kan worden.
“Maar wij mogen ons geld alleen aan

onderwijs besteden, dus we moeten
binnenkort wel zeker weten dat de wijk
ook iets bijdraagt”, aldus Jenneskens.
Peter Peeters van gemeente Horst aan
de Maas wijst op het Norbertusfonds,
dat de wijk kreeg toen wijkgebouw ’t

Ostenriekske in 2011 verkocht werd.
“Dat geld moet ten goede komen aan
de wijk. Wellicht kunnen ze daaruit
bijdragen.” Wijnen Bouw verwacht de
basisschool aan het einde van het jaar
op te kunnen leveren.

Vervolg voorpagina

Bibliotheek niet blij met plannen
Waar de directeur van BiblioNu
met name niet over te spreken is, is
de invulling die de gemeente aan het
bibliotheekwerk geeft. Marian van
Leth: “Van alle partners die een plek
zouden moeten krijgen in ’t Gasthoês is
de bibliotheek de enige waarvoor het
College van B&W al zonder overleg een
inhoudelijke invulling heeft gegeven.
In het voorstel aan de gemeenteraad,
waarin de zes opties toegelicht worden,
wordt de nadruk gelegd op de functie
ontmoeten. Maar dat is niet onze enige

functie. Het bibliotheekwerk heeft vijf
taken: informeren, leren, lezen, kunst en
cultuur, ontmoeting en debat. En daar
hebben we ruimte voor nodig. Het klopt
dat het uitlenen van boeken minder
wordt. De ruimte die vrijkomt wordt
echter letterlijk en figuurlijk ingenomen
door andere functies.” Voorbeeld is
het Voorleesontbijt dat op woensdag
21 januari plaatsvond. Burgemeester
Kees van Rooij las voor aan kinderen
van kindcentrum Het Blokkendoosje uit
Meterik (zie foto). Met het ontstaan van

Heftruck in brand
Aan de Grubbenvorsterweg in Lottum vond op maandag 19 januari
een kleine brand in een loods plaats. Rond 08.00 uur vloog daar een
heftruck in brand.
Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat de brand snel
onder controle was. “Na het starten
van de heftruck is deze om onduidelijke reden in brand gevlogen. Omdat
de brand binnen in een grote loods
plaatsvond, is de brand opgeschaald
en zijn er ook andere brandweerpos-

ten opgeroepen. Uiteindelijk viel de
brand mee en hadden we deze snel
onder controle.” In de loods, die bij
een kwekerij hoort, is door de brandweer meteen een ventilator geplaatst
om de ruimte weer rookvrij te maken.
Desondanks is er enige rookschade
geconstateerd in de loods.

Botsing op Steeg
Sevenum
Op de Steeg in Sevenum zijn zaterdagmiddag 17 januari de bestuurders van een personenauto en een shovel in botsing gekomen. Daarbij
raakte de automobilist lichtgewond.
De bestuurder van de auto,
een 44-jarige man uit Panningen,
kwam uit de richting van Sevenum.
Op de Steeg botste hij op de
rechterzijde van de laadbak van de
shovel, bestuurd door een 49-jarige
Sevenummer, die op de weg een

manoeuvre uitvoerde. De precieze
toedracht van de botsing wordt nog
onderzocht, aldus een woordvoerder
van de politie. De man uit Panningen
raakte lichtgewond maar kon ter
plekke aan zijn verwondingen worden
behandeld.

de schoolbibliotheken vervult de vestiging in Horst een hoofdfunctie. Onder
meer de kantoren voor de medewerkers
zijn in Horst, maar bijvoorbeeld ook de
opslag van collecties.
In het voorstel van het college zijn
twee opties voor de vestiging van de
bibliotheek opgenomen. De bibliotheek
wordt deels in het gebouw geïntegreerd
en er wordt een deel aangebouwd,
waardoor de beschikbare ruime 800
vierkante meter wordt. De tweede
mogelijkheid is dat de bibliotheek volledig in ’t Gasthoês komt. Ook daarvoor is ongeveer 800 vierkante meter
beschikbaar, maar die moet dan gedeeld
worden, waardoor de bieb dan 400 vierkante meter tot haar beschikking heeft.
“Momenteel hebben we een ruimte van
1.250 vierkante meter”, geeft Van Leth
aan. “En die ruimte hebben we echt
nodig. Kijk, het is niet zo dat we niet
naar ’t Gasthoês willen, als we maar de

ruimte krijgen die we nodig hebben. We
hebben nu het idee dat de functies van
de bieb worden aangepast aan de plannen voor ’t Gasthoês, in plaats van dat er
eerst wordt gekeken naar welke ruimte
vereist is.”
De gemeenteraad vergadert dinsdag
10 februari over het voorstel van het college. Dan wordt er een richting aangegeven die vervolgens wordt uitgewerkt.
Van Leth: “We moeten dus afwachten.
De bibliotheek krijgt er steeds meer
functies bij. We zijn een partner binnen
het sociaal domein en ondersteunen
onder anderen laaggeletterden, vormen
taal- en werkpleinen voor werkzoekenden bieden trainingen aan. Doordat we
niet weten wat er met de bibliotheek in
Horst gaat gebeuren, worden de ontwikkelingen geremd. We willen best in
gesprek gaan met de gemeente, als we
er maar verzekerd van kunnen zijn dat
we onze taak uit kunnen voeren. ”

4-gangen verrassingsmenu

3-in-1 lunch
voor twee personen

€ 48,00

€23,95
24,00

€12,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Bever bouwt burcht
in Tienray
Bij de Groote Molenbeek in Tienray is sinds de feestdagen een bever bezig met het creëren van een burcht.
Eind vorig jaar begon de bever met het vellen van een grote boom.

Bretonse krakeling
heerlijk hartig

www.bakkerijbroekmans.nl

HALLO voordeelpas
Gratis proberen
tot 1 mei 2015
Het is de bever na drie weken,
afgelopen week eindelijk gelukt om
een boom van anderhalve meter
omtrek te vellen. Daarbij heeft hij wat
hulp van de natuur gehad. Wiel Nabben
uit Tienray: “Door de wind van de
afgelopen tijd is de boom wat eerder
omgegaan dan dat de kluizenaar had
verwacht. Ik weet niet precies wat de
bever met de boom wil doen, maar hij
of zij heeft wel de dikste uitgekozen.”
Nabben verwacht dat de bever nog
een hele klus aan gaat krijgen om een
burcht te bouwen in het water van de
Groote Molenbeek. “Dat wordt nachtwerk. Overdag laat de bever zich bijna

nooit zien. Bevers zijn ’s nachts actief.
Daarom hoor je ook bijna nooit dat er
een bever is gezien. Ik hou de bever al
drie weken in de gaten en zie iedere
dag weer vers, wit en afgeknaagd hout
liggen”, zegt hij.
Bevers bouwen hun burcht meestal
onder water. Wandelaars die het
werk van de bever willen bekijken
moeten de route Acht van Tienray
volgen. “Ik ga iedere dag kijken en
zal wandelaars die voorbij komen ook
wijzen op dit bijzondere fenomeen”,
vervolgt Nabben zijn verhaal.
Een woordvoerder van
Staatsbosbeheer laat desgevraagd

weten dat er al langer rondom Tienray,
met name bij de Diepeling en achter de
kerk, bevers voorkomen en er sporen
worden gevonden. “Dat is niet gek,
want we weten van ’t Ham dat daar
al zeker zes jaar bevers voorkomen.
Deze zijn waarschijnlijk vanuit de
Maas de Grote Molenbeek komen op
zwemmen en dan zijn ze natuurlijk
Tienray gepasseerd. Ik denk dat je op
dit moment wel kunt zeggen dat in
de meeste beken in onze omgeving
de bever leeft of dat deze regelmatig
door de bever bezocht worden
vanuit de Maas.”
(Foto: Wiel Nabben)

Ongelukje?
HALLO in Cullinan, Zuid-Afrika
Dochters Liena en Pleun Verheijen gingen samen met hun mama Meta uit Kronenberg naar Johannesburg
in Zuid-Afrika. Daar hebben ze een uitwisselingsproject gedaan tussen basisschool De Krullevaar uit Sevenum
en organisatie PUSH in Soweto. Ruim vijftig kleuters verzamelden bijna 100 kilo aan kleding, potloden en
kleine presentjes, die hun klasgenootjes Liena en Pleun met hun moeder naar Zuid-Afrika mochten brengen.
Na deze bijzondere en intense ervaring zijn de drie doorgereisd naar Horse Back Africa in Cullinan, waar ze de
HALLO deelden met de Nederlandse eigenaren daar. Onlangs kwamen ze vol verhalen thuis, met dank aan
allen die hen spullen hebben meegegeven.

Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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Wat hadden wij jou graag nog in ons midden gehad.
Altijd zei jij: “Alles komt goed”
Toch hebben wij onverwachts afscheid van jou moeten
nemen.
Lieve mam en oma wat zullen wij jou missen

Geboren

Welkom lieve

Mees

Floor

17 januari 2015

Nel Hendriks-Jongmans

Dochtertje van
Rick Tunnesen en Joke Welten
Zusje van Sjoerd

echtgenote van

Zonnedauw 33, 5975 TD Sevenum

Hans Hendriks

19 januari 2015
Zoon en broertje van
Giel, Lenny en Lot
Martens-Thiesen
Baron van Aerdtlaan 9
5973 NN Lottum

†

Zij overleed in de leeftijd van 81 jaar.
Trudie en Twan
Sharon en Joost
Sven
18 januari 2015
Vijverlaan 30, Horst
Correspondentieadres: Librije 22, 5961 VG Horst

Vrijdag 23 januari a.s. vieren onze ouders, opa en oma

Frans Derikx & Greet van de Loo
hun 50-jarig huwelijksfeest.
De H. Mis uit dankbaarheid is om 14.00 uur
in de kerk van “de Heilige naam Jezus” te Broekhuizenvorst.

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden,
dit was een uitdrukkelijke wens van Nel.

Kinderen en kleinkinderen

Vrijdag 30 januari 2015
vieren wij
Je gaf ons liefde, warmte, humor en een luisterend oor
Zo trots was je op ons!
Nu ben je weer samen met opa
Lieve oma we zullen je heel erg missen
Sharon, Sven

80 jaar

Jo en Nel
Wijnhoven-Verheijen

Geboren

Sofie

11 januari 2015
Dochter van
Marieke Aerts en
Bart Neervoort
Lottumseweg 25
5872 AA Broekhuizen



Wij zijn superblij met de
geboorte van onze zoon

Lars

12 januari 2015
zoon van
Rik Vullings &
Petra Kleven
Zwingellaan 8
5962 BD Melderslo



ons 50-jarig huwelijksfeest.
Bosschekampstraat 17
5975 AR Sevenum

Geboren

Dankbetuiging

Maandag 26 januari 2015
zijn onze ouders/grootouders

Graag willen wij langs deze weg iedereen bedanken
voor de vele blijken van belangstelling, in welke vorm dan ook,
die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden
van mijn lieve man, ôzze pap en opa

Frans en Jo
Litjens-Cuppen

Jo Cox
Truus Cox-van den Munckhof
Linda en Roeland
Katja en Frank
en opa’s kleinkinderen
Grubbenvorst, januari 2015

De vele blijken van medeleven alsmede de druk bezochte uitvaartdienst na het overlijden van onze lieve mam, oma en super oma,

Mie Craenen - Cuypers
waren voor ons een grote steun.
Wij zijn allen die ons in deze moeilijke dagen hebben
bijgestaan dan ook bijzonder dankbaar.

50 jaar getrouwd.
Kinderen en kleinkinderen
Pr. Irenestraat 6
5961 CR Horst

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

Daan

Bedankt voor alle
lieve felicitaties
Het was een geweldige dag
Doortje
v.d. Bercken-Verheijen
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
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.
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.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Grashoek, januari 2015
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.
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.
Te huur: woning Meerlo. Halfvrijstaand
in centrum van Meerlo, woonopp.
140 m2, 3 slaapkamers, gemeubileerd.
Tel. 06 46 71 72 87.
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.

T.k. gevr. landbouwmachines o.a.
hooimachines-hark-maaiers-ploegmesttank-weidesleep-maiszaaimachinefrees-tractor enz. en vee-/paardentrailers-aanhangers 06 19 07 69 59.
Xtra4people begeleiding/coaching.
CoCreatief, kleurrijk en op maat, geen
wachtlijst. Maryse 06 51 78 70 32,
www.xtra4people.nl
www.hulpaanhuislimburg.nl Zoekt u
ondersteuning bij uw mantelzorgtaken?
Wij helpen u graag. Kijk op onze site of
bel 077 467 01 00.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.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.

9 januari 2015
zoon en broertje van
Harald, Mieke en Han
Van Rengs-Fleuren
Vossenheuvel 17
5966 RG America

Op 1 februari 2015 is het 25 jaar geleden
dat onze medewerker

de heer Harold Smetsers
bij ons in dienst is getreden.
Derhalve bieden wij hem op vrijdag 30 januari a.s.
een receptie aan.
U heeft dan de gelegenheid om hem te feliciteren bij
Party- en Zalencentrum De Leste Geulde,
Noordsingel 75 te Horst,
van 19.00 uur tot 20.30 uur.
Directie van John Deere Fabriek Horst B.V.

Geboren

Anne
15 januari 2015
Dochter en zusje van
Ruud, Ilona, Rick en Lieke
Hoeijmakers
Gussekuulke 3
5962 BC Melderslo

Geboren

Ize

14 januari 2015
Dochter van
Arjan Alaerds en
Franca Deckers
Koppertweg 1a
5962 AL Melderslo
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
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
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
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.
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Projectbureau wil naar Broekhuizen

Mogelijk nieuwe locatie visvijver
Voor de visclubs HSV Eendracht en HSV Willem Barendsz is mogelijk een nieuwe locatie voor een visvijver
gevonden. Beide verenigingen moeten binnenkort hun eigen visvijver verlaten.
HSV Willem Barendsz uit Lottum
vist al 65 jaar in hun visvijver in het
Schuitwater. Deze visvijver kan de club
gebruiken, omdat zij een overeenkomst
heeft gesloten met Staatsbosbeheer.
Onlangs heeft Staatsbosbeheer laten
weten de overeenkomst in juni 2016
op te zeggen, omdat zij het gebied
met bevers wil beschermen. Door
een beverdam is het water in de
visvijver namelijk te hoog geworden
om nog in te vissen. HSV Eendracht uit

Broekhuizen moet haar huidige visvijver
verlaten, omdat deze in het gebied
van de Oude Maasarm ligt. Door de
recente gebiedsontwikkelingsplannen
van projectbureau Ooijen-Wanssum zou
deze vijver in de toekomst vaak gaan
overstromen.
Samen hebben de partijen gezocht
naar een nieuwe locatie voor een
visvijver voor beide visclubs. Een
oplossing is mogelijk gevonden op
een locatie aan de Roamweg en

Haasendonkerweg in Broekhuizen.
Een woordvoerder van projectbureau
Ooijen-Wanssum laat weten dat
deze locatie volgens het bureau heel
geschikt is, maar dat de plannen nog
besproken moeten worden met de
visclubs.
Henri Gommans, voorzitter van
HSV Willem Barendsz, hoopt snel een
oplossing te vinden voor hun probleem.
“Als wij geen water hebben, dan
hebben wij straks ook geen vereniging

Provincie heeft
ruilgronden binnen
Provincie Limburg heeft de afgelopen 3,5 jaar ruim driehonderd hectare grond rondom Evertsoord en America
verkaveld via vrijwillige ruil of aankoop. Zij wilde hiermee onder andere ruimte scheppen voor de herontwikkeling
van de Mariapeel.
Met de ondertekening van de
laatste vrijwillige kavelruil werd
vrijdag 16 januari stilgestaan bij de
mijlpaal. Wethouder Bob Vostermans
van gemeente Horst aan de Maas en
gedeputeerde Patrick van der Broeck
tekenden een akte met agrariërs Ton
van Helpen en Arie Rops.
De provincie zette in op ruil van

gronden of aankoop om de herinrichting van de Peelvenen de ruimte te
geven. Sinds 1990 werd gewerkt aan
het project. Gedeputeerde Van der
Broeck is lovend over de resultaten:
“In geen enkel geval is het tot een
onteigeningsprocedure gekomen. Van
de driehonderd hectare is bijna een
derde veranderd van landbouwgrond

in natuurgrond, nodig om het hoogveenlandschap te behouden.” Ook is
84 hectare verkregen voor de ontwikkeling van de Mariapeel.
Het gebruik van de gronden in het
gebied voor landbouw werd al sinds
eind jaren 90 beperkt om de grond- en
oppervlaktewaterstanden en de waterkwaliteit niet teveel te beïnvloeden.

meer. De locatie in Broekhuizen lijkt
ons heel geschikt, maar voordat we
daar uiteindelijk terecht kunnen, zijn
we weer vijf of zes jaar verder. In de
tussentijd kunnen wij nergens meer
heen, dus misschien komt de oplossing
voor ons te laat. Na 65 jaar worden
we eigenlijk op straat gezet door
Staatsbosbeheer, dat is voor ons heel

vervelend”, vertelt Gommans. Mochten
de twee visclubs uiteindelijk samen
een visvijver gaan delen, dan is een
fusie tussen de twee clubs ook een
mogelijkheid. Gommans: “Dat zou dan
een logische oplossing zijn. We hebben
het met Eendracht zelfs al over een
nieuwe naam gehad. ‘Willem Een’ leek
ons wel leuk.”

Woningen op
boerenbondlocatie
Op het voormalige boerenbond-terrein in Grubbenvorst ziet de
gemeente graag woningen gebouwd. Dat geeft wethouder Bob
Vostermans aan tegenover de gemeenteraad van Horst aan de Maas.
De wethouder hoopt over enkele maanden zekerheid te kunnen bieden.
Volgens de gemeente heeft
zich een kleinschalige onderneming
gemeld die op de locatie aan de
Wilhelminastraat een vrijstaande
woning en een kantoor met opslagruimte wil plaatsen. Het huidige pand
op de plek van de voormalige tuinbouwloods wordt gesloopt. Dat perceel is eigendom van de gemeente.

Wethouder Vostermans hoopt voor de
lente een definitief akkoord voor de
locatie te bereiken.
De gemeente heeft daarnaast
de eigenaar van het naastgelegen
perceel, waar vroeger de Boerenbond
en een Chinees restaurant zaten, aangespoord de locatie ook in te zetten
voor woningbouw.

Gemeente betaalt
helft starterslening
Gemeente Horst aan de Maas en provincie Limburg gaan in de loop van 2015 elk de helft van de startersleningen betalen. Tot nog toe financierden zij elk een kwart en was de overige 50 procent afkomstig van het Rijk.
Starters op de woningmarkt
kunnen voor de aankoop van een
woning een starterslening aanvragen
bij gemeente Horst aan de Maas.
Deze lening bedraagt maximaal
30.000 euro. Het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederlandse
gemeenten (SVn) verzorgt namens de
gemeente deze leningen.

In de afgelopen jaren is door de
gemeente in totaal een krediet van
2.000.000 euro beschikbaar gesteld.
Hiervan was eind november vorig jaar
510.000 euro over. Als alle lopende
aanvragen zijn toegezegd is er naar
verwachting nog een bedrag van
440.000 euro over.
Tot 2015 droeg ook het Rijk bij

aan de startersleningen, door de helft
van de lening voor haar rekening te
nemen.
Met ingang van dit jaar is de
rijksbijdrage afgeschaft. Gemeente
Horst aan de Maas heeft nu besloten
de eigen bijdrage te verhogen van
25 naar 50 procent. Provincie Limburg
zorgt voor de overige 50 procent.

Multifunctionele servicecorner

Toch pinautomatenvoor
Swolgen en Melderslo
Swolgen en Melderslo krijgen een jaar lang een multifunctionele servicecorner in het dorp. De servicecorner moet
een alternatief vormen voor de pinautomaten die vorig jaar uit de dorpen verdwenen. Het College van B&W van
gemeente Horst aan de Maas stemt in met een proef.
Rabobank verwijderde vorig jaar
haar pinautomaten uit Melderslo,
Meterik en Swolgen omdat deze
volgens de bank meer kostten dan
dat ze opbrachten. De dorpsraden van
Melderslo en Swolgen maakten hier
bezwaar tegen, maar zonder succes.
De gemeenteraadsfracties van het
CDA, SP, PvdA en D66 zochten daarom
naar een oplossing en vonden deze in
Raaf Open Systemen, een bedrijf dat
multifunctionele servicecorners plaatst.
De corners zullen een jaar in de

dorpen staan. Na negen maanden wil
het college met de gemeenteraad
evalueren of ze voldoende gebruikt
worden. De pilot zal 60.000 euro
kosten. Naast opbrengsten uit het
gebruik van de corners, is daarvoor
ook een bijdrage van de gemeente,
de provincie én beide dorpsraden
nodig. De dorpen moeten ieder 2.200
euro bijdragen. Melderslo is hiermee
al akkoord, Swolgen moet volgens de
gemeente nog reageren.
Bij de servicecorners kan niet

alleen gepind worden. De corner kan
bijvoorbeeld ook gebruikt worden
om de ov-chipkaart op te waarderen,
postzegels te kopen of het overmaken
van geld naar het buitenland. Waar
de automaten komen te staan, is nog
niet helemaal duidelijk. In Melderslo
werd MFC De Zwingel afgewezen als
locatie en is de lokale supermarkt in
beraad over de vraag. In Swolgen stelde
de uitbater van café-zaal Wilhelmina
zich positief op over de komst van de
servicecorner.

Kitty Korver

Van 18 januari t/m 12 april 2015
Expositie in Museum de Kantfabriek

SCULPTURAL FELT
INTERNATIONAL
We felt like crossing borders...
Anita Larkin AUS - Stephanie Metz USA
Keiko Mizoguchi JAP - Chung-Im Kim CAN
Kitty Korver NL - Marjolein Dallinga CAN
Meiri Ishida JAP - Jantine Koppert NL
Rebecca Howdeshell USA - Hiroko Sato-Pijanowski JAP
Sara Owens USA - Jenne Giles USA

www.museumdekantfabriek.nl

Laakweg 30 • 5944 CX Arcen • 06 - 30 42 11 18
info@muldersrijschool.nl • www.muldersrijschool.nl
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Niet een blad maar een boom is gevallen,
geveld door een felle storm.
Nu door liefde en wind gedragen,
is hij op weg gegaan.

Door de tranen van dit uur,
sluipt zijn glimlach.
Zijn ogen, zijn stem,
maar vooral zijn hart.

Verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn
leven, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
ozze pap en opa

Ontroerd delen wij u mede dat na een werk- en zorgzaam leven
van ons is heengegaan, mijn lieve man, ôzze pap en trotse opa

Gerrit Seijkens

Leo Stappers

Gerardus Antonius Wilhelmus

echtgenoot van

Els Stappers-Rutten

echtgenoot van

Jo Seijkens-Haegens
Venray, 7 april 1932

† Horst, 19 januari 2015

Horst: Jo
Hoeven: Christine en Hai
Blerick: Johan en Yatzel
Victoria

Hij overleed op 84-jarige leeftijd.
Grubbenvorst, Els
Sevenum, Ruud en Trinet
Nick, Lisan, Leonie
Blerick, Marc en Monique
Dylan, Jenna
Familie Stappers
Familie Rutten

Convent 44, 5961 RE Horst
U kunt afscheid nemen van Gerrit in het uitvaartcentrum
van coöperatie DELA Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray
op vrijdag 23 januari van 18.00 tot 18.45 uur.
De avondwake wordt gehouden zondag 25 januari om
19.00 uur in de parochiekerk, H. Lambertus, Lambertusplein 16
te Horst.
De afscheidsdienst wordt gehouden op maandag 26 januari
om 12.00 uur in de aula van crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.
Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium.
Bij beide diensten is er gelegenheid tot schriftelijk condoleren.

Grubbenvorst, 17 januari 2015
Wilhelminastraat 8
5971 BJ Grubbenvorst
We hebben afscheid genomen van Leo op donderdag 22 januari.

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van ons erelid

Leo Stappers
Leo was liefst 76 jaar aan onze vereniging verbonden.
Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje,
en alle beetjes die je sterft
‘t is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op ‘n keer ben je aan
je laatste beetje toe.

We hebben hem leren kennen als een uitstekend muzikant,
een loyale en betrokken verenigingsman en in alles een
goede muziekvriend.
Wij zullen hem missen.
Wij wensen zijn vrouw Els, kinderen, kleinkinderen en familie
alle kracht en sterkte toe in deze moeilijke periode.
Bestuur, leden en ereleden Harmonie Sint Joseph Grubbenvorst

Wiel Vullinghs
echtgenoot van

Gon Vullinghs-Martens †
Hij overleed thuis in de leeftijd van 83 jaar.
Kronenberg Wilbert en Anita
Rianne, Chiel, Fieke
Kronenberg Giel en Ank
Juul, Aukje
America Willemien en Theo
Ruud, Rob, Jelle, Siem, Sil
16 januari 2015
Den Bunder 2, 5976 PM Kronenberg
Wij hebben afscheid van pap genomen op woensdag 21 januari.
Een speciaal woord van dank aan huisarts A. Weling en de
medewerkers van de thuiszorg voor alle steun en goede zorgen,
die pap maar ook wij in de afgelopen weken van jullie hebben gehad.

Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.
Binnen vlooienmarkt De Riet Horst,
Weltersweide 22. Zo. 8 feb. 9-16 uur.
Voor meer info en inschrijven via
hh-marktkramen.nl
Garageverkoop, zaterdag 24 januari
van 10.00 uur tot 15.00 uur. Lokatie:
Schoolweg 73, 5916 PK Venlo.
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
Gezocht personeel Eetwinkel Bebo,
min. leeftijd 15, uren in overleg,
info@snackbarbebo.nl
Te huur kantoorruimte. Kantoren
in kantoorverzamelgebouw
(kleine zelfstandige), Westsingel Horst.
Info: 06 24 19 24 01,
toon@kustersindustriedeuren.nl
Te koop kleine pakken hooi.
Tel. 077 398 49 77 / 06 11 70 84 42.

Dag en nacht bereikbaar

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk. Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Rijbewijskeuringen senioren,
wekelijks. Minken, arts Venrayseweg 40
Wanssum 0478 53 17 48.
Massage. Nieuwe actie ontspanningsmassage. www.mayproosten.nl
Dementievrijwilligers gezocht.
Bent u enthousiast en heeft u een goed
inlevingsvermogen? Dan is dementievrijwilliger in uw eigen omgeving misschien iets voor u. Gratis cursus. Info:
Vrijwilligerszorg HadM 06 52 66 95 70.
Deelnemers gezocht voor Bijenen Natuurmarkt op 19 april a.s.
Wij zoeken in de bio-, natuuren streekproductensector.
Meer informatie: www.Zoemhukske.nl
Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze betaalbaar op!
Reparatie aan pc/laptop, opschonen,
Wi-Fi, internet, antivirus, beveiliging.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.
‘t Winkeltje, Herstraat 44. “1000
en 1” van hetzelfde? Duur? Eentonig?
Dan moet u niet bij ‘‘t Winkeltje zijn!
Snuffelen en gelijktijdig veel besparen
op uw carnavalskledij? Dan bent u bij
ons op de juiste plek. Ik zeg doen!

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

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Bedrijfsruimte gezocht
Voor commerciële activiteit
(geen winkel) in/nabij centrum Horst.
Tijdelijke huur/antikraak is een optie.
Tel. 06 41 38 96 23.
Feest in intiem huiskamercafé.
Feest in een intiem huiskamer- en
speciaalbiercafé? Incl. tuinterras en
buitenpodium. Catering mogelijk.
Hebt u vragen? Stel ze gerust aan
Jan en Henny: 077 398 30 09 en
cambrinushorst@home.nl
Workshop luxe foamhoeden. Er zijn
nog enkele plaatsen voor workshop
prachtige luxe foamhoeden inclusief
verlichting. www.creatiefbijellen.nl of
06 14 62 19 81.
Gezocht. Wij zijn op zoek naar de
eigenaar van een Toyota met als
kenteken 08-XG-PF. Ben jij de eigenaar
of ken jij dit kenteken neem dan
contact met ons op: 06 31 22 48 22.
Valise Atelier & Natuur.
Iets te vieren met je familie,
je vrienden of je collega’s? Na een
creatieve middag neem je altijd wat
mee! Vele mogelijkheden in ons
atelier in een prachtige omgeving.
www.valise.nl of bel 06 12 69 79 35.
Te koop meerjarige fruitbomen,
o.a. Elstar en Delbare. Zelf uitsteken.
Per stuk 7,50 euro, gratis paal
beschikbaar. Fruitbedrijf Jenniskens,
Crommentuynstraat 50, Meterik,
tel. 077 398 43 08.
Warme truiendag.
Doe mee: zet de verwarming lager,
trek je mooiste trui aan of brei zelf
een trui. Breimode en handwerken
‘t Schippertje Schoolstraat 6 Horst.
www.schippertjehorst.com
Zoek de Spaanse zon op! Mooi huisje
aan de Costa Blanca. Maria en Jos
Rutten. Tel. 077 463 14 80. Mob. 06 50
21 89 12. Hele huisje vanaf € 35,-per dag (alle seizoenen). Kijk voor
meer info en acties op onze website
www.casarutten.com
Hotel Herberg de Lindehoeve.
Carnavalszondag Voermanslunch van
12.00-15.00 uur. Lekker!! Kijk voor
meer data en info op www.herbergdelindehoeve.com. Graag reserveren:
info@delindehoeve.info of 077 327 01
35 Horsterweg 51, Grubbenvorst.
Merk je dat bewegen niet meer
vanzelf gaat en wil je toch graag fit
en mobiel blijven, en op een leuke
manier in een groep met bewegen
bezig zijn, meld je dan aan voor de
wekelijkse Medical Kinetics groepsles.
Voor nadere informatie: P. v. GasselKapteijns, Praktijk voor oefentheapie
Mensendieck en persoonlijke groei,
Venrayseweg 31, 5961 AC Horst,
e-mail: paulinevangassel@versatel.nl
Website: www.paulinevangassel.nl
www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Gratis advies & offerte aan huis. Laagste
prijsgarantie! Tel. 06 53 88 61 01
(Pascal van Kempen-Sevenum).

Autobedrijf

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

rolluik reparatie

Klein onderhoud thuis
Ron van Gool 06 202 88 600

en zo 07
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GEPLUKT Twan Versteegen

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.

niets mee, maar mijn broers en zus
wel. Ik ben altijd gek geweest van
Elvis Presley en Jerry Lee Lewis. Dat
vond ik echt ruig”, stelt hij. “Ik heb
op m’n twintigste nog wel een keer
gevolleybald en getennist, maar
dat stelde allemaal niks voor. Ik had
het te druk met spelen in bandjes.
Ik speelde onder andere voor
Trademark en speel nu al 14 jaar
contrabas voor Fishnet Stockings”,
zegt hij.

Proefles boksen
was keiruig

Hij leeft voor de muziek, gaat helemaal op in de rock ‘n roll van de jaren 50 en 60, is betrouwbaar, sociaal, soms
een tikkeltje eigenwijs, maar altijd vriendelijk. Hij voelt zich voor de volle 100 procent Horstenaar en is voor vele
muzikanten in de gemeente een bekend gezicht. Deze week wordt Twan Versteegen (43) uit Horst geplukt.
Twan Versteegen is geboren en
getogen in Horst. Samen met zijn
vrouw Diane Peeters (41) en dochter
Karlijn (7) wil hij als het even kan
nooit meer weg uit zijn favoriete
dorp. “Ik heb hier alles, mijn vrienden,
familie, vele muzikanten waarmee
ik goed kan opschieten en natuurlijk
mijn eigen band Fishnet Stockings,
een echte rock ‘n rollband met muziek
uit de jaren 50 en 60”, vertelt hij.

Rock ’n rollmuziek
Versteegen groeide op in de
Gastendonkstraat en verhuisde op

z’n zestiende samen met zijn ouders,
twee broers en tweelingzus naar
een boerderij aan de Gebroeders van
Doornelaan in Horst. “Mijn ouders
verbouwden die boerderij tot
woonhuis, dus een echte boerenzoon
ben ik niet”, lacht hij. In zijn jeugd
voetbalde hij, maar zodra Twan de
muziekwereld ontdekte, liet hij zijn
teamgenoten achter om zich volledig
op zijn geliefde rock ‘n rollmuziek te
storten.
Van wie hij de passie voor
muziek heeft overgenomen, weet de
rocker niet. “Mijn ouders hadden er

PUZZEL

Jaren geleden speelde Versteegen
bijna ieder weekend met zijn band,
maar dat is tegenwoordig anders.
“We treden zo’n tien keer per jaar
op en hebben daarnaast eens in de
twee weken een repetitieavond.
Dan oefenen we en drinken we een
biertje. Het is vooral gezellig bij elkaar
zijn”, legt hij uit. Aangezien hij het nu
wat rustig heeft met muziek maken,
is hij sinds begin 2014 ook met een
andere hobby begonnen, namelijk
boksen. “Ik nam een proefles en vond
het meteen keiruig.”
Twan is niet iemand die ooit echt
stil zit. Toen de groenvoorziening
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Het maakt hem niets uit waar
hij op vakantie gaat. “Het is gewoon
het gemak dat je met een camper
hebt. Je vertrekt ’s ochtends, bekijkt
overdag de omgeving en zet je
camper ’s avonds op een camping
neer”, legt hij uit. Twan is nu ook
bezig met zoeken naar werk. “Ik ben
graag buiten met groen bezig, maar
voor andere leuke banen sta ik ook
open. Zoals alles nu gaat ben ik zeer
tevreden, maar een baan zou fijn
zijn. Dan kan ik leuke dingen doen
met m’n gezin én werken. Dat zou
fantastisch zijn”, besluit hij.

MICHA
WERTHEIM
Garagedeuren • Kunststof kozijnen • Zonweringen

Micha Wertheim
Voor Zichzelf
try out

077 - 466 39 20 | 06 - 12 67 13 63

www.mathpeeters.nl

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

r
Al mee ar
a
j
dan 21 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

3

Ik ben graag met
groen bezig

zaterdag 24 januari

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.

waar hij werkte in september een
collectieve ontslagronde aankondigde,
ging hij snel op zoek naar andere
bezigheden. Zo heeft hij een oud
busje gekocht dat hij nu ombouwt
tot camper. “Dat deed mijn vader
vroeger al met oude tandartsbusjes.
Ik hou ervan om met een eigen
camper op vakantie te gaan. Als het
goed gaat, is onze camper in de lente
klaar en kunnen we met z’n drietjes
op vakantie gaan”, vertelt hij
enthousiast.

DINGEN
ONZE AANBIE

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

AUTOBEDRIJF

EEK

VOOR DEZE W

Steelkoteletten v/h scharrelvarken
Boomstammetjes
uit eigen keuken

Heerlijke hachee
Truffelhamworst

500 gram
4 stuks

€ 4,95
€ 3,60

€ 6,25
200 gram € 2,20
500 gram

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

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl
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Opkikker voor Romano

Afsluiting poëzie
project Dendron

De langdurig zieke Romano (8) uit Horst heeft op zaterdag 17 januari een Super Opkikkerdag gehad, die hem is
aangeboden door Stichting Opkikker. Samen met zijn gezin bezocht hij tot Opkikkerland omgetoverde Center Parcs
de Eemhof in Zeewolde.

Bibliotheek Horst sluit op donderdag 29 januari samen met het
Dendron College een poëzieproject voor jongeren uit de derde klassen af.
Tijdens deze avond worden gedichten voorgedragen.
Donderdag 29 januari is gedichtendag en ook de start van de
Poëzieweek 2015. Leerlingen van
het Dendron College hebben in het
kader van het project door middel
van workshops en tijdens de lessen
Nederlands op allerlei manieren
gewerkt met gedichten. Dit heeft
geresulteerd in één favoriet gedicht

per klas. Deze gedichten worden op
donderdag 29 januari voorgedragen.
De voordrachten worden afgewisseld
met muzikale optredens van leerlingen. Een jury, onder leiding van Marco
Roelofs, beoordeelt welk gedicht de
winnaar. Marco Roelofs draagt daarnaast voor uit eigen werk en wordt
geïnterviewd door enkele leerlingen.

Nikki en Anke in
KVL-finale
Nikki Craenmehr en Anke Leijssen uit Horst staan op zondag 25 januari
met hun carnavalsnummer Lange Zök in de finale van het Kinjer
Vastelaovend Leedjesfestival.

De pedagogisch en maatschappelijk
medewerkers van het ziekenhuis waar
Romano onder behandeling is, vonden
dat hij en de rest van zijn gezin wel een
opkikker konden gebruiken. Tijdens de
Opkikkerdag werden ruim vijftig gezinnen in het zonnetje gezet. Het gezin
van Romano heeft echte roofvogels en

De liedjeswedstrijd is bedoeld
voor kinderen van de basisschool.
Op 25 januari vindt de finale plaats in
Oirsbeek, waar in totaal vijftien deelnemers voor zo’n 1.400 toeschouwers
strijden om de eerste plek. Alle vijftien
deelnemers komen op de KVL-cd met
hun lied.
Anke en Nikki zitten in groep acht

van basisschool De Twister in Horst.
Ook maken zij deel uit van het door
Hovoc georganiseerde jeugdboerenbruiloftgezelschap. Zij zingen allebei in
het Meuleveldkoor en volgen musicallessen bij Froxx. De muziek van het lied
Lange Zök is geschreven door de vader
van Anke, Ruud Leijssen. Anke en Ruud
schreven samen de tekst.

reptielen mogen vasthouden, mocht
in een helikopter boven Nederland
vliegen en meerijden met stoere
voertuigen op het strand van Almere.
Ze kregen ook nog een professionele
fotoshoot en de dag werd afgesloten
met een optreden van diverse artiesten.

Stichting Opkikker organiseert
in 2015 iedere maand een Super
Opkikkerdag. Deze dag is een welkome afleiding voor gezinnen in het
dagelijks bestaan vol met doorlopende
ziekenhuisbezoeken, spanningen en
onzekerheden.
(Foto: DRIELUIK Fotografie)

Carnaval basisschooljeugd
In OJC Niks in Horst vindt op vrijdag 6 februari een carnavalsavond voor basisschoolkinderen uit Horst plaats.
De avond duurt van 18.00 tot 22.00 uur.
Voor het vijfde jaar organiseren
de verenigingen uit Horst samen
deze carnavalsavond. Dit jaar is
het thema circus. Er is een dj en
er vinden optredens plaats van

liedjeszangers en jeugdliedjeszangers
en verschillende dansgardegroepen.
De jeugdprins van D’n Dreumel reikt
prijzen uit voor de best verklede
kinderen.

Van 18.00 tot 19.45 uur is het
feest voor de kinderen van groep 1
tot en met 5 en van 20.00 tot 22.00
uur zijn de kinderen van groep 6 tot
en met 8 welkom in OJC Niks.

Nieuwe leden gezocht!
Nieuwe leden gezocht!

De jongerencommunity van Rabobank Horst Venray zoekt nieuwe

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

leden die interesse hebben voor het organiseren van

Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

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

Jongerencommunity
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

zoekt nieuwe leden!
Jongerencommunity
zoekt nieuwe leden!

Een aandeel in elkaar

Een aandeel in elkaar

evenementen voor jongeren uit de regio. In september
De jongerencommunity van Rabobank Horst Venray zoekt nieuwe
organiseerde ze het geslaagde event INSPIRE. Naast een 2e editie
leden die interesse hebben voor het organiseren van
van INSPIRE willen ze nog meer evenementen organiseren. En
evenementen voor jongeren uit de regio. In september
daar kunnen ze jouw hulp goed bij gebruiken! Dus, ben jij tussen
organiseerde ze het geslaagde event INSPIRE. Naast een 2e editie
de 16 en 25 jaar en heb jij zin om de komende jaren samen met
van INSPIRE willen ze nog meer evenementen organiseren. En
leeftijdsgenoten hieraan deel te nemen? Dan zijn ze op zoek naar
daar kunnen ze jouw hulp goed bij gebruiken! Dus, ben jij tussen
jou!
de 16 en 25 jaar en heb jij zin om de komende jaren samen met
Stuur uiterlijk 10 februari een e-mail met je gegevens (naam, adres,
leeftijdsgenoten hieraan deel te nemen? Dan zijn ze op zoek naar
telefoonnummer en leeftijd) naar
jou!
marketing@horstvenray.rabobank.nl.
Stuur uiterlijk 10 februari een e-mail met je gegevens (naam, adres,
telefoonnummer en leeftijd) naar
marketing@horstvenray.rabobank.nl.
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15 VRAGEN

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.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Dirkje Driessen
19 jaar
Melderslo
Radboud Universiteit
Nijmegen, sociologie

Waar ben je trots op?
Op dit moment ben ik trots op mijn
kamer in Nijmegen. Deze is net klaar
en ingericht. Ik vind het echt heel
mooi geworden. Alles is nieuw voor
me, maar ik ben trots op mijn eigen
plekje.
Waar en wanneer voel je je
echt thuis?
Ik voel me thuis wanneer ik honderd
procent mezelf kan zijn. Dit kan bij
mensen zijn die ik net heb ontmoet of
bij familie. Als ik op mijn gemak ben
en mezelf kan zijn, voel ik me al gauw
thuis.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou heel graag ooit een All you need
is love-moment willen hebben. Dat
vind ik altijd zo schattig en dat lijkt me
helemaal geweldig om een keer mee
te maken. Maar ook wil ik nog een

keer naar Ierland. De taal, hun accent,
het bijgeloof en de omgeving dat vind
ik helemaal geweldig. Dus daar zou ik
heel graag nog een keertje heen gaan.
Wat is je favoriete moment in de
week?
Dat blijft het weekend. Dan kun je
alles even laten liggen en met andere
dingen bezig zijn dan school. Ook kan
ik dan even mijn vriendinnen zien,
werken en afgeleid zijn van school.
Dat vind ik wel heel fijn aan het
weekend.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Meerdere mensen uit mijn omgeving
hebben me het advies gegeven:
Dirkje, niet alles hoeft perfect te
zijn. Het vaakst heb ik dit van mijn
moeder gehoord. Ik ben zelf best wel
perfectionistisch. Maar zij zeiden: je
best doen, is al goed genoeg.
Ik kan niet zonder…
Ik kan niet zonder af en toe te
ontladen. Ik ben wel iemand die alles
opkropt en zich overal druk over maakt.
Dus af en toe even flink lachen of alles

aan
Dirkje Driessen

eruit huilen, is voor mij heel erg fijn.
Dan kan ik er weer even tegen aan.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Naast mijn Ierse droom, zou ik heel
graag naar een land gaan met een
hele andere cultuur. Bijvoorbeeld naar
China of India. Ze bekijken daar alles
vanuit een heel ander perspectief en
het lijkt me leuk om daar kennis mee
te maken. Ook het land is natuurlijk
heel mooi.
Wat deed je als kind het liefst?
Het klinkt misschien nogal idioot, maar
als kind waste ik vaak mijn My Little
Pony’s. Deze hebben allemaal zo’n
mooie haren en dan pakte ik een bak
met water en ging ik de haren wassen.
Ik vond het altijd heel mooi hoe hun
haar in het water bewoog. Daarna ging
ik ze allemaal afdrogen en ze op weer
op een rijtje zetten. Hier kon ik uren
mee bezig zijn.
Waar geef jij je laatste 50 euro
aan uit?
Dat zal waarschijnlijk aan eten zijn.
Want een mens moet toch overleven
en als het mijn laatste 50 euro is, dan

Heeft u zin in een vakantie waar u ontzettend naar uit kan kijken?
Boek uw vakantie ook in 2015 bij mij!
De voordelen van Holland International Reisbureau at Home:

Holland International
Reisbureau at Home
Uw persoonlijke
reisadviseur,
gemakkelijk en
vertrouwd.

•
•
•
•
•

Persoonlijk advies op maat
Op afspraak bij u thuis of op uw werk
Snelle service en altijd ‘up-to-date’ reisinformatie
Zekerheid (ANVR/SGR), veilig en vertrouwd
Ook zelf online boeken, maar mét persoonlijke afhandeling

Tel. 06 21557412
sandra.vestjens@reisbureauathome.nl
www.reisbureauathome.nl/sandra-vestjens
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Reisbureau at Home
Sandra Vestjens

wordt het dat. Ook gaat waarschijnlijk
een deel op aan een of ander iets wat
ik nog meen nodig te hebben, zoals een
shirtje of een of ander sieraad. Maar ik
probeer het wel slim te besteden.
In welke historische tijd had je
willen leven?
Dat zijn er twee. De tijd van de
Grieken en Romeinen vind ik helemaal
geweldig wat betreft hun cultuur, denk
hierbij aan de goden en de mythes.
En nog een tijd die ik interessant vind
is de victoriaanse tijd met de wijde
jurken. En dan puur om de jurken die
de vrouwen toen droegen.
Wat moeten we van je weten om je
echt te kennen?
Dat mensen door mijn buitenkant heen
moeten prikken. Ik lijk eigenlijk vaak
heel hyper, opgewonden en druk,
terwijl ik lang niet altijd zo ben. Ik kan
ook heel rustig en kalm zijn. Hierdoor
kunnen mensen een verkeerd beeld
van me krijgen.
Aan welke karaktereigenschappen
van anderen erger je je en welke
eigenschappen vind je leuk?
Ik kan zelf ook wel eens te laat komen,
maar ik ben soms heel ongeduldig.
Dus aan treuzelgedrag kan ik me
ergeren. Ik vind het heel leuk als
mensen spontaan en open zijn. En ze je
gewoon meteen op je gemak kunnen
laten voelen.
Gevoel of verstand?
Hoe graag ik ook van mijn verstand uit
wil gaan, op de een of andere manier
luister ik heel veel naar mijn gevoel.
Vaak besef ik me daarna dat ik er iets
beter over na had moeten denken,
maar op dat moment lijkt dat wat mijn
gevoel zegt het beste.
Binnen of buiten?
Deze vraag interpreteer ik als de
binnen- of buitenkant van een persoon.
Persoonlijk vind ik de binnenkant
belangrijker dan de buitenkant. Je kunt
nog zo mooi zijn, maar als je geen fijn
karakter hebt, dan ben je naar mijn
idee van de buitenkant ook minder
aantrekkelijk. Je binnenkant bepaalt
voor het grootste deel of mensen het
fijn vinden je in de buurt te hebben.
Zonsopgang of zonsondergang?
Zonsopgang en de zonsondergang vind
ik allebei even mooi. Maar als ik moet
kiezen, kies ik voor de zonsopgang,
omdat een mooie zonsopgang dan ook
meteen een mooi begin is van de dag.

Zuipfestijn
Moederdag, koningsdag en
dierendag vieren we ter ere
van je schepper, het staatshoofd of je huisdier. Maar dan
heb je zoiets als carnaval: een
traditie die zuiderlingen vieren
en waar de rest van Nederland
geen bal van snapt.
Een paar huizen verderop
wappert een rood-geel-groene
vlag in de wind en langzaam
maar zeker verschijnen er
decoraties voor de ramen in
dezelfde kleuren. De afgelopen
tijd vroeg ik mezelf af: waarom
vier ik eigenlijk carnaval? Eerlijk
gezegd had ik echt helemaal
geen idee. Na wat gesurf op
internet blijkt dat carnaval ‘van
oudsher een eetfestijn is, omdat
het de laatste mogelijkheid was
zich te buiten te gaan voor de
vastentijd.’ Zijn er nog überhaupt
mensen die vasten? En ik vind
carnaval van nu meer een
zuipfestijn, gezien de ontelbare
liters alcohol die mensen binnen
die paar dagen door hun
slokdarm jagen.
En dan die optochten nog.
Buiten in de kou staan totdat je
je handen en voeten niet meer
voelt en op het einde word je
ook nog bekogeld met een
lading kleffe snoepjes. Op de
een of andere manier komen die
altijd tegen mijn hoofd aan. Of in
te druk bevolkte ruimtes een
vloedgolf bier over je heen
krijgen door een proleet
verkleed als piloot met slechte
coördinatie.
Van de muziek ben ik ook
geen fan: ik spreek geen dialect
en het hoempapa- gehalte is te
hoog. Eigenlijk is het niet zo raar
dat sommigen daarom wegvluchten naar de Oostenrijkse
bergen. Maar waarom feest ik
dan dit jaar toch weer mee? Ik
denk omdat carnaval een excuus
is om drie dagen als een
complete mafkees door het
leven te gaan. Even afwijken van
de dagelijkse routine en
voorkomen dat je in een sleur
raakt. En in feite moet je je
verstand wel op nul zetten,
anders kun je nooit losgaan op
de carnavalsmuziek.
Rosanne
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Wonen Limburg

Appartementen
woonurgenten
in Meterik
In Meterik worden achttien appartementen gerealiseerd voor
woonurgenten. Dit zijn mensen die op korte termijn tijdelijk onderdak
nodig hebben. De appartementen worden gebouwd door woning
corporatie Wonen Limburg.
In eerste instantie zouden er
24 kleine appartementen aan de
Schadijkerweg in Meterik worden
gebouwd. Die woningen zouden op
termijn verbouwd kunnen worden
naar twaalf reguliere appartementen. De plannen van de woningcorporatie zijn echter bijgesteld na vragen van inwoners uit Meterik. Een
woordvoerster van Wonen Limburg
geeft aan: “De suggestie werd
gedaan om niet alleen kleinere
appartementen, maar ook een paar
grotere appartementen te maken,
zodat ook gezinnen die snel een
tijdelijke woonruimte nodig hebben
van deze woningen gebruik kunnen
maken. Wij vonden dit een goede
suggestie van de inwoners van
Meterik en hebben hun ideeën dan

ook op haalbaarheid onderzocht.
We kwamen daarbij uit op het uiteindelijke plan van twaalf kleinere
en zes grotere appartementen.”

Maximaal twee jaar
De appartementen in Meterik
zijn bedoeld voor tijdelijke bewoning. Ze zijn bijvoorbeeld bedacht
voor jongeren die zelfstandig willen
gaan wonen, mensen die in scheiding liggen of voor arbeidsmigranten. Zij mogen maximaal twee jaar
in de woningen wonen, waardoor
ze de tijd krijgen om rustig op zoek
te gaan naar een geschikt regulier
huis. De bouw van de appartementen start medio 2015. Naar verwachting worden de woningen voor
urgenten begin 2016 opgeleverd.

Witveld wint
centrumondernemersprijs
Annemie en Jan Janssen van Witveld Bloembinders uit Horst werden maandagavond 19 januari
uitgeroepen tot Horst Centrum Ondernemer van het Jaar 2014. Jan en Emiel Coenders van Expert Coenders
kregen een oorkonde voor Bijzondere Verdienste toegekend. De prijzen worden jaarlijks uitgereikt door het
Centrum Management van Horst. De uitreiking van de prijzen vond dit jaar plaats in café ’t Centrum. Een jury,
bestaande uit wethouder Ger van Rensch, dorpsraadsvertegenwoordiger Tiny van Wegberg en
communicatieadviseur Ingrid van der Sterren, koos de winnaars.

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.NU VA K EUK ENS.NL

A.S.
ZONDAG
GEOPEND IN
SOMEREN
MET
STOOMOVEN
DEMONSTRATIES
VAN
BAUKNECHT.

VAN 12.00
TOT 17.00 UUR.
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Lottumse Karlijn Dapper
beste theesommelier van Nederland
Karlijn Dapper uit Lottum van Tea Lifestyle mag zich de beste theesommelier van Nederland noemen. Tijdens het Dutch Tea Championship, dat
donderdag 15 januari gehouden werd op de HORECAVA (Horecavakbeurs) in
de RAI Amsterdam, versloeg zij de zes andere deelnemers.
Tijdens de wedstrijd moesten de
deelnemers binnen een kwartier drie
theeën presenteren aan een vakjury.
Karlijn presenteerde een witte thee
uit China, een Oolong thee uit Taiwan
en een groene thee uit Japan. In de
presentatie moest er niet alleen
aandacht besteed worden aan de
bereiding, maar ook aan de afkomst en
het verhaal eromheen.
Karlijn had niet verwacht dat
ze zou winnen. “Het was een erg
stressvolle dag, je staat onder enorme
tijdsdruk,” reageert ze. “Thee is een
natuurproduct, dus de bereiding kan
altijd anders uitvallen dan tijdens de
maandenlange voorbereiding. In totaal
waren er zestien deelnemers aanwezig,
waarvan er zeven overbleven voor de
finale. Ik kende vrijwel alle deelnemers
en ik wist dat het erg goede
tegenstanders waren. Ik hoopte op een
plaats in de top drie, maar dat ik zou
winnen, had ik zeker niet verwacht. Dat
ik gewonnen heb, vind ik dus hartstikke
leuk.”
Op de HORECAVA waren de stands
met thee al prominent aanwezig.

Oh, zit dat zo!
Wat betekent de aanpassing fiscale
pensioenwetgeving per 1 januari?
Door: Frank van Maaswaal, Accountmanager Private Banking
De fiscale pensioenwetgeving is per 1 januari 2015 opnieuw aangepast.
De wijzigingen raken iedereen die een pensioen opbouwt, in het
bijzonder mensen met een inkomen boven 100.000 euro.

In 1995 onderzocht de commissieWitteveen het vraagstuk van
flexibilisering en individualisering van
pensioenen. Daaruit kwam destijds het
Witteveenkader voort, dat de grenzen
aangeeft waarbinnen fiscaal
gefacilieerd pensioen kan worden
opgebouwd. In juni 2013 ging de
Tweede Kamer en in mei 2014 de
Eerste Kamer akkoord met de Wet
verlaging maximumopbouw- en
premiepercentages pensioenen en
maximering pensioengevend inkomen.
Deze wet leidt tot een flinke
versobering van het Witteveenkader.
Wie geen maatregelen neemt, loopt
een risico met zijn ouderdomspensioen
en nabestaandenpensioen.
Per 1 januari 2015 veranderen
verschillende aspecten van het
Witteveenkader ingrijpend. Om te

Ook wedstrijd
in America
Wat betreft de theewedstrijden
was het Dutch Tea Championship het
hoogste in Nederland. Karlijn: “Er is ook
een wereldwijde wedstrijd in Amerika.
Vorig jaar is deze wedstrijd niet
doorgegaan. Omstreeks februari wordt
bekendgemaakt of het deze zomer
wel doorgaat. Als dit het geval is, staat
het wel op mijn planning om hieraan
deel te nemen. Ik denk zelfs dat wij
als Nederland, ook al zijn we geen
echt theeland zoals China en Taiwan,
best een goede kans zouden kunnen
maken.”

HALLO voordeelpas

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

beginnen versoberen de opbouwpercentages. Daarnaast is er boven een inkomen
van 100.000 euro geen fiscaal gefacilieerde pensioensopbouw meer mogelijk.
De veranderingen hebben ook gevolgen
voor de jaarruimteberekening voor de
aftrek van lijfrentepremies en de
maximale opbouw van de oudedagsreserve. Verder is per 1 januari een nieuwe
faciliteit ingevoerd, namelijk een
nettopensioen of nettolijfrente.
Wat uw plannen voor later ook zijn,
bereid u op tijd voor op uw pensioen.
Bekijk welke maatregelen u kunt treffen
om later voldoende te kunnen besteden.
Denk bijvoorbeeld aan het aflossen van
uw hypotheekschuld. U kunt hypotheekrente maximaal 30 jaar aftrekken. Extra
aflossen op uw hypotheekschuld levert
lagere lasten op, waardoor u maandelijks
meer kunt overhouden.
Deelnemers in een pensioenregeling
bouwen jaarlijks een bepaald percentage
van de pensioengrondslag op aan
ouderdomspensioen. Vanaf 2015 is dat
in een eindloonregeling maximaal 1,657
procent (nu 1,9 procent) en in een

“Thee is momenteel erg ‘hot’, letterlijk
en figuurlijk,” zegt Karlijn. Met de winst
hoopt ze dat er ook in deze regio meer
aandacht komt voor thee. Ook wil ze
graag haar bedrijf Tea Lifestyle op de
kaart zetten, waarmee ze nu onder
andere al proeverijen en workshops
geeft, maar ook dat de horeca meer
gebruik gaat maken van losse, verse
thee.

middelloonregeling maximaal 1,875
procent (nu 2,15 procent). Dit betekent
dat de jaarlijkse ruimte om pensioen op
te bouwen met zo’n 13 procent wordt
verkleind. Een soortgelijke aanpassing
wordt voor pensioenopbouw in een
beschikbare premieregeling doorgevoerd. Wel bouwt u als gevolg van de
aanpassing van de pensioengerechtigde
leeftijd langer pensioen op en verandert
de vaststelling van de AOW-franchise.
De gevolgen hiervan zijn per pensioenregeling verschillend.
Vragen over de consequenties voor
uw pensioenregeling? Neem dan
contact op met Rabobank Horst Venray
via 077 389 84 00.
Bron: Financiële Markten

www.rabobank.nl/horstvenray

Direct voordeel in
Horst aan de Maas
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Kiest u voor kwaliteit?

4-0 voor Meerlo

Set Up wint van Saturnus
Door: Volleybalclub Set Up
Het eerste damesteam van volleybalvereniging Set Up uit Meerslo speelde zaterdag 17 januari een thuis
wedstrijd tegen Saturnus DS 3 uit Uden.

dealer van

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

De dames van Set Up begonnen
de eerste set met volle overtuiging
en speelden hun eigen spelletje. Ze
wonnen deze set met 25-13. In de
tweede set kwamen ze moeizaam
op gang en stonden ze ook snel

achter. Maar na een paar goeie
servicebeurten kwam het team voor
te staan en wist de set te winnen
met 25-19. Ze wisten de goede
servicebeurten vast te houden en het
Saturnus ook moeilijk te maken. De

set werd gewonnen met een dikke
25-8. Tijdens de vierde set ging de
concentratie een beetje weg en
kregen ze het nog best moeilijk,
maar ze wisten toch nog te winnen
met 25-20.

Beugelclub ODL
al 50 jaar re
a
uw betrouwbt
s
speciali
Handelstraat 9 Horst 077 - 397 86 00

www.munckhofservicecenter.nl

TE KOOP

BIJ INSCHRIJVING

VRIJWILLIGE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING
Grubbenvorst, aan/nabij de St. Jansweg
perceel cultuurgrond (landbouwgrond), groot circa 13.15.00 ha.
Het perceel is gelegen aan een verharde en openbare weg. Uitermate
geschikt voor kwekerij. Geregistreerde beregeningsput aanwezig.
(sluiting inschrijvingstermijn 17 maart a.s. om 15.00 uur)

Inschrijfformulieren en inschrijfvoorwaarden
zijn verkrijgbaar bij Arvalis BV te Oirlo.

Info? Bel (0478) 57 82 57 of info@arvalis.nl

Bekijk ons totale aanbod op www.arvalis.nl

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

Superdeals:

Robijn wasmiddel
of wasverzachter

Alle soorten, 2 pakken à 684-1120 gram,
flacons à 560-1500 ml of zak à 16 capsules

1 + 1 gratis

uitgezonderd Wol&Fijn en Fleur&Fijn

5,98 – 13,38

2,99 – 6,69

Blue Band kuipjes
of vloeibaar Alle soorten

2 kuipjes à 500 gram of 2 flessen à 500 ml
2,12 – 3,30

2 voor

Geldig van wo 21 jan 2015 t/m di 27 jan 2015.

2,00

Hoofdkussens 100% katoenen tijk 9,99

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Nederlandse beugel
kampioenschappen
Op de beugelbaan van Sportpark de Heesbergen in Kronenberg vinden op zaterdag 24 en zondag 25 januari
de persoonlijke Nederlandse kampioenschappen beugelen plaats.
Op zaterdag 24 januari wordt om
14.00 uur gestart met de vierde
rondepartijen van de topklasse.
Daarna volgen zeven partijen met

alleen maar jeugd. Na de prijsuitreiking
en de receptie van de jeugdkampioen
volgen nog de vierderondepartijen van
de ereklasse. Op zondag 25 januari zijn

vanaf 11.30 uur de halve finales van
de senioren in alle klassen. Daarna
vinden de finales plaats en de prijs
uitreiking aan de kampioenen.

Sparta’18 Sevenum

Krouwel nieuwe
keeperstrainer
Jan Krouwel ( 51) gaat het komende seizoen de selectiekeepers van voetbalvereniging Sparta ’18 uit
Sevenum trainen. Dat liet voetbalvereniging Sparta ’18 onlangs weten.
Naast de training van
selectiekeepers, wordt Krouwel op
zondagen bij de wedstrijden van
Sparta 1 betrokken en pakt hij de
keepercoördinatie bij de dames en
jeugd mee op.

Jan is de zoon van Dirk Krouwel,
trainer van Sparta 1 in het seizoen
‘79-‘80. Hij heeft vele jaren gekeept
in een standaardteam bij SV Merselo,
SV Hermandad Rotterdam en een
club in Duitsland. Al vele jaren is Jan

actief als keeperstrainer, eerst bij de
jeugd van SV Venray en de laatste
jaren bij SV Venray 1.
Sparta en Jan geven aan uit
te kijken naar hun samenwerking
volgend seizoen.

Junioren behouden koppositie

Oxalis A1 blijft winnen,
senioren verliezen weer
Door: korfbalvereniging SV Oxalis
De senioren 1 van korfbalvereniging Oxalis lieten zich zondag 18 januari van hun slechtste kant zien in de
verloren wedstrijd tegen Tuldania uit Diessen. Met 18-8 werden de dames van Oxalis op een nederlaag
getrakteerd. Ongeïnspireerd en slordig spel leidden de nederlaag in en zorgen voor een moeilijke strijd om uit de
onderste regionen van de stand te komen.
De dames blijven door de
nederlaag op de onderste plek
staan en hebben een loodzwaar
programma voor de boeg. Kortom,
genoeg werk aan de winkel voor
trainer en coach Bart van der Burgt
om zijn dames weer het goede
gevoel terug te geven en weer te
laten geloven in eigen kunnen.
Bart van der Burgt: “Tegen
Tuldania zijn we geen moment
de baas geweest. We lieten het
initiatief de hele wedstrijd bij de
tegenstander en dan wordt het voor
ons een moeilijk verhaal. Vooral
verdedigend liepen we achter
Tuldania aan. We wisten wat hun
sterke punten waren en daar gingen

wij niet goed mee om, ondanks de
afspraken die we vooraf gemaakt
hadden.”
In de eerste tien minuten ging de
strijd nog gelijk op, maar Oxalis kwam
duidelijk niet lekker in de wedstrijd.
Tuldania kon veel gemakkelijker
scoren en had tegelijkertijd minder
moeite om de aanvallen van Oxalis te
stoppen. Oxalis sierde in eigen fouten
en haalde zichzelf steeds verder uit de
wedstrijd. Volgens Bart van der Burgt
is achttien tegendoelpunten niet eens
zo erg, maar Oxalis scoort er slechts
acht.
“Oxalis moet elke wedstrijd
minimaal twaalf keer scoren om te
kunnen winnen. Daar zit voor ons

ook nog de grote uitdaging. Het
zelfvertrouwen moet opgevijzeld
worden en dan komen de
doelpunten vanzelf, want ik weet dat
de dames het wel kunnen. Nu zijzelf
nog.”
Daarentegen blijven de
junioren A1, die uitkomen in de
eerste klasse, meedoen om het
zaalkampioenschap. Tegen de
dames van Avanti uit Schijndel
konden zij, in tegenstelling tot de
senioren, de korf wel vinden. Er
werd met grote cijfers gewonnen,
16-7. Door deze uitslag behouden de
junioren A de koppositie in de poule
en blijven ze meespelen om het
zaalkampioenschap.
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Rundje um ut Hundje

Run met lokaal karakter
Horst aan de Maas krijgt een nieuw hardloopevenement: het Rundje um ut Hundje. Op zaterdag 25 april vinden
er in en om het Horster centrum in totaal vier lopen plaats voor zowel volwassenen als jeugd. De naam van het
evenement verwijst naar het lokale karakter van het evenement.
Tot vorig jaar werd de Horster
nightrun door Stichting Powerman
georganiseerd. Onder meer door te
weinig deelnemers werd de run voor
de editie van 2014 geschrapt. Jammer,
vond een groep lopers uit Horst aan
de Maas. Tom Roefs van Munckhof
Groep vertelt: “Zelf rennen we elke
donderdagochtend met een groep
ondernemers in de Kasteelse Bossen.
Wij vonden het jammer dat de nightrun
werd afgeblazen en waren van mening
dat zo’n evenement wel degelijk
potentieel heeft.” Besloten werd om
te kijken of er voldoende draagkracht
was, bij onder meer gemeente,
horeca en Centrummanagement
Horst, om toch een run in het centrum
van Horst te organiseren. “Onder
anderen wethouder Bob Vostermans
was meteen erg enthousiast,” aldus
Roefs. “En ook de horeca en het
centrummanagement hebben het idee
omarmd. Dat was voor ons ook een
voorwaarde.”
Het Rundje um ut Hundje wordt
gehouden op zaterdag 25 april.
Die datum is niet toevallig gekozen.

Roefs: “Dit is het afsluitende weekend
van de Nationale Sportweek. Ook
in Horst aan de Maas worden dan
meerdere sportieve activiteiten
georganiseerd. Dit sluit daar goed
bij aan. Powerman vindt dit jaar
op zaterdag 11 en zondag 12 april
plaats en is bovendien in en rondom
de Kasteelse Bossen. Dus het is
niet zo dat het centrum van Horst
twee weekenden achterelkaar
wordt afgesloten.” Naast een aantal
ondernemers en de gemeente
zijn lopersgroep De Peelrunners,
Het Loopcentrum en loopschool
2Run4Fun betrokken bij de organisatie.
“De Peelrunners organiseerde in
het verleden de Acht van Horst.
Zij weten dus hoe een parcours
eruit moet zien. Zij verzorgen het
wedstrijdorganisatorische deel. De
loop maakt overigens deel uit van het
Middenlimburgs Avondloopcriterium.”
De naam van het evenement heeft
eveneens een duidelijke functie. “Het
onderstreept het lokale karakter. En we
merken nu al het effect, we worden
erop aangesproken. We wilden per se

geen Horst of Horst aan de Maas in de
naam. De loop is voor alle inwoners
van Horst aan de Maas, maar ook
renners van buiten de gemeente zijn
welkom. De gemeente is daarnaast
aan het bekijken of er in het kader
van integratie iets georganiseerd kan
worden tijdens de loop.”

HALLO voordeelpas
Gratis proberen
tot 1 mei 2015

Collectorsitem
De eerst editie kent vier afstanden:
1 en 2,5 kilometer voor de jeugd en
5 en 10 kilometer voor volwassenen.
“In de toekomst worden er misschien
ook wandeltochten aan toegevoegd.
Maar we willen klein beginnen.”
De eerste vijfhonderd mensen die
zich aanmelden krijgen een T-shirt,
dat volgens Roefs een collectorsitem
gaat worden. “Er wordt nog bekeken
of er prijzen ter beschikking gesteld
gaan worden. Maar waar het vooral
om draait, is dat de deelnemers lol
hebben.”
Geïnteresseerden kunnen zich via
www.rundjeumuthundje.nl inschrijven,
de website die begin februari actief
wordt.

Limburgse winterkampioenschappen

Limburgse records voor
Judith van Meijel
Een week later was Judith van
Meijel in Nijmegen tijdens de verenigingscompetitie op de 200 meter rugcrawl aan de beurt. Ook hier verbeterde
ze haar eigen Limburgse record met
bijna 2 seconden tot 2.17,00.
De Limburgse Winterkampioen
schappen die werden gezwommen
op 10 en 11 januari leverde meerdere
Limburgse titels op voor HZPC. Zo won-

nen Judith, Koen Koster en Imke van
den Hoef meermaals goud. Eremetaal
was er ook voor Serafina Vlijt, Daniel
Vlijt, Anna van Kuijk, de meisjes
juniorenestafette op de vier keer 100
meter vrije slag en vier keer 100 meter
wisselslag, de damesestafette op de
vier keer 100 meter vrije slag en de
herenestafette op de vier keer 100
meter wisselslag.

In Nijmegen werd het vierde deel
van de verenigingscompetitie gezwommen. Als ploeg scoorde HZPC haar
beste resultaat van dit seizoen. Met
sterke optredens over de hele breedte
van de ploeg werd een tiende plaats
genoteerd deze ronde. Hiermee steeg
de ploeg met stip naar een twaalfde
plaats met uitzicht op meer tijdens de
volgende ronde.

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!
Ook in het

tandprothetische praktijk

KUNSTGEBIT ZORGCENTRUM
HORST
U kunt bij ons terecht voor:
• implantaatgedragen kunstgebit (kliksysteem)
• aanpassen en reparatie van uw kunstgebit
• vrijblijvend advies en controle van uw
huidige kunstgebit
• vergoeding ook vanuit uw basisverzekering
en rechtstreeks via de zorgverzekeraar

Hovoc-teams winnen weer
Door: Volleybalvereniging Hovoc
Derde divisionist Hovoc DS1 wist zaterdag 19 januari in Rosmalen met 2-3 te winnen, terwijl het eerste herenteam van volleybalvereniging Hovoc voor thuispubliek met 4-0 afrekende met Budel. De dames staan na twee
wedstrijden in de tweede competitiehelft op een solide achtste plaats en de Horster heren bezetten in de eerste
klasse nog altijd de eerste plek.
De eerste set van de Horster
dames tegen Spirit DS1 ging gelijk op,
maar door veel persoonlijke fouten
aan de zijde van Hovoc ging Rosmalen
ermee aan de haal (25-22). Dat
triggerde Hovoc om een stap extra te
zetten en tot een betere prestatie te
komen. Dat lukte en met een sterk
eigen spel won Horst set twee met
20-25. In het derde bedrijf werden
de rollen omgedraaid en won Spirit
met 25-16, maar Hovoc DS1 gaf zich
niet zomaar gewonnen. Een bijzonder
spannende vierde set, 25-27, bracht
Hovoc tot 2-2 in sets, waarna er een

beslissende vijfde volgde. Daarin wist
Hovoc DS1 met vereende krachten
Spirit te verslaan (13-15) en zo de
wedstrijd met 2-3 te winnen.
Ledub HS3 was in de eerste
wedstrijd tegen Hovoc HS1 een taaie
tegenstander gebleken, die over de
nodige aanvalskracht bezat. Toen
werd met pijn en moeite een 1-3
winst binnengesleept. Hovoc-coach
Bob Soberjé had de eerder gemaakte
analyses erbij genomen en al zijn
spelers persoonlijke aanwijzingen
meegegeven voor het duel.
Al snel bleek Budel een schim van

zijn vorige optreden en walsten de
Horster heren met 25-13 in de eerste
set over ze heen. Remi Keijsers maakte
een niet onverdienstelijk debuut in
de tweede (25-17) en derde (25-19)
set en blokkeerde enkele punten
bij elkaar. Met een 3-0 voorsprong
werd de vierde set met een kleine
achterstand begonnen. Een lange
serviceserie van Bart Neervoort bracht
echter een niet meer in te halen
voorsprong van 24-14. Met 4-0 winst
en dus vijf punten erbij staan de
heren van Hovoc zes punten los op de
nummer 2, ADC HS1.

weekend!

WWW.KUNSTGEBITZORGCENTRUM.NL
Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. (077) 398 88 45

Introductiekorting

25%
korting

*

op de reiniging van
alle kledingstukken!
*met uitzondering van leer, bont en suede

Lucassen

Geldig van
19 januari t/m 13 februari 2015

Door: Bram Becks, HZPC
Judith van Meijel heeft de afgelopen twee weekenden twee nieuwe Limburgse records gevestigd op de
100 meter rugcrawl en de 200 meter rugcrawl. Tijdens de Limburgse Winterkampioenschappen in Venray verbeterde
ze haar eigen record op de 100 meter rugcrawl tot 1.03,57.

| Patronaat 13c | 5961 TD | Horst | 077 396 13 90
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Dit is een burgerplicht’
Enige tijd geleden viel er voor het eerste deze winter een flink pak sneeuw in Horst aan de Maas. Naast veel pret, levert dit voor sommigen
ook problemen op. Ouderen bijvoorbeeld durven hun huis bijna niet uit als de stoep glad is van al die sneeuw. Gemeente Horst aan de Maas zou
volgens hen daarom meer moeten strooien rondom bejaardenwoningen en andere plekken waar senioren wonen. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl

De stoep voor je woning sneeuwvrij
maken, hoort er gewoon bij vindt het
merendeel van de inwoners van Horst aan
de Maas. Ruim driekwart, 77 procent, zegt
dit dan ook. Dit is een burgerplicht vinden
zij en zou zelfs verplicht moeten worden.
“Daar mag zelfs een boete op staan als deze
verordening niet wordt nageleefd. Sneeuw en
ijs op trottoirs zijn de veroorzakers van vele
valpartijen en het gedwongen binnen moeten
blijven van veel ouderen”, vindt iemand. Er
zijn ook mensen die niet alleen de stoep voor
hun eigen woning schoonvegen, maar ook
die van de buren die bijvoorbeeld slecht ter
been zijn. Wie in een appartement of in het
buitengebied woont, heeft geen stoep om
te vegen. Al ruimen zij die buiten bebouwde

dat de gemeente genoeg strooit, mag er voor
kom wonen ook regelmatig de sneeuw voor
sommige wijken toch wel een uitzondering
hun woning op. “Ik woon in het buitengebied
worden gemaakt. “In straten waar bejaarden
en maak mijn oprit schoon”, reageert een
wonen, moet beter worden gestrooid”, zegt
ander. “En in extreme gevallen maak ik ook
iemand. Een ander
nog een gedeelte
vult aan: “Ook het
van de openbare weg
‘Zouden wel meer mensen
winkelcentrum en de
schoon.”
mogen doen’
straten daar naar toe
Als er sneeuw
‘Ik zit in een rolstoel’
mogen beter schoon
wordt verwacht, strooit
gemaakt worden.”
de gemeente onder
‘Het is asociaal
meer op hoofdwegen,
om je stoep
invalswegen, stoepen
Voor meer resultaten
niet
schoon
te houden’
bij openbare gebouwen
of aanmelden voor
en fietspaden.
de volgende enquête,
Woonwijken en dergelijke moeten door
kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
de bewoners zelf worden schoongemaakt.
Hoewel de meerderheid, 57 procent, vindt
Reageren? www.hallohorstaandemaas.nl

13%

heb geen stoep

7% 3% Nee
Soms
Ja
77%
Maak jij je stoep
sneeuwvrij?

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een
racistische en/of grievende inhoud hebben. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Verenigingen, let op uw belangen!
In Hegelsom heeft wethouder Van Rensch (CDA) aangegeven dat
gemeente Horst aan de Maas moet bezuinigen en dat dit onder andere
gezocht wordt in minder sportaccommodaties. Zijn voorliefde voor een
zekere uitbreiding in Horst heeft hij daarbij ook al laten blijken.
Dat maakte hij duidelijk bij de
gang van zaken rond de korfbalvereniging, waarbij hij wel met
Wittenhorst ging praten en pas
achteraf met voetbalvereniging
Hegelsom. En hebben de geachte
raadsleden uit Hegelsom zich voldoende ingespannen om de korfbal-

vereniging in Hegelsom te behouden?
Van Rensch heeft al aangegeven wat hij wil: kwaliteit gaat boven
afstand. Voor een dorp is afstand echter
onderdeel van kwaliteit. Hoe gaat hij
om met de leefbaarheid, de saam
horigheid in de dorpen als belangrijke accommodaties verdwijnen?

Met nadruk wordt door velen gewezen
hoe belangrijk het sporten is voor de
volksgezondheid. Hoeveel kinderen
en volwassenen vallen af bij sporten
op afstand? De verenigingen worden
bestuurd en sporters begeleid door
vrijwilligers: hoe zullen zij reageren?
Nu heeft het CDA een bijeenkomst
met sportverenigingen georganiseerd
waar men onder andere de
bezuinigingsoperatie wil bespreken. Op
zich is het prima dat een politieke partij
zich tot de verenigingen wendt om

te horen wat die willen. Echter is het
CDA niet een partij, die er op gericht
is zijn eigen mening door te drukken
(zie de korfbal), en in dit geval de weg
al vast wil plaveien voor wethouder
Van Rensch. Deze bijeenkomst kan
toch geen toeval zijn? Of kan hiermee
worden voorkomen worden dat hij
weer in moeilijkheden komt?
Een goede raad aan de
verenigingen: laat u niet ongemerkt
in een standpunt van het CDA
manipuleren. Luister en neem uw

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!

topVoordeel

Hooghoudt

Dubbele Graanjenever
Vieux

10.99
100 cl

indrukken mee naar de vereniging
om dan goed na te denken en te
overleggen over wat verstandig is.
Gaan ze niet te gemakkelijk om met
uw meningen? Men heeft niet voor
niets Leon Litjens van stal gehaald
om dit voor elkaar te krijgen. Een
gewaarschuwde vereniging telt voor
twee. Let op, de verstedelijking,
ook in de sport, is wat deze partij
nastreeft. Alles zoveel mogelijk naar
Horst.
Jan Tros, Hegelsom

10.99
100 cl

13.99
12.49
100 cl
70 cl

18.99
100 cl

15.99
15.99
100 cl
70 cl

Les Grandes
Caves d’Albret

14.99
70 cl

Vin de Pays, Frankrijk
Merlot/Cabernet Sauvignon
Colombard/Chardonnay
Grenache Rosé
Moelleux
Per fles
75 cl 5.49

5.99
75 cl

met Hipflask

2E FLES
HALVE PRIJS
(= 2e fles voor 2.75)

VERY OLD
SCOTCH WHISKY

KRUIDENLIKEUR

SCOTCH WHISKY

VODKA

AÑEJO ESPECIAL

Weijs Herstraat 58 Horst tel. 077-3981463
Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

W W W.UWTOPSLIJTER.NL

STROH RUM 38%

FAIRAWARE FAIRTRADE
WESTERN CAPE - ZUID AFRIKA

EXCLUSIEF

BIJ TOPSLIJTER

W04

KALMOES ZACHTBITTER
KALMOES BEERENBURG
HOOGHOUDT BEERENBURG

Aanbiedingen geldig van 19-01-2015 t/m 01-02-2015. Zet- en/of drukfouten voorbehouden.
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De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang
zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld.
De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

‘Je suis Charlie’
Burgemeester Kees van Rooij is ‘Charlie’. Hij is verontwaardigd over de
terroristische aanslag op Charlie Hebdo in Parijs. Met de aanslag is, aldus
de burgemeester in HALLO, een grondrecht aangetast: de vrijheid van
meningsuiting. “Een grondrecht dat we ons niet af mogen laten nemen,
dat raakt ons allemaal”, werd Van Rooij geciteerd.
Het initiatief dat hij nam, het
openen van een register, is hogelijk te
waarderen. Hij sluit zich daarbij aan
bij een groot leger van bestuurders
over de hele wereld die een lans
breken voor de vrijheid van meningsuiting. Grote mannen als Hollande,
Rutte en Abas. En ook bij andere grote

mannen: Poetin, Erdogan en de SaoediArabische heersers.
De laatste groep laat zich
kenmerken door een behoorlijke
portie hypocrisie. Mee demonstreren
tegen de aantasting van vrije
meningsuiting, maar in eigen land die
vrije meningsuiting met sterke hand

neerslaan. In Rusland en Turkije door
middel van gevangenisstraffen, in
Saoedi-Arabië nog eens aangevuld door
stokslagen.
Op een aanzienlijk lager niveau,
bestuurlijk gezien, beweegt zich onze
burgemeester. Ook hij demonstreert,
met zijn ‘linkerhand’ tegen de aantasting van vrije meningsuiting, maar met
zijn ‘rechterhand’ knevelt hij die vrije
meningsuiting. In Horst aan de Maas
natuurlijk niet met gevangenisstraffen
of stokslagen, maar met het verwijderen van een onwelgevallig protestbord

langs de A73 (‘Gezondheid eerst’,
het protestbord van Behoud de Parel,
dat zich verzet tegen een megastal
met 35.000 varkens en 1,2 miljoen
kippen) en het opleggen van dwangsommen tegen datzelfde protestbord.
Als het CDA bij verkiezingen een bord
plaatst langs de A73, staat Van Rooij
pal voor de vrijheid van meningsuiting van het CDA. Dat bord kan en
moet blijven staan! Hij is dan ook
Charlie!
Paul Geurts en André Vollenberg,
Behoud de Parel

Crist Coppens
Alleen dinsdag 27 januari 2015

vers gehakt half-om-half
hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

www.haardstede.nl

Draag nu
kandidaten voor

(t/m 20-2-2015)

Donderdag | 21 mei 2015 | 20.00 uur | Mèrthal Horst | www.zakenvrouwnoordlimburg.nl

Bespreking Poll week 02

Accommodaties staan los van leefbaarheid
Hoewel het College van B&W de gemeenschap probeert te overtuigen dat
accommodaties losstaan van de leefbaarheid in dorpen, is slechts 16 procent
van onze stemmers het met hen eens.
Gemeente Horst aan de Maas onderzoekt haar vastgoed, zoals gemeenschapshuizen, sportaccommodaties en zorggerelateerde gebouwen, omdat er
volgens haar sprake is van onder meer achterstallig onderhoud, overcapaciteit
en verandering in gebruik.
Dat sommige accommodaties als gevolg daarvan misschien de deuren
moeten sluiten, is daarbij onvermijdelijk aldus de gemeente. “De leefbaarheid

en de mate van woongenot wordt door veel meer zaken bepaald dan alleen
de aanwezigheid van een school of sportpark”, zegt wethouder Van Rensch. Hij
stelt dat de gemeenschap en verbinding tussen mensen belangrijker is voor de
leefbaarheid in een dorp dan een sporthal of gemeenschapshuis.
Maar hoe kun je activiteiten organiseren als er geen gemeenschapshuis
is? Samen dingen doen, dat versterkt juist de leefbaarheid in een dorp. Als
kinderen naar andere dorpen naar school gaan of men bij de buurdorpen moet
sporten, zal dat de verbinding met het dorp hoe dan ook kwetsen, vindt ook
84 procent van de stemmers op onze poll.

Ik ben bang voor terreur
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Parijs, en ook de rest van de wereld, werd twee weken geleden opgeschrikt
door een terreuractie op het satirische blad Charlie Hebdo. De verontwaardiging
was groot over deze aanval op de persvrijheid. Al snel volgden een klopjacht
op de daders en anti-terreuracties in onder meer België en Berlijn. Syrië lijkt zo
ver weg, maar tegelijkertijd zijn er ook jongeren uit Limburg die in naam van
hun geloof daar gaan vechten. Intussen geeft minister van Veiligheid en Justitie
Opstelten aan dat ook in Nederland waakzaamheid nodig is.

Nu moeten we ons natuurlijk ook niet bang laten maken. Dit is Horst aan
de Maas, een landelijke gemeente en niet de grootste stad van Nederland. Hier
komen niet dagelijks miljoenen mensen bij elkaar, zoals in Amsterdam of Den
Haag die een makkelijk doelwit vormen. Hier vind je toch geen radicale moslims?
Maar in België gebeurt het ook in een middelkleine stad, in Frankrijk werd ook
één klein dorp omsingeld omdat zich daar terreurverdachten zouden ophouden.
Zo komt het wel dichtbij. Ik ben bang voor terreur. Wat vindt u?

Marieke
ment...
Heeft u misschien nog
4.000 euro op uw spaarrekening staan? Geld dat u gereserveerd had voor de vakantie of
voor het geval de wasmachine
kapot gaat? Vergeet dat maar.
Als u in het buitengebied
woont en u wilt glasvezel, dan
gaat u dat gemiddeld 4.000
euro kosten.
Ik ben opgegroeid in het
buitengebied van Horst. Dat
betekende onder meer dat we in
mijn jeugd thuis geen riolering
hadden en ook geen kabel.
Tv-programma’s als Telekids en
Beverly Hills 90210 kende ik
alleen uit de tv-gids. Toen ik een
jaar of veertien was, kregen we
een tv-schotel. Die werd
geplaatst tegen de achtergevel
van het huis. Daardoor hadden
we toch een tijdje de beschikking over zenders als RTL en
Veronica, totdat die door de
exploitanten weer van de
schotel werden gegooid. Ik kan
echter niet zeggen dat ik het
gevoel heb dat ik mijn jeugd iets
groots heb gemist. Ook nu ben ik
waarschijnlijk een van de
weinigen van mijn leeftijd die
geen digitale tv heeft. Ik kijk
nog lekker analoog, ook al heb
ik als Ziggo zo doorgaat over een
jaar waarschijnlijk net zoveel
tv-zenders als mijn grootouders
in de jaren 60: de drie
Nederlandse publieke zenders
en een of twee Duitse. Maar ach,
dan heb ik ook geen last van
reclames.
Het mag duidelijk zijn dat
toen in Horst de reclamestorm
van glasvezel losbarstte, ik
vriendelijk heb bedankt. Ik ben
tevreden over hoe snel mijn
internet gaat. Maar ik had
tenminste een keuze. Mensen in
het buitengebied van Horst aan
de Maas waren bij voorbaat al
uitgesloten van glasvezel. Door
protesten van inwoners besloot
de gemeente toch maar eens te
laten onderzoeken wat glasvezel
in het buitengebied zou gaan
kosten. Nu blijkt dat een
aansluiting gemiddeld 4.000
euro gaat kosten. Maar je gaat
toch niet sparen voor glasvezel?
Nogmaals, ik had keuze omdat
ik binnen de bebouwde kom
woon. Al denk ik dat voor veel
mensen in het buitengebied nu
ook de keuze niet zo moeilijk zal
zijn.

...of ni?
www.horstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 03) > De bibliotheek zou prima passen in ’t Gasthoês > eens 55% oneens 45%

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
22 januari 2015
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Commissie Samenleving
Openbare bijeenkomst op dinsdag
27 januari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis in Horst aan de Maas.
De vergadering wordt live in audio uitgezonden via de website.
Onderwerpen zijn “Sluiting Politiebureau Horst”
en “Startnotitie herijking integraal accommodatiebeleid”.
Verder worden de voorstellen van de raadsvergadering van 10 februari besproken. Voor deze
commissie komen daarvoor in aanmerking:
• Voorstel tot het vaststellen van de kaders om
te komen tot de revitalisering van het cultureel
centrum ’t Gasthoês in Horst (punt 7).
• Voorstel tot het vaststellen van het beleidsplan
Integraal alcohol- en drugsbeleid jongeren
Horst aan de Maas (punt 11).
• Voorstel tot het instemmen met de ontwerpbegrotingen 2014 en 2015 van de Modulaire

Gemeenschappelijke Regeling Sociaal
Domein Limburg-Noord (punt 12).
Ook hier kunt u inspreken op de raadsvoorstellen.
Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de website www.horstaandemaas.nl
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom!

Commissie Ruimte
Openbare bijeenkomst op woensdag 28 januari 2015 om
20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Horst
aan de Maas. De vergadering wordt live in audio uitgezonden via de website.
Onderwerpen zijn ”Etil-cijfers” en “Prestatieafspraken”. Voorts worden de voorstellen van
de raadsvergadering van 16 december 2014 besproken. Voor deze commissie komen daarvoor
in aanmerking:
• Voorstel tot het onder voorbehoud instemmen
met het principeverzoek met het initiatief tot
een nieuwvestiging van een varkenshouderij
aan de Ulfterhoek te Sevenum (punt 6).
• Voorstel tot het beschikbaar stellen van een
krediet van € 75.000 voor de praktische toetsing van het realiseren van breedband in het
buitengebied van Horst aan de Maas (punt 8).
• Voorstel tot het verhogen van het maximale

Afgelopen
woensdag werden
de Nationale
Voorleesdagen
2015 geopend.
In de bibliotheek
in Horst was
burgemeester
Kees van Rooij
uitgenodigd om
als bekende vader
voor te lezen uit het
boek ‘Boer Boris
gaat naar zee’.

Kanaalweg te Griendtsveen

Ruime bouwkavels
beschikbaar
Langs de Kanaalweg te Griendtsveen zijn een vijftal kavels beschikbaar voor de bouw van
vrijstaande woningen. De kavels variëren in oppervlakte van 820 m2 tot 1050 m2.
Het is bij deze kavels mogelijk om te proﬁteren
van een ﬁscaal gunstige regeling waardoor er
geen BTW maar slecht overdrachtsbelasting
wordt verrekend over de kavels. Daarnaast zijn
de stimuleringsmaatregelen van toepassing op
deze kavels.

aandeel van de gemeente in de regeling van
startersleningen van 25% naar 50% (punt 10).

Bekendmakingen

Ook hier kunt u inspreken op de raadsvoorstellen.
Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de www.horstaandemaas.nl
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom!

Rooien diverse bomen
Horst
In week 4 wordt een boom op het grasveld bij de
Gebroeders van Doornelaan 17 gekapt. De vogelkers is dermate aangetast door zwammen dat hij
onveilig is geworden en bij storm om kan vallen.

Sevenum
In de periode week 7 tot week 9 worden een
aantal bomen (8 stuks Metasequoia) in de
Scheperstraat gerooid en vervangen door
5 nieuwe Platanus hispanica Tremonia.

Broekhuizen
In de periode week 7 tot week 9 worden een
aantal bomen in de Helmissenstraat gerooid. De
bewoners zijn hierover geïnformeerd.

De bomen worden gerooid omdat ze het
straatwerk ter plaatse te veel beschadigen.
De bewoners zijn middels een brief geïnformeerd.

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.

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.
America
Dorperpeelweg 12 (rectiﬁcatie)
Lorbaan 9a
Lisdodde ongenummerd
Zwarte Plakweg 48a
Broekhuizen
Genenberg 21a
Blitterswijckseweg 22
Grubbenvorst
Roermonds Kwartier 15
Ursulinenweide 5

Horst
Afhangweg 8a tm 8f
Noordsingel 75

Meterik
Americaanseweg 107
Meteriks Veld 52 t/m 66

Kronenberg
Peelstraat

Sevenum
De Hees 6
Beatrixstraat 8
De Donckstraat 1
Tarwestraat 13, 15, 23
en 25
Kerkstraat 2

Meerlo
Irenestraat 4
Hogenbos 10
Bergweg 3
Heesweg 12

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.

Informatie over
Mantelzorg
Januari 2015

Mantelzorg in 2015

Gemeenten zijn met ingang van 1 januari formeel verantwoordelijk geworden voor de ondersteuning en waardering van mantelzorgers. Maar ook vóór die datum had die ondersteuning en
waardering in Horst aan de Maas al nadrukkelijk aandacht. Zo worden mantelzorgers tijdens de
Dag van de Mantelzorg, jaarlijks op 10 november in het zonnetje gezet en worden er ontspannende activiteiten georganiseerd.
De landelijke regeling Mantelzorgcompliment,
door de SVB, is vervallen. In plaats van deze
aanbodgerichte regeling wordt gekeken naar een
vorm die meer recht doet aan de persoonlijke
situatie van de mantelzorger. Een vraaggerichte
aanpak past in de werkwijze die Horst aan de
Maas voorstaat bij haar invulling van de nieuwe
taken binnen het sociale domein.
Horst aan de Maas neemt haar verantwoordelijkheid voor het waarderen van mantelzorgers
nadrukkelijk door in te zetten op de ondersteuning van mantelzorgers, zodat mantelzorgers de
belangrijke zorg ook kunnen leveren en kunnen
blijven leveren. Ondersteuning is maatwerk. Via
vraagverheldering binnen het gebiedsteam wordt
samen met de zorgvrager maar ook met de mantelzorger gekeken wat nodig is in de speciﬁeke
situatie. Zorg er daarom altijd voor dat u, als
mantelzorger, bij het gesprek aanwezig bent. Het
gaat niet alleen over degene die u verzorgt, maar
ook over u. Bekijk de situatie van een afstand en
probeer in beeld te brengen wat u allemaal doet
als mantelzorger op het gebied van zorgtaken,
begeleiding in het (dagelijkse) leven, administratie, huishouding, spoed, huisarts en ziekenhuisbezoeken, hobby’s, dagbesteding, sociale
interacties.
Maak een lijstje met punten die u wilt gaan bespreken. (U kunt hiervoor het formulier ‘mantel zorgweb’ gebruiken, verkrijgbaar bij het
Steunpunt Mantelzorg.) Probeer te formuleren
wat het probleem is en of u daar zelf een oplossing voor heeft of niet. Benoem ook de onderwerpen waar al wel een oplossing voor is. Zo laat
u zien dat u zelf ook al actief naar mogelijkheden
zoekt. Schroom niet om uw netwerk te vragen
maar geef ook aan wanneer de grens als mantel-

zorger is bereikt. Informeer ook naar de verplichte eigen bijdrage. Mocht u na het vraagverhelderingsgesprek behoefte hebben om alleen, zonder
degene waarvoor u zorgt, een vervolggesprek te
hebben geef dit dan aan.
Meer informatie of contact?
Bij de gebiedsteams kunt u terecht met vragen
op het gebied van zorg en ondersteuning. U kunt
het gebiedsteam bereiken via www.horstaandemaas.nl. U kunt ook een e-mail sturen naar
gemeente@horstaandemaas.nl of bellen naar
077 477 97 77. De leden van het gebiedsteam
kunnen, afhankelijk van uw persoonlijke situatie,
samen met u een goede afweging maken en, indien nodig, de juiste expertise inschakelen.
Voor meer informatie of ondersteuning kunt u
ook terecht bij het Steunpunt Mantelzorg van
Synthese, Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst.
(077 397 85 00 info@synthese.nl).

Mantelzorgwoning mogelijk
zonder vergunning
Nieuwe wetgeving (november 2014) versoepelt een aantal regels waar mantelzorgers in het
verleden nogal eens tegenaan liepen. Wanneer zorg intensiever wordt, maakt de nieuwe
wetgeving het eenvoudiger om dichter bij elkaar te gaan wonen of bij elkaar in te wonen.
Toch blijft het belangrijk om daarin een goede afweging te maken. Of men nu kiest voor het
verbouwen van de eigen woning, het aanpassen van een bestaand bijgebouw of het plaatsen van een zogenaamde ‘ﬂexibele’ mantelzorgwoning, in alle gevallen is het aan te raden
de (ﬁnanciële) consequenties goed te bekijken.
Omdat door een feitelijke verbouwing om mantelzorg te kunnen verlenen, waarvoor nu in veel gevallen geen vergunning meer nodig is, ook andere aspecten kunnen veranderen is het belangrijk
om in gesprek te gaan met het gebiedsteam. Zij kunnen afhankelijk van uw persoonlijke situatie,
samen met u een goede afweging maken en, indien nodig, de juiste expertise inschakelen. Elke
situatie is immers uniek. Op de website van de gemeente Horst aan de Maas is uitgebreidere
informatie over dit onderwerp te vinden. Bij de gebiedsteams kunt u terecht met vragen op het gebied van zorg en ondersteuning. U kunt het gebiedsteam bereiken via www.horstaandemaas.nl.
U kunt ook een e-mail sturen naar gemeente@horstaandemaas.nl of bellen naar 077 477 97 77.

Wandeling voor mantelzorgers
Mayke Bergmans van “Reﬂectie, Coaching & Training in de buitenlucht” organiseert wandelingen voor
mantelzorgers in de omgeving van Geijsteren. Zo kunt u op een natuurlijke manier andere mantelzorgers ontmoeten. Even tijd voor jezelf om te ontspannen en op te laden. Er is geen thema of programma aan deze wandeling gekoppeld. U kunt zich per wandeling inschrijven. De duur van de wandeling
is 1 uur en 30 minuten. De kosten zijn € 7. Meer informatie zie: www.reﬂectiecoaching.nl of bellen met
Mayke Bergmans 06 17 44 76 37.

Mantelzorgpas geeft gerust gevoel
Veel mantelzorgers zorgen voor iemand waarmee zij een persoonlijke band hebben. Eén
van de knelpunten die veel mantelzorgers ervaren is het risico van acute uitval. ‘Wie neemt
de zorg over als ik onverwacht ziek wordt of een ongeval krijg’? Om snel actie te kunnen
ondernemen zodat de zorg door kan gaan, is de mantelzorgpas bedacht.
Hoe werkt de mantelzorgpas? De mantelzorger schrijft naam en telefoonnummer van
twee contactpersonen (mantelzorgvervangers) op de mantelzorgpas (formaat bankpas)
en stopt deze in de portemonnee. Als de
mantelzorger onverwacht uitvalt, dan kunnen
hulpverleners direct de vervanger waarschuwen. De mantelzorgpas is een gezamenlijk initiatief van Zorgkantoren Coöperatie
VGZ, het Huis voor de Zorg en het Platform
Mantelzorg Limburg. Naast het pasje is een
“zorgmap” ontwikkeld waarin zaken vast gelegd kunnen worden zodat de mantelzorgvervanger weet wat hij of zij moet doen bij plotselinge uitval van de mantelzorger.

U kunt de mantelzorgpas gratis aanvragen bij
het Steunpunt Mantelzorg van Synthese. Het
Steunpunt Mantelzorg vindt u bij Synthese,
Bemmelstraat 2 in Horst (077 397 8500;
www.synthese.nl; e-mail: info@synthese.nl).

Uitbreiding aanbod alarmeringsapparatuur
Er is een nieuwe mobiele telefoon op de markt met ingebouwde GPS-apparatuur. Hiermee kan
in geval van nood een alarmsignaal worden afgegeven aan de alarmcentrale en kunnen familieleden op de hoogte worden gesteld.
Het is een aanvulling op bestaande sociale alarmeringssystemen. Met deze mobiel is iemand
altijd te traceren. Handig voor bijvoorbeeld mensen met geheugenproblemen.

Deze vorm van mobiele alarmering biedt meer
vrijheid en veiligheid.
Voor meer informatie verwijzen we u naar
www.m-alert.nl

Facebookpagina Steunpunt
Mantelzorg Noord Limburg
Maakt u al gebruik van Facebook? De Steunpunten Mantelzorg in Noord Limburg zijn gestart
met een Facebookpagina.
Hierop wordt informatie gezet welke interessant
is voor u als mantelzorger in de regio. U kunt
het steunpunt vinden onder de naam ‘Steunpunt
Mantelzorg Noord Limburg’. Als u de facebook-

pagina ‘liked’ dan krijgt u vanzelf alle informatie
doorgespeeld. Hebt u zelf nieuws dat u graag
wilt delen met anderen dan kunt u dit mailen
naar mantelzorg@venray.nl

Logeerhuis Kapstok

Op 18 december 2014 heeft Logeerhuis Kapstok in Venray haar deuren geopend. Het logeerhuis richt zich op het ontlasten van mantelzorgers.
Dit doen zij door degene waarvoor u zorgt logeeropvang te bieden. U kunt even op adem
komen, zelf op vakantie gaan of om een andere reden gewoon even de zorg overdragen. Het gaat erom dat u tijdelijk ontlast wordt.
Logeerhuis Kapstok is gehuisvest in een gerenoveerde vleugel van Het Schuttersveld in

Venray. De opzet is kleinschalig. Deelnemers
krijgen steun, zorg en begeleiding van vrijwilligers. Er is geen verwijzing van een huisarts
of een indicatie van het CIZ nodig. Er wordt
per dag een onkostenvergoeding gevraagd.
Meer informatie: Logeerhuis Kapstok
0478 78 25 55 www.logeerhuiskapstok.nl

Vergoedingen ziektekostenverzekeraar
Veel ziektekostenverzekeraars bieden vergoedingen aan voor mantelzorgers, met name voor mensen
met aanvullende pakketten. U kunt hierbij denken aan vergoedingen van een mantelzorgmakelaar,
vervangende mantelzorg (soms wel oplopend tot € 1000 per jaar), mantelzorgcursussen of respijtarrangementen. Kijkt u eens in uw ziektekostenpolis. De consumentenbond zocht voor Mezzo (de landelijke vereniging voor mantelzorgers) uit welke zorgverzekeraars vergoedingen voor mantelzorgers
bieden. Een overzicht van alle vergoedingen vindt u op de www.mezzo.nl

Colofon

De rubriek ‘Informatie over Mantelzorg’ wordt verzorgd door Steunpunt Mantelzorg van Synthese en de
gemeente Horst aan de Maas. De redactie kunt u per e-mail bereiken via info@synthese.nl of telefonisch
via 077 397 85 00. Het postadres is Synthese Steunpunt Mantelzorg, Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst.
Als u zelf kopij wilt aanleveren voor deze rubriek dan kunt u dit doen via het bovengenoemde e-mailadres.
De redactie neemt dan over het al dan niet plaatsen van de aangeleverde kopij contact met u op.
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SP-er Prevoo bezoekt Horst
SP-statenfractievoorzitter Daan Prevoo brengt op donderdag 29 januari een bezoek aan Horst. In café
De Leste Geulde geeft hij vanaf 20.00 uur uitleg over de speerpunten van de Statenfractie voor de komende
verkiezingen in maart.
Het zijn belangrijke
verkiezingen, want het landelijk
beleid van de regering VVD-

PvdA heeft ervoor gezorgd dat
zekerheden in een rap tempo
worden afgebroken, stelt de SP.

Op veel gebieden hebben mensen
moeten inleveren, zoals op goede
zorg, betaalbaar en veilig wonen,

werk, inkomen, een veilige
leefomgeving en een gezond
milieu. Als het aan de SP ligt wordt
in Limburg niet bij de pakken
neer gezeten, maar de mouwen
opgestroopt om stevig te bouwen
aan een provincie waarin alle

Limburgers centraal staan. De SP wil
dit doen door te investeren in een
samenleving waarin de menselijke
waardigheid weer centraal komt
te staan, waarin iedereen gelijke
kansen wordt geboden en waarin de
solidariteit wordt hersteld.

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.

Herijking accommodatiebeleid
Als gemeenteraad krijgen we in 2015 te maken met een aantal belangrijke beslissingen voor de verenigingen, stichtingen en andere organisaties
binnen Horst aan de Maas. Denk daarbij aan de nieuwe subsidiebepalingen
maar ook aan het accommodatiebeleid. Over dat laatste wil ik het hier
hebben.
Nogal wat factoren spelen een
rol bij de te maken afwegingen hoe
hiermee om te gaan. Zo is het een
feit dat de meeste kernen zullen
‘vergrijzen’ en dat het aantal leden bij
veel verenigingen afneemt.

Vooral teamsporten hebben het
zwaar. Van de andere kant zie je ook
in toenemende mate een behoefte
ontstaan aan sociale ontmoetingsplaatsen. Als CDA, een partij die midden in
de samenleving staat, zullen we ons

oor dan ook nog meer te luisteren leggen om te horen wat er in de diverse
kernen speelt en wat de behoefte is.
Ook als gemeente kun je het geld maar
één keer uitgeven.
We moeten het geld op een verantwoorde manier uitgeven en duurzaam
besteden. Daar staan we als CDA voor:
gedegen financieel beleid. Dat er
accommodaties (verouderd of leegstaand) gesloten zullen worden, daar
ontkomen we denk ik niet aan. Wij

willen op voorhand geen zaken onbespreekbaar maken of uitsluiten. Als CDA
zullen we alles in het werk stellen om
de leefbaarheid in de kernen te borgen
en te kijken hoe we de behoeftes en
wensen, die er op dat gebied zijn, in
kunnen vullen. Dat accommodaties
en leefbaarheid geld kosten is een
gegeven, daar zijn we het wel over
eens . Uw mening en wensen hebben
we nodig om een gedegen en juiste
afweging te kunnen maken. Mijn col-

lega’s en ikzelf bezoeken regelmatig
de dorpsraadvergaderingen maar u
kunt ons natuurlijk ook altijd persoonlijk hierover aanspreken. Verder gaan
we als CDA met de verenigingen in
gesprek op woensdagavond 28 januari. U kunt zich hiervoor nog opgeven
via h.emonts@kch.nl
Gewoon doen zou ik zeggen.
John Jenniskens,
CDA-raadslid Horst aan de Maas

Mantelzorgcompliment voortzetten
Mensen die een familielid of bekende ondersteunden en mensen met
een zorgindicatie kwamen in het verleden in aanmerking voor een
zogenaamd mantelzorgcompliment. Het doel hiervan was dat de mensen
met een handicap iets extra’s kunnen doen voor hun mantelzorger. Het bij
het mantelzorgcompliment behorende bedrag was bedoeld voor zowel
degene die zorg nodig heeft, als voor de mantelzorger die vaak behoorlijk
belast is.
De gelden voor het mantelzorgcompliment zijn inmiddels overgeheveld naar de gemeenten. De SP
heeft onderzoek gedaan bij verschil-

lende gemeenten, om te kijken hoe
deze nu omgaan met de gelden voor
het mantelzorgcompliment. Daaruit
blijkt dat sommige gemeenten nog

niet weten wat ze met het geld gaan
doen. Maar er zijn ook gemeenten,
zoals Roermond, Maasgouw, Leudal en
Venray, die hebben besloten om zeker
een deel van bovengenoemde gelden
te blijven uitkeren aan mensen met
een zorgindicatie. Om hen in de gelegenheid te stellen iets terug te kunnen
doen richting mantelzorger in de vorm
van een cadeaubon, een etentje samen
of een extra bloemetje. Voor de mantelzorger is het een extra waardering

voor zijn of haar inzet. Dat is belangrijk
voor beide partijen. Het valt niet mee
voor mensen met een handicap om
vaak hulp te moeten vragen aan een
ander. Zeker in deze tijd, waarin nog
meer van de mantelzorger gevraagd
gaat worden, maar ook ter bevordering
van de zelfredzaamheid van zorgvragers, kan de gemeente ondersteuning
bieden door de gelden te blijven uitkeren aan de mensen met een zorgindicatie. Dat is de reden dat de SP aan het

College van B&W van Horst aan de
Maas gevraagd heeft of ze de gelden
voor het mantelzorgcompliment wil
blijven uitbetalen aan de mensen met
een zorgindicatie. Daarnaast vraagt de
SP de gelden die naar de gemeente
zijn overgeheveld, niet in de algemene middelen te laten verdwijnen,
maar te oormerken met als doel het
mantelzorgcompliment.
Aniet Fonteyne,
SP Horst aan de Maas

Dualisme versus coalitieplicht in onze hooggeprezen democratie
Op landelijk niveau hebben we eind vorig jaar twee voorbeelden (de
corporaties en de zorgwet) meegemaakt van dualisme, zoals het hoort.
Een paar senatoren lagen dwars. Duidelijk is dat coalitiepartijen zeer
ongelukkig zijn met dit gedrag, maar het hoort bij onze democratie. En op
democratie zijn we toch trots? Hoe gaat dat bij ons in Horst aan de Maas?
Het is de nieuwjaarsreceptie.
De wethouder van de Kruisweideportefeuille (die met financiële
missers) had zichtbaar moeite om één
van de raadsleden gelukkig Nieuwjaar
te wensen. De aap kwam uit de
mouw. De wethouder was woest.

Het raadslid van (dacht hij) Essentie
had de wethouder moeten steunen
in het debat over Kruisweide. Tijdens
dat debat was dat raadslid (en met
hem alle andere, niet-CDA-sprekers)
zeer kritisch over het optreden van de
wethouder. Blijkbaar vindt de wethou-

Ook automaat!
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der dat een coalitiepartij zich geheel
moet onderwerpen aan het CDA? Kom
nou wethouder! Oeps! Foutje! De wethouder haalde twee raadsleden door
elkaar. Hij sprak tegen een lid van de
SP-fractie, die overigens het financiële
werk rond Kruisweide ook een debacle
vond. De wethouder had echter al duidelijk gemaakt dat hij ook van Essentie
absolute onderwerping en steun verwacht, ongeacht zijn prestaties. Niets
helder, niets open en duidelijk naar de
raad en de inwoners, gewoon fouten

toedekken. Niet slim van de wethouder.
Nu wordt ook wel duidelijk waarom
Essentie in tweede termijn van spreker
wisselde. Was het woordvoerderschap
hem ontnomen? Was er tijdens de
schorsing een afspraak gemaakt tussen
het CDA en Essentie? Dat werd niet duidelijk. Wel duidelijk was dat Essentie in
tweede termijn zich geheel onderwierp
aan de wil van het CDA. Zo helpen het
CDA en Essentie de democratie om
zeep. De controlerende rol van de raad
wordt uitgehold. Absolute onderwer-

sfeervolle pop, prachtige stem
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ping. Alle fraaie uitspraken van de
coalitiepartijen lijken dus alleen maar
een spelletje voor de bühne? Ja dus!
De macht bij het CDA, het bijrolletje
en de kruimels voor Essentie. De
vraag is wanneer Essentie een volwassen zelfbewuste partij wordt.
Het is goed om met die wetenschap alle mooie berichten van het
CDA en Essentie te lezen. U weet nu
wat ze waard zijn.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas
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Vogelmarkt Meerlo
Vogelvereniging De gevleugelde vrienden Wanssum eo organiseert op
zondag 25 januari haar maandelijkse vogelmarkt. Op deze vogelmarkt kan
een ieder vogels kopen maar ook zelf verkopen.
Op de markt zijn ook diverse
vogelhandelaren aanwezig en kan men
terecht voor alle vogelbenodigdheden
zoals vogelvoer of nestkastjes. Daarnaast
is de markt volgens de vereniging
een mooie gelegenheid om eens met
andere vogelliefhebbers te praten over

de vogelsport in het algemeen. De
vogelmarkt wordt gehouden in sport- en
feestzalencomplex ‘t Brugeind in Meerlo.
De markt duurt van 09.30 tot 12.00 uur.
Duiven en kwartels worden niet toegelaten. Bel voor meer informatie M. van
Osch op 0478 53 12 21.

Horster revue
in 2018
De Mèrthal in Horst vormt in april 2018 weer het decor voor een
Horster revue. Ditmaal hebben de Koninklijke Harmonie van Horst en
carnavalsvereniging D’n Dreumel de handen ineen geslagen.

Speculaasactie Citaverde
levert 21.000 euro op
De speculaasactie van het Citaverde College en Stichting Nativitas van december is afgesloten met de
cabaretavond Citaverde by Night. Op donderdag 15 januari werd de totaalopbrengst bekendgemaakt: bijna
21.000 euro werd ingezameld. De beste verkopers waren Femke Wienen en Charel Jansen. Zij haalden
respectievelijk 277 en 271 euro op. De veertien beste verkopers kregen een uit Indonesië afkomstig
cadeautje aangeboden door Stichting Nativitas. Dit jaar gaf mamma België zelf het startschot voor de actie.
Ook de ambassadeur van Indonesië kwam op de Horster school kijken vanwege de 15-jarige samenwerking
tussen de school en stichting ten behoeve van kindertehuizen in Indonesië.

Beide verenigingen vieren in
2018 een jubileum. De harmonie
bestaat tweehonderd jaar en de
carnavalsvereniging staat dan stil bij
het 5x11-jarig bestaan. Wim Hendrix
en Ger Gubbels verzorgen ook deze
keer de tekst en de regie is in handen
van Maria-Anne Mittelmeijer. Het
bestuur wordt gevormd door zes
personen, waaronder Wim van den
Munckhof en Jan Nabben. “En de

harmonie en de carnavalsvereniging
zijn nog elk met twee personen
vertegenwoordigd”, aldus Nabben.
Volgens hem kan het publiek
zowel nieuwe gezichten als oude
bekenden uit heel Horst aan de
Maas op het podium verwachten.
“Want Horst aan de Maas barst van
het talent. We zijn al volop bezig
met de voorbereidingen, want het is
zo 2018.”

VIND JE PLEK BIJ ROC TER AA
Want daar gaat het om:
na het vmbo of havo je plek
vinden in een opleiding die
bij je past en die aansluit bij
jouw kwaliteiten. Om met
die opleiding jouw plek op
de arbeidsmarkt te veroveren of om een goede basis
te leggen voor verdere
studie.
Je kunt bij ROC Ter AA een
beroepsopleiding volgen
bij zeven mbo-colleges of je
havo- of vwo-diploma halen
bij het VAVO College.
De opleidingen van een
mbo-college horen allemaal
bij een bepaald vakgebied.

Voor jou als student is dat
heel duidelijk: je zit met je
medestudenten op een
herkenbare plek, je krijgt
les in overzichtelijke
groepen en de docenten
kennen je bij naam.

KOM KIJKEN!
Kom kijken op onze Open Dag op zondag 1 februari 2015.
Bij de colleges van ROC Ter AA Helmond vind je mboopleidingen in allerlei richtingen en de opleidingen
havo en vwo. Onze studenten en docenten kunnen je
alles laten zien en geven antwoord op al jouw vragen.

Vanaf de intake bepalen
we samen met jou jouw
leerweg. Samen met je
studieloopbaanbegeleider
bespreek je regelmatig je
studieverloop/loopbaan.
Je vindt bij onze colleges
goede voorzieningen en een
prettige sfeer. Je zult er snel
je plek vinden.

AANMELDEN
Je kunt je op verschillende
manieren aanmelden voor
een opleiding: direct digitaal
aanmelden via onze website
www.roc-teraa.nl of via een
aanmeldformulier, dat je kunt
downloaden via onze website
of aanvragen bij ons Infopunt.

zondag

1 februari 2015
24731/2

11.00 - 16.00 uur

Je kunt je tijdens onze Open
Dag ook aanmelden voor een
opleiding. Vergeet dan niet
om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

Waar moet je zijn tijdens onze Open Dag?
Wij hebben drie onderwijslocaties in Helmond en één
in Mierlo. Kijk op www.roc-teraa.nl om te zien op welke
locatie(s) je tijdens de Open Dag moet zijn voor alle
informatie over jouw opleiding.
ROC Ter AA
Postbus 490
5700 AL Helmond
Tel. 0492 - 50 79 09

• Keizerin Marialaan 2 Helmond
• Nieuwveld 59 + 61 Helmond
• Julianalaan 2 Helmond
• Goorsedijk 6 Mierlo

www.roc-teraa.nl
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Slagwerkers vallen in
de prijzen
Voor diverse slagwerkers uit Horst aan de Maas was zondag 18 januari een goede dag. Tijdens een solistenwedstrijd, georganiseerd door de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen, gingen enkele jongens met een prijs naar huis.

De slagwerkers van de Koninklijke Harmonie van Horst:
Mark van Roij, Jorn Beeren, Sander Lommen, Joost Vloet en Bas Vloet
Daan van de Pas uit Melderslo
behaalde met 86 punten een gedeelde
eerste plaats in de derde divisie. Het
duo van Jong Nederland uit Horst, Sven
van Ooijen en Chris Herraets, ver-

dienden met 82 punten een medaille
in de vierde divisie. Bas Vloet van
de Koninklijke Harmonie van Horst
behaalde op Marimba in de tweede
divisie 91 punten. Dit was goed voor de

overwinning in zijn divisie, maar ook
voor de algehele dagprijs.
Verschillende jongens uit dit
concours gaan op 22 maart strijden om
Limburgs kampioen te worden in Heel.

MBO-opleidingen voor de leukste beroepen

Helicon MBO Helmond

Open Dag

Micha Wertheim
in ‘t Gasthoês
Cabaretier Micha Wertheim speelt zaterdag 24 januari in cultureel
centrum ’t Gasthoês in Horst. De voorstelling Micha Wertheim voor zichzelf
begint om 20.00 uur.
Met de komst van Wertheim gaat
voor de organisatie van Kukeleku een
lang gekoesterde wens in vervulling.
Eind 2014 was zijn avondvullende
voorstelling ’Micha Wertheim voor je
het weet’ nog te zien op NPO3. Na tien
jaar voorstellingen maken voor het

publiek, heeft Wertheim nu besloten
om dit keer de rollen om te draaien.
Deze voorstelling maakt hij niet voor
zijn publiek, hij speelt hem voor
zichzelf. Kijk voor meer informatie op
www.kukeleku.com
(Foto: Merlijn Doomernik)

Zondag 1 februari
11.00 - 15.30 uur
& Outdoor Design
• InVoeding
• Voeding && Consument
Technologie
• Teelt & Techniek
• Veehouderij
• Dier, Gedrag & Ondernemen
• Paraveterinair
• Eco & Wildlife
• Outdoor & Adventure
• Tuin, Park & Landschap
• Wellness & Lifestyle
• Toegepaste Biologie
•
helicon.nl

Scheepsboulevard 1, Helmond
(0492) 52 39 83, info.mh@helicon.nl

Optreden Meadow
met nieuw album
De Nederlands-Belgische band Meadow speelt op zondag 25 januari in
café Cambrinus in Horst. Onder leiding van gitarist en componist Marcel
Jansen brengt Meadow zijn nieuwe album ten gehore.
Jansen speelt het nieuwe album
We are met gitarist Tom Veulen
en drummer David Broeders. Het
drumstel, een akoestische en een
elektrische gitaar zijn dan ook de
hoofdingrediënten voor de sound van
Meadow. Ook wordt er gebruikgemaakt
van een piano, glockenspiel en

mandoline. De teksten van Jansen
hebben iets poëtisch en dromerigs,
de sound voelt nostalgisch aan. De
stijl doet denken aan artiesten en
bands als Nick Drake, Fleet Foxes en
David Sylvian. Het concert begint om
16.00 uur. Kijk voor meer informatie op
www.cambrinusconcerten.nl
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HALLO RECENSEERT
Afterpartees’ eerste album

Glitter Lizard knalt en
intrigeert
Er was nog maar één single toen Afterpartees in het voorjaar van 2014 langs de Nederlandse clubs trok. Na een
volle festivalzomer dook de band de studio in. Op maandag 19 januari verscheen het langverwachte debuutalbum
Glitter Lizard op Excelsior Recordings. “Ik denk dat we vooral een plaat hebben gemaakt die wij graag wilden horen,
maar die nog niet bestond”, meent zanger Niek Nellen.
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‘Vanwege hun schuwheid zijn
hagedissen vaak al gevlucht voor men
de kans heeft ze waar te nemen en
door de goede camouflage van veel
soorten worden ze zelfs van dichtbij over het hoofd gezien’, aldus ’s
werelds grootste online-encyclopedie.
Dat geldt geenszins voor Glitter Lizard,
het debuutalbum van Afterpartees.
De nummers blijven hangen, net
zoals die ene glitter op je wang van
dat leuke feestje. En dat blijft niet
onopgemerkt. Niek Nellen, Bas Nellen,
Sjors Driessen, Youri Linskens en Jesse
van den Munckhof uit Horst aan de
Maas doen het goed: optredens bij De
Wereld Draait Door, live-sessies op 3FM,
3VOOR12 single én album van de week
en shows op festivals als Pinkpop, Best
Kept Secret en Eurosonic Noorderslag.
Hun energieke 70’s punk en ietwat
cheesy powerpop weet menigeen te
charmeren. Tel daar een charismatische
frontman vol branie en humor bij op en
het plaatje is compleet.
“Ik denk dat de plaat een mix van

elementen is waar wij zelf groot fan van
zijn: energie, melodie, licht cheesy zangharmonieën, hooks, refreintjes, alles”,
stelt Niek. En inderdaad, de twaalf nummers roepen diverse muzikale associaties op. Een garagerockband als Together
Pangea komt soms om de hoek kijken,
maar de powerpop van een band als
Warm Soda komt meer in de buurt. En
waar Gucci Balad aan de ‘oude’ Arctic
Monkeys doet denken, roept het explosieve Red Bull overeenkomsten met de
Zweedse rockgroep The Hives op.

Muzikale energiedrank
De rammelende popliedjes over
puberromantiek zijn leuk, dat zeker,
maar de rustigere nummers als
Wonderwall (Floating) en Stuck On The
Nightshift weten de luisteraar echt te
intrigeren. Zo zingt een eenzame Niek
in dit laatste nummer met een wat
hese stem ‘and there was no one to
dance with, no one to talk to, except for
the ones I don’t want to talk to, don’t
wanna dance with, don’t wanna sleep

with, I got this precious hate, I need
someone to share it with.’

‘Deel twee komt
sowieso’
Afterpartees kan maar wat trots zijn:
Glitter Lizard wordt lovend ontvangen.
“Het is tof dat het album als energiek
wordt bestempeld en veel liedjes
blijkbaar blijven hangen. We hopen nu
vooral dat er een paar platen verkocht
worden en we de komende jaren veel
live mogen spelen. Dan komen de
nummers toch het best tot hun recht”,
vertelt Niek. De performance vormt
inderdaad een grote troef voor de band,
maar de sound zal niet veel afwijken
van het album. In korte tijd hebben
de mannen het album namelijk live
opgenomen. “We hebben slechts twee
weken in de studio doorgebracht met
alle muzikanten. Het ging vlot”, oordeelt
hij. Een vervolg lijkt bijna onontkoombaar. “Deel twee komt er wat ons
betreft sowieso.” (Foto: Nick Helderman)

Bakker, brouwer en smid
bij De Locht
In Museum De Locht in Melderslo wordt zondag 25 januari brood gebakken. Kinderen mogen hun eigen
broodje klaarmaken en laten bakken.
De smederij is in bedrijf en er
wordt bier gebrouwen in de nieuwe
bierbrouwerij. Men kan er terecht
met alle vragen over bierbrouwen als
hobby. Ook is er een aantal wissel-

exposities te bezichtigen zoals Het
Hemelrijk, een fraaie verzameling heiligenbeelden, Het Groene Kruis en de
Klokkenexpositie met klokken van klokkenmaker Jean Wilmar. Het museum

is open op woensdagen, zaterdagen
en zondagen van 11.00 tot 17.00 uur.
De demonstraties beginnen om
13.00 uur. Kijk voor meer informatie
op www.museumdelocht.nl
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Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

tel. 077 - 398 75 76

VERLAAGDE PRIJS!

PR. MARIJKESTRAAT 9 HORST
In het centrum van Horst gelegen luxe geschakelde
seniorenbungalow met een serre, een ruime, grotendeels
betegelde achtertuin, met tuinhuis en vrije achterom.
De woning beschikt over 2 slaapkamers en heeft 283 m2 grond.

VERLAAGDE VRAAGPRIJS
€ 175.000,= k.k. direkt opleverbaar
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Nieuw prinsenpaar disco
’t Trefpunt

Hans Handgraaf
aldere prins

Ralf Brinkhaus en Mieke Bodens zijn vrijdagavond 16 januari uitgeroepen tot het prinsenpaar van
Disco ’t Trefpunt in Horst. In een volle zaal van The Shuffle werden zij aan het publiek voorgesteld. De zaal
was deze avond met meerde hoogheden gevuld. Zo kwamen onder anderen de jeugdprins van Horst van dit
jaar en de jeugdprins van Hegelsom van vorig jaar hun collega’s een bezoek brengen. De avond werd
muzikaal omlijst door joekskapel Op tied muuj uit Castenray.

Op de aldere middag van gekke moandaagsvereiniging De
Plaggenhouwers op zondag 18 januari, is Hans Handgraaf uitgeroepen
tot nieuwe aldere prins van Grubbenvorst. Hans gaat dit jaar als prins
Hans I voorop bij de ouderen van Grubbenvorst tijdens carnaval.
Zijn adjudanten zijn Sjaak Huijs en Peter Gommans. Het aldere trio
houdt receptie in De Vonkel op dinsdag 17 februari om 14.11 uur.

Over risico's Onze specialisten
Over
risico's Onze
specialisten
gesproken...
zijn ook
ervaringsgesproken...
ook
ervaringsOver risico's zijn
Onze
specialisten
deskundigen.
gesproken... deskundigen.
zijn ook ervaringsdeskundigen.

Meer grip krijgen op uw bedrijfsrisico's.
Onze
specialisten
zich in uw bedrijfsrisico's, zodat u kunt doen wat u het liefste doet: ondernemen.
Meer
grip
krijgenverdiepen
op uw bedrijfsrisico's.
Wij denken graag met u mee over een gezonde toekomst van uw onderneming. Wilt u advies over de
Onze specialisten verdiepen zich in uw bedrijfsrisico's, zodat u kunt doen wat u het liefste doet: ondernemen.
maatregelen
u kunt
treffen?
Neem
vrijblijvend contact op met uw Risicospecialist Verzekeren.
Meerdie
grip
opeen
uw
bedrijfsrisico's.
Wij denken graag
met
ukrijgen
mee over
gezonde
toekomst van uw onderneming. Wilt u advies over de
Onze
verdiepen
in uw
bedrijfsrisico's,
kunt
doen wat u hetVerzekeren.
liefste doet: ondernemen.
Bel naar
85
00
ofzich
mail
naar
bedrijven@horstvenray.rabobank.nl
maatregelen
die(077)
uspecialisten
kunt389
treffen?
Neem
vrijblijvend
contact
opzodat
met uuw
Risicospecialist
Wij denken graag met u mee over een gezonde toekomst van uw onderneming. Wilt u advies over de

BelEen
naaraandeel
(077)
389
85
oftreffen?
mailNeem
naarvrijblijvend
bedrijven@horstvenray.rabobank.nl
in die
elkaar
maatregelen
u00
kunt
contact op met uw Risicospecialist Verzekeren.
Bel naar
(077) 389 85 00 of mail naar bedrijven@horstvenray.rabobank.nl
Een aandeel
in elkaar
Een aandeel in elkaar
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‘Hiphop is meer dan een v
 erzameling
danspasjes’
Hiphop is bij de jeugd populairder dan ooit, ook in Horst aan de Maas. Bij
dansschool Froxx geeft Nederlands kampioen Hiphop Tony Hooiveld sinds
kort lessen aan de jeugd. Maar wat is hiphop nu precies en waarom is het zo
populair? Eigenaar van Froxx Nico Haverman en docent Tony Hooiveld leggen
het uit.

“Hiphop is het vrij bewegen van je
lichaam op de ‘beat’, de maat van de
muziek”, vertelt Nico Haverman, die
zelf ook hiphoplessen geeft. “Hiphop is
een hele vrije dansstijl. Anders dan bij
bijvoorbeeld ballet zijn er heel weinig
regels waar je je aan moet houden.”
Tony vult aan: “Hiphop is in de jaren 80
ontstaan, in de clubs van New York. In
hiphop gaat het om de ‘groove’, dat is
hoe jij je lichaam gebruikt op de beat.
Bij wedstrijden zijn strakheid en uitstraling ook heel belangrijk.”

’Ik was een wat
onzekere jongen’
Tony geeft ruim een half jaar
hiphoplessen aan jongeren in Horst. Dat
de hiphopper weet waar hij het over
heeft, mag duidelijk zijn. De 23-jarige
Kerkradenaar is Nederlands kampioen
hiphop en werd afgelopen jaar op het
WK 10e van de wereld. “Ik begon op
mijn dertiende met breakdance, een
vorm van hiphop. Ik was een wat onzekere jongen in die tijd en de hiphop
heeft mij ontzettend veel zelfvertrouwen gegeven. Toen ik zeventien was
ben ik ook begonnen met het lesgeven.
Voor mij is lesgeven nu echt het beste
van twee werelden: ik kan mijn werk
en hobby perfect combineren.”
Haverman: “Met Tony hebben we
nu talent in huis, hij is onze kers op

Toegankelijker
De hiphoplessen bij Froxx zijn de
afgelopen seizoenen steeds drukker
bezocht, vertellen de docenten.
“Hiphop is veel toegankelijker
geworden de laatste jaren”, vertelt
Nico. “Programma’s zoals So You Think

You Can Dance zijn populair onder de
jeugd, de hiphop is daardoor steeds
meer gaan leven.” Tot nu toe zijn
het vooral meiden die hiphoplessen
volgen. Daar mag volgens de docenten
nog wel wat verandering in komen.
Tony: “Soms komen hier hele onzekere
jongeren binnenlopen, die door
het dansen veel vrijer worden in
het gebruik van hun lichaam en de
dansvloer. We kunnen hen echt uit hun
schulp trekken, dat is ontzettend mooi
om te zien.”
Nico: “Sinds we met onze groepen
wedstrijden zijn gaan doen, merken
we ook een stijging in populariteit. De
jongeren willen gewoon graag laten
zien wat ze kunnen. We merken dat
hiphop steeds meer leeft in Horst aan
de Maas.”

It’s Clean
maakt schoon op uw wensen

Banden - Accu’s - Carwash

Steeg 7 5975 CD Sevenum
Tel: 06 42 82 55 13

www.its-clean.nl

Het adres voor alle
banden en accu’s.
www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

STUDERENINVENLO.NL
ECONOMIE • ONDERWIJS • LOGISTIEK • TECHNIEK • ICT

Popinitiatief De Muzikantine komt met de eerste Horster popkrant. Vanaf zaterdag 24 januari is de krant
gratis te verkrijgen op verschillende locaties in Horst aan de Maas en de rest van Limburg.
Met de popkrant wil de
Muzikantine het verhaal van een
Popdorp vertellen. De krant bevat
verschillende interviews met Horster
muzikanten, cultuurwethouder Ger
van Rensch en een column van oudHeideroosjesfrontman Marco Roelofs.
In de krant staat ook een popstamboom, waarop ruim zestig actieve
bands in kaart zijn gebracht.
Horst aan de Maas heeft een rijke
geschiedenis op muzikaal vlak, stelt

De Muzikantine. Heideroosjes, Rowwen
Hèze en Afterpartees zijn allemaal
bekende exponenten van de gemeente.
Als aanjager van popmuziek in Horst
aan de Maas probeert De Muzikantine
de Horster muzikanten met elkaar in
contact te brengen. Om dit te bereiken
worden verschillende projecten georganiseerd.
Op dezelfde dag dat de krant
uitkomt, trekt een buslading Horster
muzikanten door de provincie voor

het project Muzikantine on Tour.
Verschillende muzikale haltes worden
aangedaan. Mensen van buiten
Horst aan de Maas kunnen bij de
haltes van Muzikantine on Tour een
exemplaar van de popkrant verkrijgen, deze haltes zijn te vinden op de
Facebookpagina van De Muzikantine.
Verder zijn exemplaren te vinden op
verschillende locaties in Horst aan
de Maas, zoals het gemeentehuis en
platenzaak Miez-D in Horst.

Limburg Metal Bowling
Championships
Het vierde Limburg Metal Bowling championshiptoernooi wordt op zaterdag 24 januari gehouden bij partyen bowlingcentrum De Riet in Horst.
Het Limburg Metal Bowling
toernooi is een bowlingtoernooi met
muziek en aankleding uit de heavymetal- en hardrockscene. De derde
editie bleek met 350 bezoekers een
groot succes, waarop de organisatie
besloot dat een vierde toernooi niet
kon uitblijven.
Ditmaal doen twintig teams
uit Limburg mee in de strijd om de
Limburg Metal Bowling trofee. De Riet

wordt omgebouwd tot heavymetalwalhalla: er wordt tijdens het toernooi
een gratis minifestival gehouden met
headliner The Covering.
The Covering is een metal-coverband uit Tilburg. Ook lokale helden van
Cliteater zijn aanwezig en de Belgische
crossover- en thrashhelden van Toxic
Shock staan op het podium. Daarnaast
treedt het Leidense stonerrockkwartet
Snowburner op.

Op een groot scherm worden
horror-, bowling- en scifi-films
vertoond. Ook zijn er kraampjes met
eten en merchandise. Toegang tot
het toernooi is gratis. De zaal is om
18.00 uur open, de start van het
toernooi is om 19.00 uur en een uur
later begint de eerste band.
Kijk voor meer informatie
op www.facebook.com/
LimburgMetalBowling

OPEN DAG

Muzikantine komt met
Horster popkrant

de taart. Tony’s lesmethode is een
eyeopener voor ons. Hij behandelt
niet alleen de stapjes, de choreografie,
maar besteedt ook aandacht aan de
hiphopcultuur.” Tony: “Hiphop is niet
alleen een verzameling danspasjes, er
zit een hele cultuur achter waar ik mijn
leerlingen kennis mee wil laten maken.
Ik probeer hen dan ook echt de basis
van hiphop bij te brengen. Dan gaat het
minder om de choreografie en meer
om de zogenaamde ‘groove’.”

ZO 1 FEB 2015
10.00 - 14.30 UUR
FONTYS INTERNATIONAL
CAMPUS VENLO

FontysVenlo

FontysVenlo

FontysVenlo

FontysVenlo

CV De Turftreiërs (America)
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11 vragen aan prins Rick I

‘Het heeft even geduurd voordat
ik besefte dat ik echt prins ben’

Hang de slingers op
en vier ut laeve!

Wie ben je?
Ik ben Rick Peelen, ik ben 34 jaar. Ik ben getrouwd met José en samen
hebben we twee dochters, Saar van 3 en Guus van 1. Guus is nog wat jong,
maar Saar geniet voor twee. Ze vindt het helemaal geweldig dat haar papa
Preens Rick dun Ierste is.
Waar werk je?
Ik werk nu bijna een jaar als montagemedewerker bij Van Lipzig BV
aluminium- en kunststofsystemen in Venray. Ze zijn erg blij voor ons. Ik ben
vanuit mijn opleiding metselaar en timmerman.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te worden?
Ik heb ja gezegd, omdat ik het een hele eer vind om gekozen te worden tot
prins van je dorp. Deze kans konden we niet laten lopen, zeker omdat we
erg van carnaval vieren houden. Prins zijn zit inmiddels in de familie: mijn
vader en schoonvader zijn ook prins geweest en mijn broer en schoonzus
waren het boerenbruidspaar. De opa van José, Jo Ummenthun, is zelfs
medeoprichter van de carnavalsvereniging De Turftreiërs. Verder zijn er
binnen de families verschillende rollen vervuld op het gebied van carnaval.
Het feest zit ons dus wel in ons bloed.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik had de benoeming totaal niet verwacht. Het was een complete
verrassing, maar wel een ontzettend leuke, natuurlijk. Het heeft een hele
tijd geduurd voordat ik echt besefte dat ik deze carnaval prins ben. José
is natuurlijk mijn prinses en Gerrie Mulders en Lody Pouwels zijn mijn
adjudanten. Gerrie is mijn zwager en met Lody voetbal ik al zes jaar samen.
Samen met hen wordt dit zeker een topcarnaval.

Wat betekent carnaval voor jou?
Carnaval geeft ons een gevoel van veel lol en plezier. Het liefst vieren we
dit in ons eigen dorp, want wij zijn niet vies van een feestje.
Wat wordt er volgens jou van een prins verwacht?
Ik als prins ga voorop in het feestgedruis. Natuurlijk heb je ook diverse
taken, zoals het bezoeken van recepties, het doen van ziekenbezoeken,
naar zittingsavonden en meer. Verder laat ik het gewoon gebeuren en we
gaan er onbevangen in.
Wat wens je de carnavalsvierders in onze gemeente toe?
Veel lol en plezier en een onvergetelijke carnaval.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Het uitkomen was al top en de rest zal niet anders worden. We hebben
een jubileumjaar, de carnavalsvereniging bestaat 5x11 jaar, dus het zal een
extra bijzonder jaar worden, met een extra receptie en verder de nodige
hoogtepunten.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens carnaval?
Ik ga ervan uit dat dit niet al te veel is. Ik heb de rest van de carnavalsweek
vrij en we gaan er daarna nog een lang weekend uit met mijn familie.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen houden voor familie,
vrienden en kennissen?
Het geheim houden was een makkie… ik geloofde het zelf maar amper dat
ik prins zou worden! De mensen om ons heen verwachtten dat al helemaal
niet, dus ik kon gewoon met ze meepraten.
Welk advies zou je je opvolger in 2016 mee willen geven?
Gewoon genieten en knallen!

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

Weej wénsen ow enne schonne carnaval
zónder kapotte snoet!!
Keizersveld 8 Venray ■ Tel. (0478) 584417 ■ www.vanlipzig.nl
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Jeugdoptocht Horst
Jeugdcarnaval D’n Dreumel organiseert traditiegetrouw de jeugdoptocht op carnavalsmaandag 16 februari.
De optocht vertrekt om 14.30 uur vanaf de Jacob Merlostraat en trekt dwars door het centrum van Horst.

Proﬁciat prins Rick, prinses José,
adjudanten Lody en Gerrie
De slingers hangen al dus loat beginnen di carnaval!

De optocht wordt gevormd door
kinderen die meedoen in drie categorieën. De eerste categorie bevat
loslopende gekken, duo’s en trio’s.
De tweede groep bestaat uit kleine

groepen van vier tot en met negen kinderen. De derde groep is grote groepen
van tien of meer kinderen.
Na de optocht vindt de prijsuitreiking vervolgens plaats in de Mèrthal

in Horst, waar ook een groot feest
plaatsvindt onder leiding van dj Koen
Versleijen.
Kijk voor meer informatie over
deelname op www.dendreumel.nl

Dorperpeelweg 1, 5966 PM America, tel. 06 39 23 92 65, www.blauwebessenland.nl

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

Wouterstraat 36, 5966 PR America
T 077 - 464 04 20 E info@HenkAarts.com I www.HenkAarts.com

Cateringservice

Jolanda Pouwels
Wej wense prins Rick I en
adjudante ene fijne carnaval!
www.cateringservicejolandapouwels.nl
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America T: 077-4641453

www.tcinterieurbouw.nl | (077) 464 18 44

AL
SINDS
1990

• (schuifdeur-/inloop)kasten • keukens • keukenrenovatie • advisering • ﬁjntimmerwerk •
wandbetimmeringen • badkamermeubels • interieur (winkel/kantoor/horeca) • voor particulieren én bedrijven •

STANDAARD
OF MAATWERK:
WIJ FELICITEREN
ONS PRINSELIJK
PAAR EN ADJUDANTEN.
FIJNE
CARNAVAL!OOK VOOR U!
PROFESSIONELE
KWALITEIT,

schonne carnaval gewenst!

Prins Peter uitgekomen
in Sevenum
Peter Peeters werd zaterdagavond 17 januari bekendgemaakt als nieuwe prins van de Aezels uit
Sevenum. Uit een toneelstuk met als thema ‘Wie wurd de nieje clown van Chinatown?’ in cultureel centrum
De Wingerd kwam Peter naar voren. Prins Peter dun erste wordt bijgestaan door zijn adjudanten Dennis
Willemssen en Jan Mertens. Zij gaan in het carnavalsseizoen van cv D’n Ezelskop in Sevenum voorop. Het
prinselijk trio van Sevenum houdt zaterdag 7 februari receptie vanaf 19.45 uur in De Wingerd in Sevenum.

Boerenbruidspaar
De Geiten
In Tienray werd op zaterdagavond 17 januari tijdens de prinsenproclamatie ook het nieuwe boerenbruidspaar
aan de Geiten gepresenteerd. Alda Absil en Albert Willemse worden op 17 februari in het onecht verbonden in het
bijzijn van hun getuigen Ellen van Oeffelt en Piërre Gielen.

Wij feliciteren Prins Rick I en zijn gevolg

Spar America | Nusseleinstraat 2, 5966 NJ America, Tel. 077 464 16 82

Weej winse ow ene
kei schonne carnaval!
VERKOOP VAN SIER- en STRAATSTENEN

Hoebertweg 6, 5966 ND America Tel. (077) 464 17 55 Fax (077) 464 23 10

WWW.VANRENGSBESTRATINGEN .NL

De bruid is Alda van de Durper
Kuus, dochter van Coen Absil Siang en
Alda van Giel van Thoemer Siengske.
De bruidegom is Albert van de
Mèlderse Vlasköp, zoën van Hay van
Willemse Grad en Gerda van Keursten

Lam van den Donk. De getuigen
van het bruidspaar zijn Ellen van de
Mieëlderse Vöskes, dochter van Henk
van Teun den Visser en Neske van
Drikus de Koalenboer van de Slek, en
Piërre van de Vorster Blauwpuüt, zoën

van Sraar van Handrie van Bertie uit de
hel van Baolder en Gerda van Petran
van Toën. Aansluitend aan de ceremonie op 17 februari vindt de receptie
plaats, waarna de bruiloft gevierd gaat
worden. (Foto: FotoHuis Venray)

CV D’n Bok (Swolgen)
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11 vragen aan prins Bart III

’Ik werd al nageroepen met
hé prins!’

Wie ben je?
Ik ben Bart Gerlach, geboren en getogen in Venray (van de
Piëlhazen). Ik woon sinds een jaar of acht in Swolgen.
Ik ben nu zeven jaar lid van cv D’n Bok. Ik heb eerst
altijd in mijn narrenpak rondgelopen en ben nu lid van
het bestuur. Ik woon samen met Roseliek Custers en
we zijn blije ouders van Floor (11), Willem (9) en
Teun (5). Op het moment van schrijven van dit stukje
weten zij nog niet dat ik prins ga worden, maar ze
vonden het altijd superleuk dat ik nar was, dus prins:
ik denk dat ze het keigaaf vinden.
Waar werk je?
Ik werk sinds februari 2007 bij DHL Supply Chain
Benelux en ben werkzaam als HR Manager voor Beringe
en Eindhoven e.o. Ik heb verschillende opleidingen gedaan,
maar ben uiteindelijk in 1999 afgestudeerd aan de hbo Personeel
& Organisatie in Eindhoven. Mijn werkgever heeft superenthousiast
gereageerd op het feit dat ik tot prins van cv D’n Bok ben gekozen. Of ze
erbij stil zullen staan, weet ik niet. Mijn collega’s zijn werkzaam door de
hele Benelux en niet iedereen houdt van of kent het Limburgse carnaval.
Ze zijn natuurlijk allemaal uitgenodigd om onze receptie bij te wonen op
31 januari in de Bokkenstal in Swolgen.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te worden?
Ik heb ja gezegd omdat ik zelf een echte carnavalsvierder ben. Daarnaast
vind ik het een hele eer dat ik door het dorp ben gekozen tot prins. Dus
nee zeggen was voor mij geen optie.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ondanks dat ik nog niet zo lang in Swolgen woon, ging mijn naam de
afgelopen twee jaar al rond door het dorp. “Gerlach den wurd Prins,
dat wiët ik zeker.” En nu is het voor het ‘echie’. Wat een wonder. Ik
had het nooit verwacht, maar wel gehoopt. Prins worden was vroeger
mijn jongensdroom. Samen met mijn adjudanten Roel Groetelaers en
Ricco Linders, twee inmiddels goede vrienden van mij, gaan we samen
vastelaovend beleven. Vorig jaar maakten we er nog grapjes over en nu
zijn we het trio.

Ut dagelijkse lève
efkes an de kant,
want weej viere saame
vastelaovend ien ôs
Bokkenland.

Wat betekent carnaval voor jou?
Het carnavalsgevoel is voor mij even lekker los gaan, ontspannen en
genieten van het feest en de mensen. Iedereen is altijd vrolijk en maakt
samen veel plezier, geweldig gewoon.
Wat wordt er volgens jou van een prins verwacht?
We zijn een klein dorp dus zoveel officieels wordt er van mij niet verwacht.
Natuurlijk ben ik samen met mijn adjudanten dit jaar wel het boegbeeld
van de carnavalsvereniging, dus dan mogen we niet helemaal op onze kop
gaan staan. Maar ja, dat hoort erbij en dat doen we graag. Gewoon lekker
samen carnaval vieren, dat is het belangrijkste.
Wat wens je de carnavalsvierders in je gemeente toe?
Een keimooi en vooral gezellig carnaval. Maak samen veel plezier, hossen,
dansen, springen en lekker een pilsje (of wat anders) pakken.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Ik kijk nu bij dit schrijven het meeste uit naar het prinsen-boerenbal
waar de prins en ons boerenbruidspaar bekend worden gemaakt. Tijdens
carnaval zelf kijk ik het meeste uit naar de sleuteloverdracht in Horst én de
optocht en het optochtbal in ons eigen Swolgen.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens carnaval?
Ik heb vanaf vrijdag vóór carnaval en de week daarna vrij om te genieten
en ná te genieten van de carnaval. Het is toch een drukke tijd met veel
plezier.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen houden voor familie,
vrienden en kennissen?
Mijn familie had geen flauw idee, dus voor hen was het niet moeilijk om
het voor geheim te houden. Wat wel moeilijk was is om het voor Swolgen
geheim te houden. In die periode wordt toch vaak geroepen “hé prins”
en hoe moet je dan reageren? Ja ach, gewoon mee praten of zeggen dat
je denkt dat het een ander gaat worden. Blijft voor iedereen toch altijd
gissen en raden totdat je echt bent uitgekomen.
Welk advies zou je je opvolger in 2016 mee willen geven?
Geniet van alle momenten, vanaf het moment dat ze je vragen tot het
aftreden. Het is een geweldige tijd die je nooit zult vergeten. Het is een
echte eer en daar mag je trots op zijn.

Legert 15, 5866 CG Swolgen Tel. 0478 - 69 25 32
www.psychologenpraktijk-swolgen.nl
www.nmi-mediation.nl

MTS. LINDERS
MTS.
MTS.LINDERS
LINDERS
MTS.
LINDERS
MTS. LINDERS
ALAAAAAF !!!
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl
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C.V. • GAS • WATER • ZINK • SANITAIR
Venray/Swolgen 077-4632171 info@pthiesen.nl

Turftreiërs vieren jubileum
Gespecialiseerd in:
• permanent ontharen
• huidverbetering
• acne behandelingen
Uw specialist in huid en voetverzorging
Ingrid Voesten-Horstermans
Kerkveld 25 • 5866 BW Swolgen • T 0478 - 69 82 12

Carnavalsvereniging De Turftreiërs uit America bestaat dit jaar 5x11 jaar. Dat vierden zij zaterdag
17 januari met een jubileumreceptie in de Bondszaal. Vele hoogheden uit de regio en andere belangstellenden kwamen de jubilerende vereniging feliciteren. Aansluitend was er een carnavalsfeest met optredens van
onder andere Da Ma Zoeë, De Toddezèk en Aaltiëd Noeït te Laat.

Ferri Somogyi bij De Lange
Bij de Lange in Horst wordt op vrijdag 23 januari een nieuwe naam toegevoegd aan hun lijstje bekende Neder
landse dj’s. GTST-acteur Ferri Somogyi draait deze avond in De Lange. De deuren van de zaal openen om 23.00 uur.
De meeste mensen zullen Ferri
kennen van de soap Goede Tijden
Slechte Tijden. Wat niet iedereen
weet, is dat Ferri ook dj is. Zijn

KUNSTSTOF RAMEN, ROLLUIKEN
EN TERRASOVERKAPPINGEN

vader is 25 jaar lang dj en radio-dj
geweest.
Sinds 2009 is hij te boeken als dj
en sindsdien heeft hij al opgetreden

in de grootste clubs van Nederland,
België, Duitsland, Spanje, Portugal
en Dubai. Ferri wordt deze avond
bijgestaan door dj Styn.

Boerenbruidsparen
de Vlaskop
Muziekvereniging de Eendracht organiseert dit jaar de megaboerenbruiloft van carnavalsvereniging De Vlaskop
in Melderslo. Het thema is kermis.

Prins Bart III, proﬁciat en een ﬁjne carnaval!

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

Weej wense Prins Bart III enne knorrige carnaval!
eldige carnaval! Alaaf!
Weej wense Prins Bart III enne gew
Op zaterdagavond 17 januari begon
de avond in MFC De Zwingel met
een concert van zowel de fanfare als
de drumband, live op de botsauto’s.
Daarnaast stonden op de kermis ook
een carrousel, schietkraam en touwtje
trekken. De ouders van beide bruidsparen waren op zoek naar hun kinderen.

Na een zoektocht met de hele spelersgroep kwam een grote kermisrups de
bühne op, waar de bruidsparen onder
verstopt zaten. Na drie rondjes in de
rups ging het doek omhoog en werden
de bruidsparen onthuld. Het boerenbruidspaar van 2015 wordt gevormd
door Hans en Cindy Heldens. Het jeugd-

boerenbruidspaar van groep 8 bestaat
uit Juul Alards en Karlijn Cornelissen.
Op dinsdag 17 februari zullen de
verloofde stellen in de onecht met
elkaar verbonden worden. Aansluitend
aan de trouwerij vindt de receptie
plaats van 17.33 tot 19.00 uur in
MFC De Zwingel.

CV De Krey (Broekhuizen)
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11 vragen aan prins Hans I

‘Bijna niemand geloofde meer
dat ik de prins zou worden’

Mit dizze
carnaval maak
ik van ’t veen ginne
n
potgrond, maar springe
en hosse weej mit
Wie ben je?
iedereen uut Brokeze
Mijn naam is Hans
aan de maas in de
Heldens. Momenteel ben
ik
prins Hans d’n Urste. Ik
!
Kreyenes rond
ben 11 jaar getrouwd met
Sandra en trotse vader van twee
dochters, Janne (9) en Pleun (7).
Zij zijn natuurlijk erg trots dat pappa prins is van CV
De Krey. Ik heb ook veel positieve reacties gehad
op mijn benoeming tot prins bij ons in het dorp.
Waar werk je?
Ik werk inmiddels 9 jaar bij BVB Substrates in
Grubbenvorst. Hier werk ik als kwaliteitscontroleur
en procesoperator. Mijn werkgever vindt het erg
leuk en ik krijg ook de volledige medewerking met
vrij nemen. Mijn directe collega heeft ons kantoor
versierd, een erg leuke actie.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins
te worden?
Mijn naam circuleerde de laatste jaren al vaker en

als ze dan met de vraag komen om prins te worden, is het toch een grote eer om het te doen. Mijn
vader is zelf in 1966 prins geweest van CV De Krey
en was jarenlang voorzitter van de vereniging.
Hoe voelde het om tot prins te worden
gekozen?
Bij ons in Broekhuizen kunnen de mensen in het
dorp stemmen. Toen ik tijdens de opening van het
carnavalsseizoen naar het café ging en ik van veel
mensen kreeg te horen dat ze op mij gestemd hadden, kreeg toch wel het idee dat het dit jaar zou
kunnen gaan gebeuren. Ik hoefde er dan ook niet
lang over na te denken om ja te zeggen. Tijdens
deze carnaval word ik bijgestaan door adjudant
Geert Joosten, een goede vriend van mij, en mijn
vrouw Sandra die prinses is. Mijn adjudant heb ik
zelf gekozen.
Wat betekent carnaval voor jou?
Carnaval betekent voor mij veel plezier en lol
maken, met jong en oud.

wij feliciteren
prins Hans I

Wat wordt er volgens jou van een prins
verwacht?
Mijn adjudant heeft jarenlang in de prinsencommissie gezeten en van hem heb ik dus veel tips
gekregen. Natuurlijk moet ik als prins voorop gaan
tijdens deze carnaval en zijn er verschillende recepties van prinsen in de gemeente waar we naar toe
gaan.
Wat wens je de carnavalsvierders toe deze
carnaval?
Ik wens iedereen die deze carnaval feest gaat
vieren veel lol en plezier toe. Dat we er met iedereen, van jong tot oud uit Horst aan de Maas een
geweldige carnaval van gaan maken.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Tot nu toe het prinsenbal. Om in een vol Kreyenest
uit het ei te komen, is in één woord fantastisch.
Van mijn voorgangers hoor ik dat de receptie ook
een geweldige dag is voor de prins. Al die mensen
die dan voor jou komen, dat moet geweldig zijn.
Bij ons is carnavalsdinsdag de dag van carnaval.
Dan vind bij ons de grote Toer de Brokeze plaats.
Mensen die dit nog nooit gezien hebben nodig ik
hierbij ook van harte uit om te komen kijken. Dit is
echt iets geweldigs.
Hoeveel uur verwacht je te slapen deze
carnaval?
Als de trend van de eerste week wordt voortgezet,
zullen dat er niet veel zijn. Ik hoop elk nacht toch
wel een uurtje of vier te maken, dan zien we na de
carnaval wel weer verder.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Omdat mijn naam veel genoemd werd, krijg je
natuurlijk veel vragen. Een leugentje om bestwil
moet dan ook kunnen, vind ik. Tijdens oudejaarsavond stond de buutteton nog in het café. Nadat
ik voor de zoveelste keer gevraagd werd of ik de
nieuwe prins was, ben ik maar in de ton gaan
staan en heb ik de mensen in het café toegesproken als de nieuwe prins. Hierna geloofde bijna
niemand meer dat ik de prins zou worden.
Welk advies zou je je opvolger in 2016 mee
willen geven?
Zorg dat je goed uitgerust aan het seizoen begint
en geniet van elke minuut. Want prins word je
maar een keer en je krijgt dus ook geen tweede
kans. Dus volop genieten van het moment dat je
gevraagd wordt tot en met het hieringschellen op
aswoensdag.

Wij feliciteren prins Hans I

Genenberg 28a, 5872 AL Broekhuizen
Tel: 077 463 2161

www.blueberriehill.nl

Van Leendert Transport
Van Leendert Milieuservice

Wij feliciteren Prins Hans 1
Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst 077-320 9700
info@vanleendertbv.nl www.vanleendertbv.nl

Veerweg 11 Broekhuizen T +31 (0)77 463 21 14 www.maashotel.nl

Theo en Gerda
Hermans-Marcellis
en medewerkers wensen
Hans een prachtig
carnavalsseizoen toe.
Lekker eten en drinken doe je bij
Maaszicht in Broekhuizen.
Alaaf

www.eetcafemaaszicht.nl

Veerweg 12 • 5872 AG Broekhuizen • Tel. 077 463 18 66
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Harmonie-Orkest Noord-Limburg

Carnavalsconcert

Het Harmonie-Orkest Noord-Limburg (HONL) speelt woensdag 11 februari om 20.11 uur haar carnavalsconcert in
het Gasthoês in Horst. Hierbij staan zang, muziek en cabaret centraal.

Boerenbruidspaar
Grubbenvorst
Het orkest tijdens het vorige carnavalsconcert (Foto: Jan van Amersfoort)
HONL heeft het humoristische trio
Huhum vast weten te leggen. De twee
heren en een dame omschrijven hun
programma als zwaar klassiek en toch
geen opera, komisch en kolderiek en
toch geen cabaret. Hun programma laat

zich het beste omschrijven als een op
humoristische wijze gezongen concert
met een hoog hoge-nootgehalte.
Daarnaast is er een verrassend
optreden van joekskapel Kleffe Zök,
bekend van de vele optredens in de

regio. Verder laat Anja Hoeijmakers,
welbekend van de groep Onje Klonje,
zich weer van haar beste kant horen
met swingende carnavalsmuziek.
Kijk voor meer informatie op
www.honl.nl

Het nieuwe bruidspaar in Grubbenvorst wordt gevormd door Esther
Luijpers en Gert Benders. Zij zijn zaterdag 17 januari tijdens het
verlovingsbal gepresenteerd. De organisatie van de Grubbenvorster
boerenbruiloft dit jaar is in handen van de jubilerende volleybalclub
Aspargos. Het bruidspaar zal op gekke maondaag 2 februari om
10.00 uur in de onecht worden verbonden. Hierna kan iedereen om
11.00 uur het bruidspaar feliciteren in de residentie van gekke
maondaagsvereiniging De Plaggenhouwers, café De Vonkel.

Regionaal afslankonderzoek
100 testpersonen gezocht die 5 weken
aan gewicht en gezondheid willen werken
anco lifestyle centre gaat samen met regio Horst en omstreken de strijd aan tegen overgewicht en
start daarom een regionaal afslankonderzoek.
Doel
Het onderzoek moet aantonen dat deelnemers resultaat halen door 5 weken doelgericht aan gewicht en gezondheid te werken.
Hiervoor is anco lifestyle centre op zoek naar minimaal 100 testpersonen. Zowel jong, oud, ﬁt of ongetraind, kortom iedereen
mag mee doen aan dit afslankonderzoek.
Dit mag je verwachten
√ je start met een ﬁt-test inclusief meting van gewicht, lichaamsvet en spiermassa
√ je gaat 5 weken (2x per week) sporten met begeleiding (keuze uit ﬁtness en/ of groepslessen)
√ je ontvangt een persoonlijk trainingsprogramma
√ je eindigt met een ﬁt-test + analyse van je gegevens
√ je ontvangt voedingsadvies en tips om een gezond gewicht te behouden
√ de eigen bijdrage bedraagt eenmalig €49,Aanmelden kan tot uiterlijk 1 februari 2015!
Voor meer informatie of om je aan te melden bel: 077 - 398 3553.

Dit is het ideale moment, hak dus nu de knoop door en ga 5 weken aan de slag!
lifestyle centre
anco lifestyle centre | Venrayseweg 114 | 5961 AJ Horst | T 077 – 398 3553
E info@ancolifestylecentre.nl | W www.ancolifestylecentre.nl

Anco Advertentie A4 formaat.indd 1
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America

Receptie jeugdprins
en -prinses
za 24 januari
20.11-21.30 uur
Organisatie: Jeugdcomité
America
Locatie: Bondszaal

Broekhuizen
Prinsreceptie

zo 25 januari 14.11 uur
Organisatie: CV De Krey
Locatie: Maaspaviljoen

cultuur
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Hegelsom

Receptie prins en uitkomen
boerenbruidspaar
zo 25 januari 14.11-16.11 uur
Organisatie: CV De Tuutekop
Locatie: zaal Debije

Horst

Borduurcafé
vr 23 januari 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Optreden
dj Ferri Somogyi

Vierde Limburg Metal
Bowling 2015

Receptie prins

zo 25 januari 14.11 uur
Organisatie:
GMV De Plaggenhouwers
Locatie: café De Vonkel

Optreden
popband Meadow

Uitreiking
Alde Knoeper

zo 25 januari 14.11 uur
Organisatie:
CV Kroeënekraan en Pieëlhaas
Locatie: Smêlentos

Grubbenvorst

zo 25 januari 13.30 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: Mèrthal

vr 23 januari 19.30 uur
Organisatie: Klimmen tegen MS,
team Hôrs Categorie
Locatie: anco lifestyle centre

Kindermiddag

za 24 januari 20.00 uur
Organisatie: DC De Wiek
Locatie: sportpark De Wiek

Horster
carnavalsmatinee

zo 25 januari 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Evertsoord

Darttoernooi

za 24 januari 20.11 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: Mèrthal

Lezing Triatlon met
donorhart

vr 23 januari 23.00 uur
Locatie: De Lange

Griendtsveen

Pronkzitting

za 24 januari
19.00-02.30 uur
Locatie: bowlingcenter De Riet

Open Noord-Limburgse
Snelschaak
kampioenschappen
za 24 januari 10.30 uur
Organisatie: Schaakvereniging
Horst ‘76
Locatie: café De Leste Geulde

Theatervoorstelling
Micha Wertheim
za 24 januari 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: Gasthoês

wo 28 januari 20.00 uur
Organisatie: Ald Preense van
CV D’n Dreumel
Locatie: zaal De Lange

Lezing ontstaan
provincie Limburg
wo 28 januari 20.00 uur
Organisatie:
LGOG Kring ter Horst
Locatie: zaal De Leste Geulde

Kronenberg

Nederlandse beugel
kampioenschappen
za 24 januari 14.00 uur en
zo 25 januari 11.30 uur
Organisatie: Beugelclub ODL
Locatie: beugelbaan sportpark
De Heesbergen

Lottum

Meterik

Verlovingsbal boerenbruiloft
zo 25 januari 14.11 uur
Organisatie: CV De Meulewiekers
Locatie: MFC De Meulewiek

vr 23 januari 19.11-20.30 uur
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: OJC Canix

Sevenum

Receptie prins

vr 23 t/m zo 25 januari
Organisatie: CV D’n Ezelskop
Locatie: De Gaper

za 24 januari 20.11-21.30 uur
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: Harmoniezaal

Meerlo

Vogelmarkt
zo 25 januari 09.30-12.00 uur
Organisatie: vogelvereniging
Gevleugelde Vrienden Wanssum eo
Locatie: zaal ‘t Brugeind

Prinsenreceptie
zo 25 januari 14.11-16.11 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: ‘t Brugeind

do 29 januari 19.30 uur
Organisatie:
BiblioNu en Dendron College
Locatie: BiblioNu

Melderslo

do 29 januari 19.30 uur
Organisatie: werkgroep Wonen
uit Swolgen
Locatie: Startpunt Wonen

zo 25 januari 14.00 uur
Org: CV De Vlaskop en KBO
Locatie: MFC De Zwingel

Receptie jeugdprinsenpaar

Poëzieweek
met voordrachten
en muziek

Informatieavond
wonen in Swolgen

Zittingsmiddag

Zittingsavond

za 24 januari 19.30 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel

Zittingsavonden

Swolgen

Revueavonden
vr 23 en za 24 januari 19.30 en
zo 25 januari 17.30 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina

Discussieavond ‘Ieder voor
zich of gewoon samen doen’
wo 28 januari 20.00-22.00 uur
Org: CDA Horst aan de Maas
Locatie: sportpark Kerkebos

Tienray

Pruiken en Snorren met
optreden From USA
vr 23 januari 19.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

Jeugdprinsenproclamatie
Bakker, brouwer en smid
zo 25 januari 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

za 24 januari 18.00 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: Parochiehuis

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

Michiel Peeters
jeugdprins Hegelsom
In Hegelsom is Michiel Peeters op zondag 18 januari uitgeroepen als
jeugdprins Michiel I van Hegelsom. Samen met jeugdprinses Arline van Dijck
en adjudanten Gijs Deckers en Luuk Arts zwaait hij de scepter over de
Kuukes in Hegelsom.
In de Tuute-tempel kwam jeugdprins Michiel afgelopen zondag uit
het ei gekropen. Zijn spreuk is: ‘Maak
veul plezeer, met of zonder beer.
Dán viere weej enne gooje carnaval
heer.’ Op zondag 1 februari wordt het

viertal een receptie aangeboden in zaal
Debije in Hegelsom. De receptie is van
14.11 tot 16.11 uur. Aansluitend wordt
het nieuwe jeugdboerenbruidspaar
bekendgemaakt en is er een optreden
van De Toddezék. (Foto: Stef Dekker)

Prins Bart II van Tienray
Het publiek in de Geitenstal in Tienray ging zaterdag 17 januari om 22.41 uur terug in de tijd naar het
jaar 1970 om vervolgens via een spectaculaire act weer terug te gaan naar 2015. De nieuwe prins werd
gepresenteerd aan de Tienderse Geiten: prins Bart den Twedde. Bart van Rens is de 63e prins van het
Geitenrijk. Samen met zijn vriendin Lidwien Brouwers, vorst Marcel en de raad van elf gaat hij voorop in het
Tienrayse carnaval onder het korte maar krachtige motto: ‘Vier de carnaval intens, mit Vrens.’ Prins Bart II
houdt receptie op zaterdag 7 februari vanaf 19.30 uur in het parochiehuis in Tienray.

22
01

service 31

Medische Religie
zorg

Lezing
ontstaan
provincie

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

Sevenum
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

Huisartsenpost
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
23 t/m 29 januari 2015
Deckers M.F.M.
Sondertseveld 2, Sevenum
T 077 467 33 14

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
Griendtsveen
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)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

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

Prins Lars nieuwe
heerser in Meterik
Lars Jacobs is op zaterdag 17 januari uitgeroepen als prins Lars I. Hij is de
51e prins van De Meulewiekers uit Meterik. Tijdens zijn regeerperiode wordt
hij bijgestaan door zijn adjudanten Nard Baeten en Emiel Peeters.
Met prins Lars d’n iërste hebben de
Meulewiekers een sportieve prins in
huis gehaald. Voetballen is een grote
hobby van de nieuwe prins. Jacobs is
19 jaar en werkt bij kwekerij Litjens in
Meterik. Adjudant Emiel combineert
werk en opleiding als elektroinstallateur en speelt graag een potje voetbal.
Adjudant Nard is timmerman en doet
graag aan autocross. Verder is het trio

kerkdienst
kerkdienst

ondernemingen in het
MKB, de non-profit
Wij ondersteunen hen
op het gebied van
accountancy, fiscale

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)

(Foto: FotoHuis Venray)

Lenssen is een

en agrarische sector.

De Schuilplaats

vaak samen te vinden in de plaatselijke
soos, OJC Knor.
De receptie houdt het drietal
op zondag 8 februari om 13.11 uur
in MFC De Meulewiek in Meterik.
De Meulewiek is versierd met als
thema Carnaval by Candlelight.
Joekskapel Neet Um Aan Te Huùre zorgt
voor de muziek tijdens deze middag.

De inleider van de lezing is
Eric Lemmens. Hij promoveerde
in 2004 op een proefschrift over
Limburgse Kamerleden tussen 1839
en 1918. Momenteel werkt hij bij
provincie Limburg, waar hij onder
meer betrokken is bij de provinciale viering van 200 jaar Koninkrijk.
De lezing start met de positie die
Limburg innam bij de vorming en
de staatkundige ontwikkeling van
de Nederlandse staat na de Vrede
van Münster. Vervolgens komt de
vraag aan de orde hoe de provincie
zich verhield tot het Koninkrijk der
Nederlanden dat 200 jaar geleden
tot stand kwam. Welke positie nam
Limburg in bij de Belgische opstand
in 1830 en wat was de relatie met
de Duitse Bond? Ook wordt aandacht
besteed aan het moeizame integratieproces dat de Limburgers in de
negentiende eeuw doorliepen, waarbij de politieke integratie centraal
staat. De lezing eindigt rond 1918,
het jaar waarin de eerste Limburger
minister-president werd en waarin
de staatkundige positie van de
provincie weer in het middelpunt
van de belangstelling stond, door
Belgische aanspraken op Limburgs
grondgebied.

Lenssen boekt
resultaat!
adviesorganisatie voor

Verloskundige zorg

Alarmnummer

LGOG Kring Ter Horst
 rganiseert op woensdag
o
28 januari een lezing over het
ontstaan van de provincie
Limburg. De lezing begint om
20.00 uur en vindt plaats in zaal
De Leste Geulde in Horst.

19.15

en juridische dienstverlening en personeel
en organisatie.

en daarom zijn wij per direct op zoek naar nieuwe collega’s voor onderstaande functies:
•
•
•
•

junior Belastingadviseur
Belastingadviseur
beginnend Assistent Accountant
Assistent Accountant

Ben jij diegene die ondernemend en klantgericht is
ingesteld, die zich persoonlijk ontwikkelt maar die
bovenal proactief en resultaatgericht te werk gaat en
onze klanten optimaal ondersteunt en van een deskundig
advies voorziet?
Reageer dan snel, wij zien jouw reactie graag per
omgaande tegemoet!
Meer inhoudelijke informatie over de vacatures alsook
de contactgegevens kun je vinden op onze website
www.lenssenadvies.nl
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Buuttereedner Pierre van Helden

‘Een goede buut moet makkelijk zijn’
Hij is vijfvoudig Limburgs buuttekampioen, vier keer Grenskantkampioen geworden en zelfs één keer buuttekampioen van heel Zuid-Nederland geweest. Pierre van Helden (62) uit Melderslo vertelt vol enthousiasme zijn
verhaal: “Mensen laten lachen, dat is toch geweldig.”

Tegenwoordig weet Pierre niet
beter: hij staat in de buut of is op een
feest. “Het begon toen ik een jaar of
zestien was. Ik was met vrienden op
de zittingsavond in Melderslo. Met
een ‘flauwe moel’ zei ik tegen m’n

vrienden: volgend jaar doe ik mee.
Mijn kameraden geloofden me niet,
maar toen ik het jaar erop er nog eens
aan herinnerd werd, besloot ik me
aan mijn woord te houden en mee te
doen”, zegt hij.

Van Helden ging allerlei verenigingen af en er werd veel om zijn
buut gelachen. Zijn motto is lachen is
gezond en dat is geen moment anders
geweest. “Rond 1980 werd ik door
D’n Dreumel in Horst gevraagd of ik

wilde komen optreden. De eerste keer
zei ik nee, omdat ik toen nog geen
ambitie had om verder dan mijn eigen
dorp te gaan. Maar de tweede keer
dat ze me vroegen, ben ik gekomen.
Inmiddels kom ik al ruim 20 jaar in
Horst voor optredens. Dat is toch
belangrijk voor me geweest.”
In Horst kwam hij zijn trouwe
rechterhand tegen. “Wim Hendrix, van
het duo Um&Um, vroeg me of ik niet
eens wedstrijden wilde gaan doen. Ik
heb hem toen gezegd dat ik dan wel
iemand nodig had om mee te sparren
en zo is het gekomen dat we nu al
jaren gezellig bij elkaar komen om te
praten over een goede buut”, gaat
Pierre verder. “We praten met een
drankje en soms komt er iets uit en
soms ook niet.”
Nog een andere belangrijke rol is
weggelegd voor zijn vrouw Anny. “Zij
gaat ieder optreden mee. Ze schminkt
me, pakt m’n koffer met attributen in
en ik kan m’n optreden met haar altijd
nog even nabespreken”, legt Pierre
uit. Hij is het hele jaar bezig met het
bedenken van een goede buut. Pierre:
“Een goede buut moet makkelijke
humor hebben en mensen moeten het
verhaal goed kunnen volgen.”
Het ideale optreden voor Pierre
is in een zaal, waarbij hij dicht bij het

publiek kan staan. “Ik wil contact met
de mensen kunnen maken en het
mooiste van een optreden is het als je
waardering, gelach en applaus krijgt”,
meent hij. Pierre is al veel bekende
Nederlands tegen gekomen, maar als
inspiratiebronnen noemt hij er twee.
“Pierre Cnoops en Toon Hermans, maar
cabaretiers zijn toch ook anders.”
Dit jaar stond Pierre als misdaadverslaggever in de buut bij de
Limburgse buuttekampioenschappen.
“Ik mocht aftrappen, maar dan is het
toch wel moeilijker om de zaal los te
krijgen. Ik maak heel veel leuke dingen
mee en heb niet echt één memorabel
moment. Ik vind optreden nog altijd
spannend, maar mensen moeten
lachen en dat kan alleen als ik de grap
zelf ook helemaal snap.”
Van Helden denkt voorlopig nog
niet aan stoppen. “Misschien dat ik
in de toekomst minder wedstrijden
ga doen, maar stoppen is zeker niet
aan de orde. Ik vind het wel jammer
dat ik minder meemaak van carnaval
in Melderslo, maar dat neem ik voor
lief. Wat ik wel nog graag zou willen,
is dat mijn kleinkinderen naar mijn
buut luisteren als ze ouder zijn en
‘m begrijpen. Dan zou mijn verhaal
helemaal compleet zijn”, besluit de
buuttekampioen uit ‘de Melderse’.

Wij bezorgen

bezorgt

thuis!
kwalitariabezorgt.nl

nuie gkripanutgigsets

port
bij bestelling

vanaf 15,-

Bestel vanaf nu op kwalitariabezorgt.nl | Bellen kan ook: 0321 - 31 40 42

