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Draagvlak
sportzone groeit
De voorzitters van de Horster voetbalvereniging RKsv Wittenhorst en Hockey Club Horst (HCH) lichtten zaterdag 24 januari hun plannen voor een sportzone in de Kasteelse
Bossen toe. Zij gaven gemeenteraadsleden en andere sportverenigingen hun visie over de toekomstige samenwerking tussen verenigingen rondom de Kasteelse Bossen.

Wensauto in America
Provincie Limburg breidt de pilot met de wensbus verder uit. Zo gaat ook in America, onder de noemer
Vervoer in America, een vorm een wensbus rijden.
De wensbus is een kleine bus
voor maximaal acht personen, waarvan de inzet door de bewoners zelf
op basis van vrijwilligheid, afhankelijk van de vraag, wordt ingevuld.
Sinds februari vorig jaar rijden in
Kronenberg en Evertsoord wensbussen rond. Het streven van provincie
Limburg is dat vraag en aanbod met
ingang van de nieuwe openbaar
vervoer-concessie veel meer op
elkaar zijn afgestemd. Gedeputeerde
Patrick van de Broeck licht toe: “Als
er in een kleine dorpskern alleen in
de ochtend- en avondspits behoefte
is aan een vaste dienstregeling, kan

het openbaar vervoer in de tussenliggende tijd zeer flexibel worden ingezet.
De bewoners gaan dat zelf inrichten
en uitvoeren. Zij coördineren samen de
behoefte, regelen een chauffeur en zorgen zo dus zelf voor lokale mobiliteit.”

Openbaar vervoer
wordt gemist
In America gaat de dorpsraad
het vervoer met particuliere auto’s
verzorgen. Het idee komt voort uit het
onderzoek dat in 2013 werd uitgevoerd
onder de inwoners van het dorp. Het
onderzoek ‘Op zoek naar de Kracht

van America’ werd gedaan door de
Werkgroep Zorgkracht, op verzoek van
Gezondheidscentrum America en de
dorpsraad. Doel van het onderzoek
was om erachter te komen wat de
Americanen missen op het gebied van
zorg en welzijn. Gemist werden onder
andere een tandarts, goede openbaar
vervoer en een multifunctioneel
centrum.
Uit het onderzoek kwam een
aantal ideeën die door diverse werkgroepen werden uitgewerkt. Zo boog
de werkgroep Verbinden zich over het
probleem openbaar vervoer.
Lees verder op pagina 02

De meeste aanwezige partijen
stonden niet onwelwillend tegenover
het verhaal van de voorzitters van
beide clubs. De boodschap van dat
verhaal: voor een gezonde toekomst
moet je als sportverenigingen in Horst
aan de Maas samenwerken. “Alleen
verdergaan betekent een traject ingaan
van overleven. Ik wil voorkomen dat
ik in de toekomst mijn contributie voor
leden moet verdubbelen”, zegt HCH-

voorzitter Marc Wijnen in de kantine
van de hockeyclub.
Om te zorgen dat het niet zover
komt, moet er volgens de plannen
een sportzone komen in de Kasteelse
Bossen waarin onder andere (sport)
verenigingen, onderwijs en zorg met
elkaar verbonden worden. Hoe dat
precies moet worden vormgegeven, is
nog niet duidelijk.
Lees verder op pagina 02
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Citaverde weer excellent
Het Citaverde College in Hegelsom heeft voor het derde jaar op rij het predicaat Excellente School gekregen.
Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakte maandag 26 januari bekend dat 106
scholen dit jaar dit predicaat ontvingen, veertig meer dan vorig jaar.
Het Citaverde College kreeg het
predicaat voor haar vmbo-b-afdeling.
Volgens de jury heeft de school haar
ontwikkeling na het verwerven van
het predicaat doorgezet. Zij stelt dat
het Citaverde College hard werkt aan
“houdingsaspecten en moreel besef.
Burgerschap krijgt een accent in de
ontwikkeling en verantwoordelijkheid
voor milieu en groene technologie.”
Daarnaast prijst de jury de school
omdat de leerlijnen tussen vmbo
en de vervolgopleiding op het mbo
doorlopen “Leerlingen die naar het
mbo gaan, ervaren nauwelijks een
overgang.” Ook wordt er volgens hen
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goed ingespeeld op de individuele
kenmerken van leerlingen. De jury
noemt in haar rapport partners van
het Citaverde College, die aangeven
dat “directie en docenten een hoge
betrokkenheid hebben om leerlingen
op te leiden naar een kansrijke positie
op de arbeidsmarkt.”
De jury concludeert dat het
Citaverde College “opvallend goed
inzicht heeft in de factoren die
bijdragen aan de verhoging van
de kwaliteit. Ook weet zij zich
aanhoudend te verbeteren en tijdig te
anticiperen op bijvoorbeeld verscherpte
exameneisen.” Een kanttekening

is volgens de jury te plaatsen bij
de resultaten op de kernvakken als
Nederlans, Engels en wiskunde, die
zij gemiddeld noemt. “De verdere
verbetering van de resultaten bij de
kernvakken zou een volgende stap in
de ontwikkeling van de school moeten
zijn.”
Van de ongeveer 650 middelbare
scholen in Nederland meldden zich
187 scholen aan voor de kwalificatie
excellent. Een jury bezocht de
scholen en kende in 106 gevallen
het predicaat toe. Dit jaar was ook
het derde jaar dat de predicaten
uitgedeeld werden.

Verdachten: meisje
werd beroofd
De ontvoering van het Maasbreese meisje, op 21 november vorig jaar in
Sevenum, lijkt een uit de hand gelopen poging tot beroving te zijn.
Verdachte Nicole H. uit Nettetal beweert dat zij en medeverdachte Pietro T.
uit Kessel niet van plan waren het meisje te ontvoeren.
Het 17-jarige meisje werd
op 21 november vorig jaar op de
Goenjeweg in Sevenum van haar fiets
getrokken en door een onbekende man
en vrouw in de kofferbak van een auto
meegenomen. Op de Romerweg wist
ze via de achterbank van de auto te
ontsnappen. Op 1 december werden
Pietro T. en Nicole H. aangehouden op
verdenking van betrokkenheid bij de
ontvoering. Volgens de advocaten van
de twee verdachten was het 17-jarige
meisje een willekeurig slachtoffer.
Marcel Heuvelmans, advocaat van
Nicole H., geeft aan dat zijn cliënt niets
wist van de plannen van Pietro T. Zij
werd volgens hem op een gegeven

moment wakker, nadat zij door drugsgebruik in een roes was geweest, op de
bijrijdersstoel en had niet meegekregen
dat de man naar Sevenum was gereden. Zij werd door T. bevolen verder te
rijden. Zij hoorde vervolgens gestommel
achter in de auto, waarop zij stopte en
de kofferbak heeft geopend. Hierdoor
kon het meisje ontsnappen, aldus
advocaat Heuvelmans. De advocaat van
T., Guus Lina, geeft aan dat zijn cliënt
op zoek was naar geld om de drugsverslaving van de vrouwelijke verdachte te
bekostigen. Er was volgens hem geen
sprake van een geplande ontvoering
om vervolgens losgeld te eisen. De
twee verdachten zitten nog vast.

Vervolg voorpagina

Draagvlak
sportzone groeit
“We gaan het komend halfjaar
gebruiken om onze visie verder op
papier uit te werken”, stelt voorzitter
van RKsv Wittenhorst Ton Hagens.
Hoewel het gros van de aanwezigen de plannen wel ziet zitten,
plaatsen verschillende gemeenteraadsleden een kanttekening. Zo
onderstreept CDA’er en afgevaardigde van de Meterikse dorpsraad,
Sjaak Jenniskens, het belang van
het behouden van een identiteit van
clubs ondanks een samenwerkingsverband. Andries Brantsma van D66
wil niet dat een sportzone de natuur
in de regio van de Kasteelse Bossen
aantast. Hagens en Wijnen reageren
door te zeggen dat er hier in hun
plannen geen sprake van kan zijn.
Ook zou er binnen de kleinere kernen
van de gemeente de angst heersen
dat een sportzone ten koste gaat van
de sportbeleving in hun dorpen. “We

willen samenwerken en het is niet de
bedoeling om iets af te pakken van
de kleinere dorpen”, aldus Hagens.
Wethouder Bob Vorstermans
is blij met het initiatief. “Wat ons
aanspreekt in deze plannen is dat er
verbindingen worden gelegd tussen
sport, onderwijs, cultuur en zorg.”
Gemeente Horst aan de Maas heeft
dan ook ruim 7.500 euro beloofd
om Huis voor de Sport Limburg aan
te trekken als procesbegeleider. Zij
ondersteunt daarmee een te vormen
stuurgroep met afgevaardigden van
sportverenigingen, de gemeente,
het Dendron College en een culturele
instelling. Huis voor de Sport Limburg
gaat daarnaast een Sportimpulssubsidie aanvragen voor het project.
Vorstermans benadrukt wel het
belang van goede communicatie om
eventuele angst voor de komst van
de sportzone weg te nemen.

Vervolg voorpagina

Wensauto in
America
Ruud Baltussen legt uit: “Wij
waren vanaf het begin al geïnteresseerd in de pilot met de wensbus,
die toen ging rijden in Kronenberg en
Evertsoord. Een bus is echter veel te
groot voor een dorp als America. We
kwamen daarom op het idee om met
auto’s te gaan rijden. Dat komt er op
neer dat mensen met hun eigen auto
tegen een onkostenvergoeding korte
ritten gaan maken.” Dorpsbewoners
die minder mobiel zijn, kunnen zo

bijvoorbeeld toch een bezoek brengen
aan bijvoorbeeld een eetpunt of
cursus. De werkgroep heeft nog geen
chauffeurs gevonden, maar denkt er
zo’n vijftien nodig te hebben. Het is
de bedoeling dat Vervoer in America
gaat vallen onder een aparte stichting
die in de toekomst onder meer ook
de dagbesteding gaat verzorgen.
Naast America krijgen ook
Baarlo/Maasbree, Meers en Landgraaf
een wensbus.

Burgernet levert diverse m
 eldingen
beroving Horst op
De politie onderzoekt momenteel verschillende Burgernetmeldingen naar aanleiding van de beroving door twee blanke jongemannen op zaterdagavond 24 januari rond 21.15 uur op de Westsingel in Horst. Het slachtoffer is een 17-jarig meisje uit Melderslo.
“Naar de getuigenissen van het
slachtoffer gaat het om twee blanke
jongemannen rond eenzelfde leeftijd
als de jonge vrouw, die Nederlands
zonder accent spraken. Een van hen
droeg een zwarte muts, de ander een
capuchon. Ook hadden zij donkere

broeken en een zwart-witte jas aan.
Na de beroving zijn de mannen
gevlucht via de Kranenstraat in
Horst”, aldus een woordvoerder van
de politie. Via Burgernet deed de
politie een bericht uit om tips bij hen
te melden via 112 of 0900 88 44.

Zij waarschuwt de mannen niet zelf
te benaderen. “Via Burgernet hebben
we tot nu toe verschillende meldingen
mogen ontvangen. Momenteel

wordt achterhaald welke berichten
waardevolle informatie bevatten.”
Over de buit geeft de politie vooralsnog
geen verdere inlichtingen.

Inbraak stationskiosk
De kiosk in het stationsgebouw in Hegelsom is in de nacht van
maandag 26 op dinsdag 27 januari het doelwit geweest van een inbraak.
Daarbij is zover bekend niets buitgemaakt.
Medewerkers van de kiosk
ontdekten dinsdagochtend
27 januari rond 07.20 uur dat een
ruit in de deur aan de achterzijde
van het pand was ingeslagen.
Volgens een woordvoerder van
de politie werden vervolgens bij

de toonbank enkele bloedsporen
aangetroffen. Er werd bij de
inbraak niets ontvreemd. Eventuele
getuigen van de inbraak kunnen
zich melden bij de politie via
0900 88 44 of via Meld Misdaad
Anoniem op 0800 70 00.

Buiten koken
kan ook in de winter

€49,95

€24,98

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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‘Afstand tussen
gemeente en provincie
kleiner maken’
CDA-fractievoorzitter Rudy Tegels uit Sevenum heeft onlangs bekendgemaakt zich verkiesbaar te stellen voor de
Provinciale Statenverkiezingen van woensdag 18 maart. Tegels wil zich blijven inzetten voor de gemeente. “Ik wil
de verbinding zijn tussen Horst aan de Maas en de provincie.”

JOUW
VOORDEEL

15 EURO

JOUW
VOORDEEL

Kuuske

Lekker hartig

15 EURO
www.bakkerijbroekmans.nl

STEEKWAGEN

Maximaal draagvermogen 150 kg.

STEEKWAGEN

Maximaal draagvermogen 150 kg.

JOUW
VOORDEEL
34.99

19. 19.
34.99

15 EURO

99

99

STEEKWAGEN

Maximaal draagvermogen 150 kg.

Als zesde persoon op de kieslijst
van het CDA maakt Tegels een reële
kans om daadwerkelijk in de Provinciale
Staten te komen. Het CDA is traditioneel
een grote partij in Limburg en is op dit
moment zelfs de grootste. Tegels wil
zich in Maastricht, waar de werkplek
van de Provinciale Statenleden is, hard
maken voor minder regelgeving. “Je
ziet nu dat we doorslaan op het gebied
van regelgeving. Ondernemers, mensen
in de zorg en het verenigingsleven zijn
voorbeelden van groepen die daar last
van hebben. Het werkt belemmerend
voor het ontstaan van nieuwe initiatieven”, zegt de fractievoorzitter.

De verbinder zijn
De verbinder zijn tussen de mensen
in Horst aan de Maas en de provincie.
Dat is wat de politicus voor ogen
heeft. “Ik wil de afstand tussen zowel
Horst aan de Maas als andere NoordLimburgse gemeenten en het provincie
bestuur in Maastricht kleiner maken.
Daar de persoon zijn die b
 enaderbaar
is voor de mensen hier. Ik denk dat mij
dat past”, aldus Tegels.

De CDA’er is bezig aan zijn derde
termijn in de gemeenteraad. Hij is
tot nu toe de enige gepresenteerde
kandidaat die Horst aan de Maas vertegenwoordigt. Tegels ziet dat niet als
een probleem. “Als ik verkozen word,
zit ik daar weliswaar met een CDA-pet
op, maar ben ik er voor alle mensen in
Horst aan de Maas. Ik zie mezelf dan
ook als de vertegenwoordiger van onze
gemeente.”

Ik wil laten zien wat
bereikt wordt
Tegels wil graag voor iedereen
benaderbaar zijn. Bang dat de afstand
tussen hem en de burger groter wordt
als hij zitting neemt in de Provinciale
Staten, is hij niet. “In de gemeentepolitiek staan de vraagstukken misschien
dichter bij de mensen. Wat er in
Maastricht gebeurt, ligt een abstractieniveau hoger. Aan de andere kant
gaan de beslissingen die in Maastricht
genomen worden veel verder. Neem
bijvoorbeeld het beschikbaar stellen
van het cultuurbudget of ruimte in

19.

het buitengebied. De beslissingen die
over die thema’s genomen worden,
zijn wezenlijk en hebben een vertaling naar lokaal niveau.” De opkomst
bij de Provinciale Statenverkiezingen is
traditioneel laag. Bij de laatste verkiezingen in 2011 ging 55,5 procent van
de bevolking
in Horst
FX-MM Geldig t/m
8 februariaan
2015 de Maas naar
FX-MM Geldig t/m 8 februari 2015
de stembus. In 2007 was dit zelfs maar
46,9 procent. Een verklaring hiervoor
kan zijn dat mensen vaak niet weten
Geldig t/m 8 februari 2015
wat er precies in de provinciale politiek
gebeurt. Tegels hoopt dat te verandeFX-MM Geldig t/m 8 februari 2015
Fixet Servicebouwmarkt
ren. “Mocht ik gekozen worden dan zal
Horsterweg 42,
ik terugkoppeling blijven geven. Ik wil
HET MEEST DESKUNDIG IN DOE-HET-ZELF
HET MEEST DESKUNDIG IN DOE-HET-ZELFwww.fixet.nl
5975 NB Sevenum
dan laten zien wat er bereikt wordt.”
www.sevenum.fixet.nl
Er
is
volgens
Tegels
dan
ook
een
214_FX-MM_Adv_A5.indd 1
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duidelijke reden om op 18 maart wel
www.fixet.nl
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Zie ook onze folder online Sevenum.fixet.nl
naar de stembus te gaan. “Omdat het
214_FX-MM_Adv_A5.indd 1
08-01-15 14:23
van belang is iemand uit Horst aan
de Maas in die provincie te krijgen.”
De uitkomst van de Provinciale
Statenverkiezingen heeft ook invloed
op de landelijke politiek. De gekozen
leden bepalen namelijk wie er in de
Eerste Kamer komen. Dat vindt uiterlijk
drie maanden na de provinciale verkiezingen plaats.

34.99

Verras je geliefde met een etentje

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

Opening campagnehuis
Rudy Tegels
Het campagnehuis van Rudy Tegels, CDA-kandidaat voor de provinciale verkiezingen, wordt zaterdag
31 januari geopend. Het campagnehuis is gevestigd aan het Lambertusplein in Horst.
De opening van het campagnehuis is om 14.00 uur en wordt verricht
door Ria Oomen en Ger Koopmans.
Na de opening kunnen de bezoekers
met Rudy Tegels en diverse andere
politici in gesprek gaan over actuele

onderwerpen. Voor kinderen is er een
springkussen en wordt er popcorn
uitgedeeld. Het campagnehuis wordt
tot aan de provinciale statenverkiezingen op 18 maart gebruikt om bijeenkomsten te organiseren en mensen te

99

ontvangen. Het is in ieder geval elke
vrijdag en zaterdag geopend. In het
campagnehuis komt een tegelwand
met tegels waarop iedereen een
wens kan schrijven. Die tegels neemt
de CDA’er mee naar Maastricht.

www.restauranthetmaasdal.nl
AUTO
ONDERHOUD

Tel. 077 - 397 11 30

Bespaar al snel € 300,- p. jaar
op uw autokosten!

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

€17,

autoonderhoudplan.nl/horst
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Drie huwelijken op één dag
Hay Derikx uit Broekhuizenvorst trouwde vijftig jaar geleden op 26 januari met Nettie Peeters uit Melderslo. Zijn
broer Frans Derikx trouwde op dezelfde dag met Greet van de Loo uit Arcen en Sjaak van de Loo uit Arcen trouwde
met hun zusje Riek Derikx.

Steunpunt

Politiebureau in
verkoop
Totdat het politiebureau in Horst is verkocht, blijft het gewoon open.
Dat zei Peter de Vos, teamchef van het Robuuste basisteam Horst/Peel en
Maas, dinsdagavond 27 januari tegen de commissie samenleving van
gemeente Horst aan de Maas.
In december werd bekend dat
minister Ivo Opstelten van Veiligheid
en Justitie politiebureaus in het land
wil laten inkrimpen of zelfs sluiten.
Er komen 167 basisteams op basis
bureaus. Daarnaast worden ongeveer
vierhonderd politiesteunpunten
ingericht: zo’n honderd grotere steunpunten en ongeveer driehonderd
kleinere.

Bezwaar niet geleid
tot andere zienswijze

Vijftig jaar later vieren alle drie de
stellen hun 50-jarig huwelijksfeest.
Hay en Nettie hebben inmiddels drie
kinderen en twee kleinkinderen.
Frans en Greet vieren hun feest met
vijf kinderen en negen kleinkinderen.

Sjaak en Riek hebben inmiddels
twee kinderen en drie kleinkinderen.
De kinderen en kleinkinderen wilden
hun ouders en ooms en tantes toch
even samen extra in het zonnetje
zetten. Daarom boden ze hen met zijn

zessen een lunch aan op maandag
26 januari. De echtparen werden op
ludieke wijze thuis met een limousine
opgehaald. Volgens de kinderen
is er geen mooier voorbeeld van
“all you need, is love.”

Voor de basiseenheid Horst/ Peel
en Maas betekent het besluit een
politiebureau in Panningen en een
groot steunpunt in plaats van het
huidige bureau in Horst. Samen met
burgemeester Wilma Delissen van
Peel en Maas, maakte burgemeester
Kees van Rooij bezwaar tegen de
plannen van de minister. “Wij hebben

HALLO voordeelpas
Direct voordeel in
Horst aan de Maas
Op vertoon van de HALLO voordeelpas
krijgt u direct voordeel bij de
volgende deelnemende bedrijven:
anco lifestyle centre Venrayseweg 114, Horst
Beej Mooren Groenewoudstraat 1, Horst
Staatsie 1866 Stationsstraat 151, Hegelsom
TVI Computers Venrayseweg 10, Horst
Het LoopCentrum Stationsstraat 137, Hegelsom
VARG Outdoor & Travel Gebr. van Doornelaan 90, Horst
Huis van de Streek Steenstraat 2, Horst

Volgende week gratis proefversie in uw brievenbus!

gepleit voor twee gelijkwaardige
bureaus in beide gemeenten”, zo liet
hij de commissieleden dinsdagavond
weten. “Ons bezwaar heeft echter
niet geleid tot een andere zienswijze
van de minister.”

Dienstverlening blijft
op hetzelfde niveau
Volgens De Vos merken inwoners
van Horst aan de Maas verder niets
van de veranderingen. “De dienstverlening blijft op hetzelfde niveau.
Wijkagenten zullen letterlijk meer in
de wijk aanwezig zijn en bijvoorbeeld
ter plekke aangifte opnemen. Het
politiebureau staat te koop. Op het
moment dat het verkocht is, gaan we
op zoek naar een andere locatie. Dan
kan het bijvoorbeeld zijn dat mensen
voortaan aangifte kunnen doen in het
gemeentehuis.”
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Noordsingel 75, Horst • 077 398 41 90 • www.delestegeulde.nl

Superdeals:

Unox soep in zak of
soep in pak

Coca-Cola

Alle soorten,
4 flessen à 1,5 liter

Alle soorten, 2 zakken à 570 ml
of pakken à 1000 ml
3,50 – 5,98

1,75 – 2,99

1 + 1 gratis

7,16

4 voor

Geldig van wo 28 jan 2015 t/m di 3 feb 2015.

Hoofdkussens 100% katoenen tijk 9,99

HALLO in Australië
Huub Jacobs uit Horst trok samen met zijn zoon Bram door het westen van Australië. Zij brachten onder
meer een bezoek aan het Karijini National Park. Het was daar winter en dit leidde tot vorst tijdens de
nachten. Daarom sliepen de twee in zogenaamde swags (legerslaapzakken) onder een sterrenhemel.
Overdag waren er aangename temperaturen en bezochten ze diverse gorges met bizarre vormen en kleuren.
“Na een duik in het koele water was er even tijd to say and read Hello”, aldus Huub.

Vandalisme clubgebouw
Peelrunners
Leden van lopersgroep De Peelrunners uit Horst ontdekten afgelopen weekend dat er vernielingen aan hun
clubgebouw waren aangericht. Het clubgebouw was pas opgeknapt.
Volgens de vereniging zitten aan
de zijkant van het gebouw ongeveer
dertig gaten. “Het was zeker geen
poging om binnen te komen maar puur
vandalisme”, zegt penningmeester

Hans Hagens. Het clubgebouw ligt bij
de atletiekbaan aan de Tienrayseweg
in Horst. Wat het schadebedrag is, is
nog niet bekend. “De vraag is of het
nog te repareren is,” aldus Hagens.

4,99

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

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

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

www.timmermansagriservice.nl

De vereniging heeft inmiddels aangifte
gedaan bij de politie. “Als er mensen
zijn die iets gehoord of gezien hebben,
dan kunnen zij contact opnemen met
het bestuur van de Peelrunners.”

Tel.077-4641999

Crist Coppens
Alleen dinsdag 3 februari 2015

Runderpoulet
hele kilo halve prijs

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

Vier generaties
Roza Clabbers werd in november geboren in Horst. Zij vormt daarmee vier generaties met mamma Anja
Clabbers (34), oma Mien Duijkers (58) uit America en overgrootoma Nely Raedts (91) uit Sevenum. Ze staan
hier op de foto samen met zusje Lize (5). Oma Mien: “Roza is ons vierde gezonde kleinkind, het blijven toch
wondertjes.” Ook overgrootoma Nely is hartstikke trots op Roza, inmiddels haar zesde achterkleinkind.

VO OR AL UW

www.coppens.keurslager.nl
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TH UIS- & BEDRIJF

SFEESTEN

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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Bedroefd hebben wij kennis genomen
van het plotselinge overlijden van ons lid

Wieke van Rens
Wij zullen zijn jarenlange aanwezigheid
rond het groene laken missen.
Wij wensen Miek en de familie heel veel sterkte
bij het verwerken van dit verlies.
Biljartclub Boëms Jeu

Als ‘t leven niet meer gaat zoals gehoopt
Als veel je wordt ontnomen
Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt
Dan komt een tijd dat ‘t einde goed is

Miep van Deijnen-Tielen
echtgenote van

Jan van Deijnen †
Zij overleed in de leeftijd van 90 jaar.
Will en Harry
Nell en Hans
Sanne en Stefan, Landon, Lily
Merel en Ray
Henk en Ger
Manon en Sjoerd
Yvette en Damian
Sevenum 24 januari 2015
Correspondentieadres:
Dorperweiden 81, 5975 BB Sevenum
Wij hebben geheel naar wens van mam op woensdag 28 januari
in besloten kring afscheid van haar genomen.

Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Reiki cursus 1 en 2. 27 Februari reiki
2 cursus; 5-6-7 februari reiki 1 cursus.
Voor tijden en meer informatie en individuele consulten zie www.via-rosa.nl
of bel 0478 69 10 06. Met vriendelijke
groet Diana Lenssen-Vousten.

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.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding
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

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

Jan Philipsen
& Annie Gielen

Geboren

Suze

23 januari 2015
Dochter en zusje van
Julian en Sandra van Houtum
Jill, Lynn en Evi
Pastoorsveld 21
5961 DT Horst

Van harte gefeliciteerd met
jullie 50-jarig huwelijk.
Uit dankbaarheid is er
vrijdag 6 februari om
14.30 uur een viering
in de kerk te Meterik.
www.hulpaanhuislimburg.nl Zoekt u
ondersteuning bij uw mantelzorgtaken?
Wij helpen u graag. Kijk op onze site of
bel 077 467 01 00.
Te koop Metabo trekcirkelzaag, i.g.st.
Tel. 077 467 22 59.
Kamerverhuur arbeidsmigranten, 2-p
gemeubileerde kamer,
Witveldweg 44. Tel. 06 22 39 93 94.
T.k. gevr. landbouwmachines o.a.
hooimachines-hark-maaiers-ploegmesttank-weidesleep-maiszaaimachinefrees-tractor enz. en vee-/paardentrailers-aanhangers 06 19 07 69 59.
Binnen vlooienmarkt De Riet Horst,
Weltersweide 22. Zo. 8 feb. 9-16 uur.
Voor meer info en inschrijven via
hh-marktkramen.nl
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.
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.

Wij willen iedereen
bedanken voor de
felicitaties, kaarten,
bloemen en cadeau’s
ter gelegenheid van ons
50-jarig huwelijksfeest.
Het was in één woord
geweldig!

Jan en An
Bouten-Hesen
Kinderen en kleinkinderen
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
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.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Geboren

Jurre
20 januari 2015
Zoon van
Dick Wijnands en
Marenka Janssen
Vondersestraat 34
5961 JR Horst

Geboren
20 januari 2015

Liva

Dochter van
Mike Huijs en Kim Janssen
Zusje van Kyam Huijs
Americaanseweg 116
5964 PB Meterik

Geboren

Jop

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

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

Workshop bloemschikken:
“Carnavalsversiering”. Nog enkele
plaatsen beschikbaar. Ma 9/2 wo 11/2
van 19.30-22.00 of vr 13/2 van 13.3016.00. Inlichtingen Lies Klomp America
077 464 13 80 / liesklomp@home.nl

Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Te koop kleine pakken hooi.
Tel. 077 398 49 77 / 06 11 70 84 42.

Te koop woonhuis Sevenum.
Rustiek halfvrijstaand woonhuis,
aan rand van de woonwijk met vrije
ligging aan de voorzijde. Perceelgrootte 227m2 vraagprijs € 216.000,-.
Info: koekersestraat@gmail.com /
06 10 72 69 05 / jaap.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.

Klein, pluche aapje verloren
op dinsdagochtend, 27 januari van de
Afhang naar Prinses Marijkestraat.
Tel. 06 41 38 85 71.

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

Rolgordijnen spotgoedkoop.
Opruiming rolgordijnen, ook verduisterend, voor alle maten € 10,00 en
alle roljaloezieen € 25,00. Houten en
aluminium jaloezieen voor spotprijs.
Fixet Sevenum, Horsterweg 42,
Sevenum, tel. 077 467 14 06.

Workshop luxe foamhoeden. Er zijn
nog enkele plaatsen voor workshop
prachtige luxe foamhoeden inclusief
verlichting. www.creatiefbijellen.nl of
06 14 62 19 81.

Deelnemers gezocht voor Bijenen Natuurmarkt op 19 april a.s.
Wij zoeken in de bio-, natuuren streekproductensector.
Meer informatie: www.Zoemhukske.nl

Rijbewijskeuringen senioren,
wekelijks. Minken, arts Venrayseweg 40
Wanssum 0478 53 17 48.

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

Garageverkoop. Verkoop vanuit garage
op zaterdag 31 januari van 10.00 tot
15.00 uur Schoolweg 73 Venlo.

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

Wie heeft mijn zwarte Huawei gsm
gevonden? Verloren op woensdag 21
januari van het centrum Horst naar het
Dendron College. Tel. 077 398 87 21.

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 Winkeltje, Herstraat 44.
Waarom (te) duur inkopen als het
goedkoper kan? Veel carnavalskledij
(ook boerenbruiloft). Uw besparingen
beginnen bij ons! Wij hechten waarde
aan ons motto: “Uw voordeel is ons
plezier”, op=op.

Valise Atelier & Natuur.
Iets organiseren voor een groep?
In ons prachtig ruime atelier ontvangen
we grote en kleine groepen voor een
creatieve workshop. Vraag naar de
mogelijkheden info@valise.nl –
06 12 69 79 35 - www.valise.nl
Business Centrum Horst. Kantoorruimte, werkplaatsen en opslag aan de
Westsingel. Info: www.kustersverhuur.nl
06 24 19 24 01.

Gevraagd spullen voor startende
kringloop. Halen alles gratis op
o.a. meubels, electra, gereedschap,
witgoed, antiek, porcelein, kleine
spullen etc. Geldt ook voor uw
complete inboedel. Tel. 06 49 78 91 04.

Dag en nacht bereikbaar

20 januari 2015
Zoon van
Rob van den Goor
en Monique Peeters
Zonnedauw 21
5975 TD Sevenum

Te koop Miele wasmachine in prima
staat. Novotronic W808. € 225,Tevens invalide wc stoel z.g.a.n. € 30,Tel. 06 22 36 12 16.
Troubadour Math Craenmehr.
Van Sabrina: “geslaagde middag
met ontzettend veel gezelligheid en
muzikaliteit. Echt een aanrader en eens
iets anders dan een bosje bloemen.
Gegarandeerd meezingplezier”.
Groetjes, Math 06 22 60 41 88.

Hoera, Bambino bestaat 5 jaar...
Zoekt u nog opvang?
Kom vrijblijvend een kijkje nemen!

Gevraagd loop-/sloopauto’s.
Alle merken. Tel. 06 54 97 63 59.

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

Yogacentrum L’Espoir.
Yoga nu 5 lessen voor €32,50 alle
avonden en ook op dinsdag en vrijdagochtend. www.yogacentrumlespoir.nl
tel. 077 398 51 36, lid van
vv yogadocenten nl.
Kinderopvang. Al 25 jaar flexibele
kinderopvang. Huize Zeldenrust viert
feest met een open dag op 7 februari
van 11.00 uur tot 16.00 uur.

Kinderdagverblijf

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

Julianastraat 2a, Horst T 06 23 32 43 09
kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.nl
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Delu Versteegen
13 jaar
Melderslo
Citaverde College

Waar ben je trots op?
Ik ben trots op mijn vrienden. Als ik
ergens mee zit dan helpen zij mij. Ook
helpen ze me als ik verdrietig ben of
als ik me verveel dan komen ze naar
me toe. Ik heb eigenlijk twee vriendengroepen, een met alleen maar meisjes
en een met veel meisjes en een paar
jongens.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik wil mijn school afmaken en dan
goed werk zoeken. Ik zou graag met

dieren willen werken. Zieke dieren in
een hokje doen en dan verzorgen en
andere zielige dieren helpen. Waar ik
dat precies wil doen, weet ik nog niet.
Maar in een dierenasiel lijkt me wel
leuk. Daar kun je dieren opvangen en
verzorgen. Later wil ik zelf natuurlijk
ook heel veel dieren in huis.
Wat is je favoriete moment in de
week?
Mijn favoriete moment is vrijdagavond.
Dan zit ik lekker op de bank een film
te kijken en heb ik vrij van school. Ik
kijk best wel veel verschillende films,
maar het meest kijk ik naar komedies.
The Hunger Games is mijn favoriete
film. Er wordt daar veel in gevochten
en ik hou ook wel van actie. Maar het

BZB in America
OJC Cartouche organiseert op zaterdagavond 7 maart om 20.00 uur
een optreden van de Band Zonder Banaan in America. De voorverkoop
van dit evenement is op vrijdag 30 januari vanaf 22.00 uur in het
jongerencentrum.
De feestband treedt voor het
eerst tijdens haar Unplugged tour
niet alleen op. In het voorprogramma
staan namelijk The Wetnecks. Zij
zullen nummers van de Band Zonder
Banaan spelen in Hillbilly stijl.

De Band Zonder Banaan uit Volkel
bestaat uit zeven muzikanten. De
zanger is Fred, de bassist Willem, de
drummer Dick, de accordeonist Ben,
de gitaristen Erik en Paul en sinds kort
is Robert de saxofonist.

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

Lucassen

Geldig van
19 januari t/m 13 februari 2015

*

aan
Delu Versteegen

is ook weer zielig en tegelijkertijd
grappig.
Waarin verschil jij van anderen?
Ik ben in China geboren en mijn ouders
hebben me geadopteerd toen ik een
jaar oud was.
Ik kan niet zonder …
Mijn familie, vrienden en dieren. Want
als die er niet waren, had ik het heel
saai gevonden. Thuis hebben we ook
heel veel dieren, namelijk vijf honden,
een paar parkieten, een paar cavia’s,
een kat en kippen. Ik vind het heel
gezellig met zoveel dieren in huis, want
dan verveel ik me nooit.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag ooit een reis naar China
maken, omdat ik daar geboren ben.
Het lijkt me een heel mooi land.
Ook zou ik dan terug willen naar de
plek waar ik geboren ben, want daar
ben ik wel benieuwd naar. Het lijkt me
ook leuk om hun cultuur te zien, dat is
namelijk weer heel anders dan hier.
Wat deed je als kind het liefst?
Als kind speelde ik het liefst buiten en
met dieren. Ik was heel graag buiten
en ging dan met mijn broertje spelen.
We deden bellenblazen, nep-koken en
skeeleren. In ieder geval was ik heel
veel buiten.
Waar geef jij je laatste 50 euro
aan uit?
Ik geef mijn laatste 50 euro uit aan

eten, omdat eten belangrijk voor je
is. Als dat dan het laatste geld is dat
ik heb, zou ik het daaraan uitgeven.
Ik zou dan bijvoorbeeld avondeten en
boterhammen met beleg, zoals worst
kopen.
In welke historische tijd had je
willen leven?
Ik had wel in de tijd van boeren en
jagers willen leven, want ik houd van
dieren en in die tijd had je als boer heel
veel dieren. Als jager zou ik natuurlijk
niet willen leven, want dan moet ik op
de dieren jagen.
Hoe wil je graag gezien worden?
Ik wil als een leuk en aardig meisje
gezien worden, en eigenlijk wel als
alle positieve dingen gezien worden.
Ik denk ook wel dat de mensen me
zo zien.
Aan welke karaktereigenschappen
van anderen erger je je en welke
eigenschappen vind je leuk?
Mensen die de hele tijd doen alsof ze
alles zijn, vind ik echt niet leuk. Maar
mensen die blij zijn en zichzelf laten
zien, vind ik wel heel erg leuk.
Wat is jouw belangrijkste goede
daad geweest?
Ik heb bij de Kasteelse Bossen een
keer een jongetje van ongeveer twee
jaar uit het water gered met mijn
vriendinnen. Hij liep het water in en
kon toen niet meer lopen. We zagen
dat hij maar lag te drijven. Samen met
mijn vriendinnen hebben we hem uit
het water getrokken. Zijn ouders zaten
een stukje verder op, maar die waren
niet op aan het letten.
Binnen of buiten?
Buiten, ik hou ervan om lekker buiten
te zijn. Binnen is het altijd zo saai en
je bent al zo vaak binnen. Ook heb je
binnen niet zoveel te doen. Buiten is er
een grote omgeving en dan kun je veel
meer dingen doen.
Zonsopgang of zonsondergang?
Zonsopgang, ik vind het mooi als ik
naar school fiets en dan de zon mooi
zie schijnen als hij opkomt.
Chatten of bellen?
Bellen, als je belt dan snap je elkaar
beter dan met chatten. Ik bel heel
vaak met iemand. Vaak met mijn
vriendinnen om ergens naar buiten
te gaan en meestal duurt dat gesprek
dan heel lang. Uiteindelijk hebben
we het dan toch nog over van alles.
Ik zit op een andere school dan mijn
vriendinnen, dus zie hen niet zo
vaak. Gelukkig kunnen we dan via de
telefoon van alles bespreken.

RKsv Wittenhorst zoekt
trainer voor de meisjes B.

Introductiekorting

25%
korting

jongeren 07

| Patronaat 13c | 5961 TD | Horst | 077 396 13 90

De werkzaamheden:
- het voorbereiden en verzorgen van 2 trainingen
per week;
- het voorbereiden en begeleiden van de wedstrijden;
- het deelnemen aan structureel overleg met de
coördinator en de overige trainers van het
dames- en meisjesvoetbal.
Neem contact op met Herman Theeuwen, de coördinator
van het dames- en meisjesvoetbal. Herman is bereikbaar via
theeuwenstax@hotmail.com of 06 - 23 56 86 08.

Madamam
eniksoét
Afgelopen zaterdag was het
zover… Met knikkende knieën
nam ik plaats op de bank.
L1 aan op de radio, niet mijn
favoriete zender, maar op dit
moment was het een ‘must’,
want als echt Melders megje
moest en zou ik het spannende
moment ‘live’ meemaken.
De Cornetto’s zijn een
fenomeen waarmee ik
opgegroeid ben. Nee, daarmee
bedoel ik niet die ijsjes
(alhoewel, die waren ook een
belangrijk deel van mijn jeugd).
Ik bedoel natuurlijk de
Melderslose zangers genaamd
De Cornetto’s. Carnaval is en was
nooit compleet zonder dit duo,
dat sinds een paar jaar versterkt
is door een derde carnavalsgek.
Ja, carnavalsgek, want dat zijn
ze alle drie. Maar dat maakt me
ook juist zo trots op dit stukje
Melders erfgoed.
De Cornetto’s stonden een
paar weken geleden in de halve
finale van het LVK met het
nummer Madamameniksoét.
Je moet er maar van houden, het
LVK, en ik hou ervan. Ja mensen,
in een ver verleden heb ik zelf
twee keer meegedaan aan de
jongere versie van het LVK, het
KVL. Ook heb ik een keer achter
de jurydesk plaats mogen
nemen. Prachtige ervaringen,
met een fantastische sfeer.
Maar terug naar het heden…
Het spannende moment was dan
eindelijk aangebroken.
De bekendmaking van de
finalisten van het LVK 2015.
Zou ‘de Melderse’ dit jaar
vertegenwoordigd zijn op het
LVK? De ene na de andere naam
komt voorbij, het zal toch niet zo
zijn?!
Maar dan klinkt het
verlossende woord: ze zijn door!
Wat een feest. Wat begon als
een grauwe dag, is inmiddels
een zonnige dag geworden.
De sneeuw waarover ik me
eerder deze dag zo druk maakte,
maakt me nu niets meer uit.
‘Madamameniksoét,
madamameniksoét. Aas ik ma
vastenaovend viere kaan.’
Liefs,
Anne
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Vrouwenbeweging Griendtsveen bestaat 65 jaar

‘Ik ga er nu niet meer af’
Het was feest, zaterdag 24 januari in Griendtsveen. Vrouwenbeweging H. Catharina vierde haar 65-jarige
bestaan in gemeenschapshuis De Zaal. Speciale aandacht was er voor drie jubilarissen, in het bijzonder voor Anneke
Baltussen (89) uit Griendtsveen. Vijf jaar na de Tweede Wereldoorlog stond ze aan de wieg van de vereniging.
Enkele leden van het bestuur blikken terug en kijken vooruit.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

excursies en activiteiten. “Deze vrouwen
hebben bijgedragen aan de emancipatie
van de vrouw in de naoorlogse jaren tot
op de dag van vandaag. Zij zijn opgekomen voor hun eigen plaats, zowel maatschappelijk als kerkelijk”, aldus voorzitter
en veertigjarig lid Marij Knapen (65) uit
Griendtsveen. De mooiste anekdotes
komen al snel naar boven. Zo zal Anneke
de demonstratie voor het wassen van
fluwelen jurken in houtzeep niet snel
vergeten. “Die mevrouw uit de stad vertelde ons hoe we met een teiltje op een
krukje de was moesten doen, zodat we
ons niet hoefden te bukken. Wij deden
dat hier echter gewoon in het kanaal,
met onze knieën op een vlondertje. Het
sloeg nergens op. Ik ben haar toen maar
in de rede gevallen”, vertelt de grootste
jubilaris lachend.

Van 35 tot 90

Anneke Baltussen wordt met haar jubileum gefeliciteerd door burgemeester Kees van Rooij
“Samen met mevrouw Geurts en Van
Mullekom trok ik indertijd naar America
om een kijkje te nemen bij de vrouwenbeweging daar. De Rooms Katholieke

Boerinnenbond wilde de vrouwen
na de oorlog achter het keukenblok
vandaan krijgen. Er was verder niets
voor ons”, vertelt Anneke. In 1950 was

de oprichting van de vrouwenbeweging
in Griendtsveen een feit. Maar liefst 67
leden sloten zich aan. Het was het begin
van tal van lezingen, demonstraties,

Het samenstellen van een aansprekend programma blijft lastig, vertelt
Marij. “Vroeger lag de gemiddelde
leeftijd rond de dertig jaar. Nu hebben
we leden van begin dertig tot eind
tachtig. Het is moeilijk om voor elk
wat wils te bedenken. Niets is echter
verplicht.” Gezien het constante aantal
van circa vijftig leden, lijkt iedereen dik
tevreden. Een aanwezig lid steekt haar
duim omhoog. Secretaris Carla Vossen
(61) uit Griendtsveen vult Marij aan.

“Een tijd terug hadden we wellicht nog
een ietwat oubollig imago. Dit gaat er
echter steeds meer vanaf. Zo organiseren we een jaarlijkse excursie, avonden
rondom voeding, informatieve lezingen
over bijvoorbeeld de Voedselbank en
Stichting CliniClowns en creatieve activiteiten als bloemschikken en mozaïeken”, vertelt ze. “We werken van jaar
naar jaar en kijken wel wat er op ons
pad komt”, aldus Marij.

Toegankelijk
Om de vereniging zo toegankelijk
mogelijk te houden, heb je meer nodig
dan een programma voor elk wat wils.
“We houden de contributie zo laag
mogelijk door de opbrengsten van onze
fancy fair in de vrouwenbeweging te
steken. Om de twee jaar verkopen we
hier zelfgemaakte kleren, kaarten en
groen. Ook jubilaris Anna Veldhuyzen,
maar liefst zestig jaar lid, maakte samen
met enkele andere vrouwen jarenlang
de mooiste bloemstukjes”, vertellen Carla en Marij. Ook de gebreide
kledingstukken, knuffels en sokken
worden eigenhandig gemaakt. Anneke
sluit zich nog wekelijks bij het breiclubje
aan. “Het is heel gezellig om samen te
breien en ondertussen lekker te kletsen.
Ik heb absoluut goede herinneringen
aan de vrouwenbeweging. Ik ga er nu
niet meer af”, besluit ze tevreden.

Wij bezorgen

bezorgt

thuis!
kwalitariabezorgt.nl

nuie gkripanutgigsets

port
bij bestelling

vanaf 15,-

Bestel vanaf nu op kwalitariabezorgt.nl | Bellen kan ook: 077 - 398 32 03
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Eerste jubileum
Alzheimer Café
Alzheimer Café Horst aan de Maas viert op maandag 2 februari haar eenjarig jubileum in Mikado in Horst.
De avond wordt ingevuld door muzikanten van Stichting Erato, die de bezoekers de invloed van muziek op mensen
met dementie laten ervaren en er over vertellen.

Zilvervos voor Sjaak
Wijnhoven
Carnavalsvereniging De Vöskes Meerlo heeft de hoogste dorpsonderscheiding, de Zilvervos, uitgereikt aan Sjaak Wijnhoven (80). Deze onderscheiding werd uitgereikt door prins Kevin I tijdens de wekelijkse repetitie
van fanfare Eendracht Meerlo op vrijdag 23 januari.
Sjaak ontvangt de Zilvervos dit jaar
vanwege de bijdrage die hij geleverd
heeft aan de muzikale oudjaarsavondtraditie. Dit jaar was het precies
honderd jaar geleden dat zijn vader,
Jan Wijnhoven, voor het eerst tijdens
de jaarwisseling om klokslag 00.00 uur
het Wilhelmus inzette op het plein voor
de kerk en het café. Deze traditie heeft
de familie Wijnhoven, met andere
muzikanten, voortgezet. Sjaak trekt al
65 jaar de muzikale kar. Daarnaast is
Sjaak al meer dan 65 jaar lid van fanfare Eendracht Meerlo. Hier speelt hij
saxofoon en is hij vele jaren bestuurslid

geweest. Ook is hij een van de krachten
achter de Rutbach-kapel, een blaasorkest uit Meerlo. Samen met zijn broers
en enkele collega-muzikanten bouwde
Sjaak in zijn vrije tijd de muziekzaal de
Speulplaats, het clublokaal van fanfare
Eendracht. Sjaak zet zich niet alleen in
voor de muziek. Hij is al lang lid van de
Meerlose hengelsportvereniging. Ook
heeft hij veel gedaan om het religieus
erfgoed in Meerlo te behouden.
Daarnaast heeft hij vele jaren gewerkt
aan de restauratie van de vierhonderd
jaar oude Sint Goarkapel, de Mariakapel
en de Sint Jozefkapel.

De initiatiefneemsters van het Alzheimer Café
Het Alzheimer Café is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met
dementie, hun naasten, professionals
en belangstellenden. Elke eerste maandag van de maand kunnen bezoekers
een themabijeenkomst bijwonen en

met elkaar praten over een leven met
dementie onder leiding van deskundige
gespreksleiders. Elke maand wordt
een deskundige op het gebied van
dementie uitgenodigd om een bepaald
thema te bespreken. Gezien het aantal

bezoekers in het eerste jaar is volgens
de organisatie gebleken dat een
Alzheimer Café in Horst aan de Maas
voorziet in een behoefte. Het café is
2 februari vanaf 19.00 uur geopend en
het programma start om 19.30 uur.

GYMNASIUM
ATHENEUM
HAVO
VMBO

Orde van verdienste
voor Peter van Lipzig

2015

Peter van Lipzig ontvangt dit jaar de orde van verdienste van
de Melderslose carnavalsvereniging De Vlaskop. Deze wordt op zondag
1 februari tijdens de receptie van prins Ron I uitgereikt.
De orde van verdienste wordt
uitgereikt aan iemand die iets betekent
of heeft betekend voor het dorp. Het
gaat hierbij vooral om vrijwilligerswerk. Peter ontvangt de orde van
verdienste vanwege een lange lijst
van vrijwilligerswerk. Peter begon in
1972 als jeugdprins, daarna bouwde
hij carnavalswagens met KPJ Melderslo,
waarvan hij ook voorzitter werd. Vanaf
1981 werd Peter lid van cv De Vlaskop
en trad hij toe tot het bestuur: eerst

als penningmeester, later als voorzitter. In 1987 was hij onderdeel van het
boerenbruidspaar en in 1994 was hij
prins van De Vlaskop. Tevens heeft
Peter vele boerenbruiloften en drie
grote Limburgse buuttekampioen
schappen samen met De Vlaskop
georganiseerd. Daarnaast is Peter lange
tijd voorzitter geweest van ponyclub
De Dravertjes en is hij sinds 2008
voorzitter van het stichtingsbestuur van
MFC De Zwingel in Melderslo.

Bezoekadres
Gebr. van Doornelaan 124
5961 BE Horst
077 - 397 08 80
dendron.nl

donderdag

Verrijkt

5 februari

van 16.30 tot 20.30 uur
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HALLO Voordeelpas gelanceerd
Een nieuw concept, de HALLO Voordeelpas, wordt 5 februari huis aan huis verspreid in Horst aan de Maas.
Inwoners van de gemeente kunnen hiermee profiteren van aanzienlijke kortingen bij lokale ondernemers.

kunnen mensen voor 11,95 euro een
HALLO Voordeelpas kopen voor de rest
van het jaar”, zegt Marianne. “Je krijgt
er direct voordeel mee bij aangesloten
winkels, bedrijven en organisaties.
Varg Outdoor en Huis van de Streek in
Horst bieden bijvoorbeeld 5 procent
korting op hun hele assortiment.
TVI Computers biedt 25 procent korting
op reparaties of installaties. En bij
Beej Mooren en Staatsie 1886 krijgen
bezoekers met een pas een kopje

koffie voor een euro. Ook krijg je daar
10 procent korting op groepsuitjes.”
De aanbieders zijn heel divers,
geeft Pirlo aan. “Inmiddels zijn zo’n
tien bedrijven aangesloten bij onze
voordeelpas en er blijven aanbieders bij
komen. De pas wordt alvast gelanceerd
en we blijven hard werken aan uitbreidingen”, aldus Marianne. Adverteerders
worden wekelijks in HALLO gepresenteerd, zodat iedereen weet wat de
kortingspas waar kan opleveren.

Informatieavond
voorbereiding
Rundje
Horstenaar Chris Beurskens startte onlangs met zijn hardloopbedrijf
TopSportief. Hij verzorgt hardloop- en conditietrainingen. Voor het nieuwe
hardloopevenement Rundje um ut Hundje in Horst organiseert hij een
gezamenlijke voorbereiding.

Marianne Pirlo plakt de eerste herkenbare sticker op bij het Huis van de Streek
In de HALLO van 5 februari zit een
flyer met uitleg over de voordeelpas
én de pas zelf. Met de pas wil
nieuwsblad HALLO inwoners van
Horst aan de Maas de kans geven
om extra korting te krijgen bij lokale

winkels, bedrijven en instellingen.
De ondernemers krijgen een extra
binding met hun winkelend publiek.
“We willen lokale instanties hiermee
versterken, zorgen dat mensen liever
in hun eigen regio blijven kopen”,

legt Marianne Pirlo, commercieel
medewerker van HALLO Horst aan de
Maas, uit.
“Deze pas is gratis te gebruiken
tot 1 mei. Zo kunnen mensen alvast
snuffelen aan het idee. Daarna

Oh, zit dat zo!

“Omdat Horst er op 25 april een
(hardloop)feest van wil gaan maken,
leek het mij een goed idee om met
een verantwoorde, gezamenlijke
voorbereiding te starten met als doel
de 5 kilometer te kunnen lopen tijdens het Rundje um ut Hundje”, stelt
Beurskens. Aan deze voorbereiding
kunnen beginnende en gevorderde
hardlopers deelnemen. De groepen
worden opgesplitst zodat iedereen op
eigen niveau en verantwoorde wijze
kan trainen.
Beurskens biedt met zijn bedrijf
trainingen voor bedrijven, clubs, individuele atleten en groepen startende
en gevorderde hardlopers. Hij deed

zelf van de jaren 80 en 90 tot 2005
mee aan hardloopwedstrijden en was
trainer bij onder andere AV Venray.
Ook is hij medeoprichter en hoofdtrainer van De Peelrunners in Horst
en stond hij aan de basis van het
LoopCentrum in Hegelsom.
De trainingen gaan plaatsvinden
op dinsdagen en/of donderdagen of
indien gewenst overdag. Op dinsdag
3 februari om 19.30 uur organiseert
Chris Beurskens een informatieavond
over de trainingen in Liesbeth’s
Grand Café in Horst.
Geïnteresseerden kunnen hier
gratis informatie inwinnen. Men kan
zich ook meteen inschrijven.

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

Bedrijfsongeval?
Maak er werk van!
Door: Stijn Vos, Van der Putt advocaten
Stelt u zich eens voor dat u een ongeval krijgt op uw werk. Bij het
ongeval heeft u letsel opgelopen waardoor het waarschijnlijk geruime tijd
gaat duren voordat u weer op de werkvloer te vinden bent. Veel werknemers denken dat het hun eigen schuld is en dat de werkgever dus niet
aansprakelijk kan worden gehouden voor het ongeval dat plaats heeft
gevonden. Toch ligt dit wat genuanceerder.
Veilige werkplek
Een werkgever heeft de verplichting de werkplek, werktuigen
en gereedschappen waarmee u uw
arbeid verricht op zodanige wijze in
te richten en te onderhouden, dat u
geen schade lijdt in de uitoefening
van uw werkzaamheden. Ook dient
uw werkgever u goede instructies
te geven over hoe uw werk veilig
gedaan kan worden. Hij moet verder
controleren of u de veiligheidsmiddelen die ter beschikking worden
gesteld ook gebruikt. Daarnaast
dient u uitdrukkelijk gewezen te
worden op eventuele gevaren
tijdens uw werkzaamheden. Een
werkgever dient aldus te zorgen voor
een veilige werkplek.
Verkeersongeval
Ook als u voor uw werk veel
op de weg zit moet uw werkgever

zorgen voor een verzekering die uw
schade dekt als u een ongeval krijgt.
Zelfs als u dit ongeval heeft veroorzaakt. Uw werkgever heeft dus een
omvangrijke zorgverplichting.
Verzekering
Wanneer u tijdens de uitvoering
van uw werkzaamheden een ongeval krijgt, dient uw werkgever te
bewijzen dat aan de bovengenoemde
zorgverplichting voldaan is. Krijgt uw
werkgever dit bewijs niet rond, dan is
het bedrijf waar u werkzaam bent in
beginsel aansprakelijk voor de door u
geleden schade. Deze schade zal over
het algemeen uitgekeerd worden door
een aansprakelijkheidsverzekering van
het bedrijf. U hoeft zich dan ook niet
bezwaard te voelen wanneer u uw
werkgever aansprakelijk stelt. Het is
van belang uw eigen rechten veilig te
stellen.

Gratis advies
Mocht u betrokken raken bij een
bedrijfsongeval, schroom dan niet
en vraag advies aan één van onze
letselschadespecialisten. Uiteraard
kunnen we u ook thuis bezoeken
voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek. Ook hebben wij op ons
kantoor een gratis inloopspreekuur
op maandag van 12.00 tot 14.00 uur
en iedere woensdag van 17.00 tot
18.00 uur.

Expositie Galerie
Judy Straten
In Galerie Judy Straten in Horst start zaterdag 31 januari een tentoonstelling met werk van de Belgische kunstenaar Patrick Ceyssens. Deze expositie
is te zien tot en met zondag 22 maart.

Patersstraat 15-17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 77 | www.putt.nl
vos@putt.nl

In de tentoonstelling zijn onder
meer schilderijen, mixedmedia en
foto’s te zien. Volgens de galerie
vertelt elk van zijn werken een ander
verhaal. “Dit vraagt van het publiek
een actieve kijkhouding die veel

verder gaat dan de eerste impressie.
Eigenlijk weet je als toeschouwer
zelfs niet wanneer je kan of mag
stoppen met kijken. Je blijft twijfelen
of je wel alles gezien hebt wat er te
ontdekken is.”

en zo 11
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GEPLUKT Piet Veekens

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.

ziekte maakte in 2008 een einde aan
zijn werk. “Dat vind ik ontzettend jammer. Ik wil nog zo graag werken, maar
dat gaat gewoon niet meer. Wel heb ik
nu minder pijn door medicijnen die ik
krijg, maar ik kan nog steeds niet lang
blijven zitten of staan.”
Piet heeft een zoon, Ilja van 28
jaar, en een dochter. Tamara is 38 jaar
en woont in Cuijk. “Ik heb ook al een
kleinzoon van 5 jaar, Mark. Ik ga graag
bij ze op bezoek. Mijn zoon woont ook
in Horst, ongeveer halverwege mijn
huis en het clubgebouw van Apollo.
Daar maak ik graag een tussenstop.”

Ik was er zo
ondersteboven van

Na 38 jaar gewerkt te hebben, kreeg hij spierreuma en was het abrupt afgelopen met werken. Hij stortte zich
vervolgens volledig op zijn passie: modelvliegtuigen. Voor deze hobby verhuisde hij twaalf jaar geleden van
Boxmeer naar Horst, waar hij zich helemaal thuis voelt bij modelvliegclub (MVC) Apollo ’68. Deze week wordt Piet
Veekens (67) uit Horst geplukt.
Piet Veekens werd op 4 maart 1947
geboren in Boxmeer. “Wij waren met
elf kinderen thuis, dus er was altijd wel
wat te doen.” Hij ging naar de basisschool in Boxmeer en is daarna de lts
gaan doen. “Vervolgens heb ik nog driekwart jaar de uts gevolgd in Den Bosch,
maar dat vond ik veel te ver reizen.”
Piet liet zijn lesboeken links liggen en
besloot te gaan werken. “Vroeger kreeg
je nog papiertjes thuis van bedrijven,
die op zoek waren naar mensen. Op
een zo’n uitnodiging ben ik ingegaan
en het was een schot in de roos.” In
1970 begon Piet in een bedrijf, waar

ze naadloze ronde zeven maken voor
het bedrukken van stoffen. “Hier heb ik
verschillende functies bekleed, bijvoorbeeld in de productie en logistiek.”

Op de route van huis
naar de club
Maar ongeveer acht jaar geleden
kwam er een einde aan de carrière
van Piet. “Ik kreeg last van spierreuma,
ontstekingen in de spieren. Ik kon in
het begin bijna niks meer. Lang blijven
zitten of liggen, was al een groot
probleem. Ik had constant pijn.” Deze
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Rockacademie / sferisch & ﬁlmachtig

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

ZO
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ILEN MER

FEB

16.00

WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL
8 februari 2015 van 11.00u tot 16.00u
12 februari 2015 van 18.00u tot 20.30u

OPEN DAG

Op zoek naar een uitdagende combinatie van leren en werken?
Bouwmensen zorgt ervoor dat jij straks goed opgeleid aan de slag
kan. We bieden je erkende en vakkundige mbo-opleidingen op niveau
2, 3 en 4 met leerzame ervaringen bij bouwbedrijven.
Je krijgt praktijkscholing in de werkplaats en het theorieonderwijs
wordt verzorgd door het ROC Gilde Opleidingen. Met een opleiding
van Bouwmensen kies je voor een toekomst, die staat als een huis!

Meer informatie
Bouwcampus Limburg Noord
Gebr.van Doornelaan 63 5961 BB Horst
077- 398 62 59 info@bouwmensen-limburgnoord.nl www.bouwmensen-limburgnoord.nl

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.

3

Piet houdt van muziek. “Van 1968
tot 1973 heb ik basgitaar gespeeld
in de band Plastic Feet. We maakten
eerst muziek in de stijl van Black
Sabbath, maar zijn later ook andere
stijlen gaan spelen. Uiteindelijk zat ik
niet op hetzelfde niveau als de andere
bandleden en ben ik ermee gestopt.”
In 1985 maakte Piet via zijn buurman
Joan kennis met zijn grootste passie.
“Hij had een modelvliegtuig op de
zolder liggen en gaf dat aan mij. Ik was
er zo ondersteboven van, dat sindsdien

mijn liefde voor de modelvliegerij
alleen maar is gegroeid. Het is een
leuke hobby, die niet duur hoeft te zijn.
Kinderen kopen voor zes euro triplex en
ze zijn drie maanden zoet aan het bouwen van een romp. Zelf heb ik inmiddels ongeveer tweehonderd vliegtuigen
gemaakt. Je kunt ze maken met hout,
kunststof of tempex.”
De liefde werd zelfs zo groot dat
Piet en zijn vrouw Mieke naar Horst
verhuisden. Piet richtte eerst samen
met een paar anderen een eigen
modelvliegtuigclub op in Boxmeer.
“Maar deze werd lang niet zo gemoedelijk als die in Horst. De mentaliteit
in Boxmeer is veel anders. De sfeer bij
Apollo is beter. Het is een fijne club,
waar iedereen elkaar helpt en welkom
is. Ik ga er elke dag even langs.” Piet
en Mieke besloten daarop naar Horst te
gaan. “Dat was trouwens niet gemakkelijk, omdat er twaalf jaar geleden
ongeveer drie huizen te koop stonden
in Horst. Ik had de moed al opgegeven,
maar dankzij mijn zoon vonden we
uiteindelijk een huis.” Nu wil Piet nooit
meer weg uit Horst. “Het is fantastische
plaats om te wonen. De natuur in de
gemeente is nooit ver weg en het verenigingsleven hier is ontzettend groot.
Dat vind je nergens anders.”
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Halscarbonade v/h scharrelvarken
Boerengehaktrol
Boer’n goulash
Gebraden gehakt

€ 4,95
4 stuks € 5,00
500 gram € 6,25
200 gram € 2,20
500 gram

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

‘Vrijwilligerswerk
geeft voldoening’

De gemeente Horst aan de Maas telde de eerste
zes maanden van 2014 gemiddeld 1.311 werklozen.
Om hen te helpen een baan te vinden, zou het
doen van vrijwilligerswerk een optie zijn, vindt 58
procent van de inwoners van Horst aan de Maas.
Deze mensen moeten dan echter wel gemotiveerd
zijn om vrijwilligerswerk te doen. Dat blijkt uit
onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Een meerderheid van de inwoners van Horst aan de
Maas, 62 procent, is lid van een vereniging. Bijna driekwart doet daarnaast ook vrijwilligerswerk bij een club.
Het zou goed zijn wanneer werklozen ook vrijwilligerswerk gaan doen, vindt het merendeel van de inwoners. “Je onderhoudt daardoor sociale contacten en
misschien kun je vandaar uit weer een baan vinden”,
denkt iemand. “Vrijwilligerswerk geeft voldoening en
schept regelmaat”, vult een ander aan. Daarnaast mag
iemand die een uitkering krijgt, ook wel wat terugdoen
voor de maatschappij, is de gedachte. “Mensen die een
uitkering krijgen, moeten verplicht vrijwilligerswerk
doen. Doen ze dat niet, draai dan de geldkraan dicht,
dan gaan vanzelf de handjes wapperen”, zegt iemand
stellig.

Oneens
19%
Neutraal
22%

Eens
58%

Werkloos? Dan verplicht
vrijwilligerswerk
‘Ligt aan de omstandigheden’
‘Zonder motivatie
heb je er niets aan’
‘Voor wat, hoort wat’

Problemen met
uw kunstgebit?

De andere helft ziet dit toch iets anders.
Vrijwilligerswerk, oké, maar om dit nu te verplichten? Aan ongemotiveerde mensen heeft niemand
iets. “Vrijwilligerswerk doe je uit liefde, niet omdat je
om welke redenen dan ook geen werk hebt”, merkt
een van de ondervraagden op. En staan vrijwillig en
verplicht niet haaks op elkaar? “Vrijwilligers moeten
binding hebben met een vereniging of organisatie en
uit vrije keuze (dit is namelijk de essentie van vrijwilligerswerk) hun diensten beschikbaar stellen en niet uit
verplichting.” Anderen vrezen dat vrijwilligerswerk ten
koste gaat van betaalde banen. “Mensen die werkloos
zijn geworden, dienen in eerste instantie hun energie te steken in het vinden van een betaalde baan.
Vrijwilligerswerk gaat vaak ten koste van betaald werk,
denk bijvoorbeeld aan de zorg.” Ook is niet iedereen
geschikt om vrijwilligerswerk te doen. “Er moet gekeken worden naar waar je mensen kunt inzetten. Daarbij
moet gekeken worden waar iemand voor geschikt is en
welke capaciteiten hij heeft.”
Voor meer resultaten of aanmelden
voor de volgende enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren? www.hallohorstaandemaas.nl

KUNSTSTOF RAMEN, ROLLUIKEN
EN TERRASOVERKAPPINGEN

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
ja
dan 21 st!
r
in Ho
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Bespreking Poll week 03

De bibliotheek zou prima passen in ’t Gasthoês
BiblioNu zelf ziet een verhuizing van de bibliotheek in Horst naar
’t Gasthoês niet zitten. Toch denkt ruim de helft, 55 procent, van de stemmers
op onze stelling van twee weken geleden, dat de bibliotheek prima in het
gebouw zal passen.
Net als gemeente Horst aan de Maas vinden zij dat de doelstellingen van
de bieb perfect in het plan van het toekomstige Gasthoês passen. De verschillende culturele activiteiten en organisaties in het gebouw kunnen elkaar daar

straks alleen maar versterken. Door de veranderende functie van de bibliotheek
hebben zij ook niet meer zoveel ruimte nodig.
De overige 45 procent ziet dit toch anders. Het klopt dat het aantal uitleningen terugloopt, maar de bibliotheek doet veel meer dan boeken uitlenen.
En voor die activiteiten, denk aan lezingen en workshops, is wel ruimte nodig.
Zij staan dan ook vierkant achter het bestuur van BiblioNu dat alleen wil
verhuizen als er aandacht is voor alle functies van de bibliotheek.

Fusies zijn voor sportverenigingen onoverkomelijk
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Minder jeugd in de dorpen, de gemeente die bezuinigt op accommodaties,
tekorten aan vrijwilligers: wie niet beter weet, zou op basis van deze
gegevens zomaar kunnen bedenken dat het er niet goed uit ziet voor onze
clubs. Hier en daar zijn sportclubs al gefuseerd: sommigen, zoals SV Oxalis,
met korfbalverenigingen uit andere dorpen. Op andere plekken worden
verschillende takken van sport in een dorp gecombineerd op één locatie om
de lasten zoveel mogelijk te delen. Fusies zijn dan ook de enige optie voor
sportverenigingen op de lange termijn om rond te kunnen blijven komen.

Daarentegen: sommige clubs hebben meer dan genoeg leden en een
sterke eigen identiteit. Fuseren met de buurvereniging waar tot nu toe elk
jaar een derby tegen gespeeld wordt? Dat staat de identiteit van de club en
het dorp in de weg. Niet te hoog van de toren blazen en doen wat je budget
toelaat, vrijwilligers inzetten waar het kan, dan kan een club in een klein dorp
nog heel lang zelfstandig functioneren, geen probleem.
Fusies zijn voor sportverenigingen onoverkomelijk.
Wat vindt u?

No Food
Wasted
Nederlanders gooien
jaarlijks vier miljard euro aan
eten weg, werd mij deze week
verteld. Vier miljard! Dat zijn
tienduizend mooie vrijstaande
woningen aan nog eetbare
bananen met een plekje en vla
die morgen pas over de datum
is. Zonde van het geld én
zonde van het voedsel, lijkt
me.
Je kent ze wel, van die 35
procent-kortingstickers op vlees
dat tegen de uiterste verkoopdatum aan zit. Tijdens mijn studie
bepaalden ze vaak de basis van
mijn maaltijd. Maar ook nu koop
ik regelmatig uit het bijna-nietmeer-te-verkopenvak.
Daarentegen moet ik toegeven
dat ik, net als veel mensen,
misschien soms te lui ben om
mijn pasta af te wegen of er
voor de zekerheid nog maar een
handje rijst bij gooi in de pan,
om daarna met de restjes te
blijven zitten. Gemiddeld gooien
we jaarlijks zo’n vijftig kilo (!)
voedsel per jaar weg, werd mij
verteld. Over voedselverspilling
gesproken.
Deze week kwam ik een man
tegen die een app ontwikkeld
heeft om dit tegen te gaan: je
geeft als consument je supermarkt, gewenste producten en
favoriete winkeltijden aan en je
supermarkt geeft je via de app
een bericht als ze een afgeprijsd
artikel in de schappen hebben
liggen. Win-win-win: zij hoeven
minder weg te gooien, jij hebt je
eten voor die dag met korting én
de voedselverspilling wordt
tegengegaan. Zijn app is al
enthousiast ontvangen in
Utrecht, Brabant en ZuidHolland, maar helaas nog niet
echt ingevoerd bij supermarkten
in Limburg.
In Horst aan de Maas staat
duurzaamheid de laatste jaren
hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Dat heeft
af en toe al zichtbaar resultaat:
sportkantines met zonnepanelen, watertappunten in dorpen.
Maar duurzaamheid kan ook
heel klein beginnen: koop eens
wat vaker eten dat misschien
tegen de datum aan zit, maar
vandaag of morgen nog prima
is! Misschien moeten we de
supermarktmanagers in onze
gemeente maar eens aan het
jasje trekken.
What Else?
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Benoeming lid van de
gemeenteraad

Haalbaarheidsonderzoek
glasvezel buitengebied

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad
van de gemeente Horst aan de Maas, maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend
dat Spreeuwenberg, F.L.G.M. (Frank) (m), wonende te Melderslo, bij besluit van maandag
19 januari 2015 benoemd is tot lid van de gemeenteraad van Horst aan de Maas.

Heeft u De Limburger en/of
HALLO Horst aan de Maas
gelezen? Wilt u weten hoe
het zit? De werkgroep
‘Glasvezel voor iedereen’
organiseert op dinsdag 3
februari om 20.00 uur in het
gemeentehuis van Horst
aan de Maas een informatiebijeenkomst voor inwoners.

Het betreft de benoeming in de vacature die is
ontstaan wegens het ontslag nemen als lid van
de raad van de gemeente Horst aan de Maas

van Coppus, T.H.C. (Thijs) (m), wonende
te Horst.
Horst, maandag 19 januari 2015.

Woning verkopen of verhuren?

Denk aan een deﬁnitief energielabel!
In de komende weken krijgen woningeigenaren die nog geen energielabel hebben een brief van de
rijksoverheid met een voorlopig energielabel. Dat geeft een inschatting hoe energiezuinig de woning is. Bij de verkoop en nieuwe verhuur van een woning is een deﬁnitief energielabel verplicht.
Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig
de woning is
Het label heeft een letter en een kleur: van A
(groen) tot en met G (rood). A is de zuinigste en
G de minst zuinige woningklasse. Een woning
met een groen energielabel (energiezuinig)
betekent warmer en comfortabeler wonen. Maar
ook goedkoper vanwege lagere stookkosten.
Daarnaast kan de verkoopwaarde van de woning stijgen door een groener energielabel.
Het voorlopige energielabel geeft een indicatie
Het voorlopige energielabel is gebaseerd op
openbare gegevens van het Kadaster. Het
geeft een indicatie van de energieprestatie van
de woning. Maar misschien heeft u intussen
energiebesparende maatregelen getroffen,
zoals zonnepanelen of isolatie. De woning heeft
dan feitelijk een beter energielabel dan geschat.
Bij de verkoop of verhuur van de woning is het
daarom verplicht dat de woningeigenaar een
deﬁnitief energielabel heeft.

Deﬁnitief energielabel bij verkoop,
nieuwe verhuur en oplevering
Het energielabel voor woningen is sinds 2008
verplicht bij verkoop, nieuwe verhuur en oplevering van een gebouw. Gebeurt dit niet dan kan
dat een boete van € 400 opleveren. De overheid
stelt het energielabel verplicht om huiseigenaren
te stimuleren om woningen energiezuiniger te
maken. Een lager energieverbruik zorgt namelijk
voor daling van de CO2-uitstoot en spaart het
milieu.

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.

Grubbenvorst
Losbaan 31
Hegelsom
Bakhuuske 47,49,51,53/
Past. Debeijestraat
42,44,46,46a
Grensposten diverse
locaties

Wijziging metaalinzameling
Norbertusparochie
In de kalendergids is opgenomen dat de oude metalen in de Norbertusparochie elke eerste zaterdag
van de maand worden opgehaald. Dit moet echter de vierde zaterdag van de maand zijn.
Op uw afvalkalender staan wel de juiste datums.

Maak uw energielabel deﬁnitief op
www.energielabelvoorwoningen.nl
Vanaf 1 januari 2015 kunt u als verkoper
of verhuurder van een woning zelf een
voorlopig energielabel in een deﬁnitief
energielabel omzetten. Dat doet u via
www.energielabelvoorwoningen.nl. Daar vindt
u ook meer informatie over het energielabel.
Of kijk op www.horstaandemaas.nl.

Bekendmakingen

America
Dorperpeelweg 4
Americaanseweg hoek
Speulhofsbaan
Reindonkerweg 6a

Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat onder bepaalde
voorwaarden het mogelijk is
om glasvezel te realiseren.
Heeft u vragen en wilt u meer
weten, kom dan naar de bijeenkomst.

Horst
Haagweg 2
Energiestraat 11c
Bremweg 2
Tienrayseweg 9a
Gebr. van Doornelaan ongenummerd
Schengweg - Veld Oostenrijk
(hoek)
Janssenweg 69
Tienrayseweg 9a

Lottum
Hanenberg 4
Zandterweg 6

Kronenberg
De Wilg 7

Sevenum
Kleefsedijk 17

Meerlo
Hogenbos 10
Heesweg 12
Meterik
Kempweg 6
Americaanseweg 107

Swolgen
Molenstraat 5
Vinkenlaan ongenummerd

Nog plaats op dinsdag
in zwembad De Berkel

Aqua Gym!

Bewegen in het water (1.40 m. diep) in uw eigen tempo. Het doel van
deze training is conditiebehoud/verbetering en spierversterking.
Voor iedereen vanaf 16 jaar die op een verantwoorde wijze aan zijn/haar conditie wil werken. Bij Aqua Gym wordt ook
extra aandacht besteed aan spierversterking. Door regelmatige training en beweging verbetert de conditie en daarmee het
uithoudingsvermogen. Nog plek op dinsdag van 21.30 tot 22.15 uur.
Heeft u interesse of vragen, neem dan contact op met
de medewerkers van het zwembad. Tel: 077 - 477 97 25.
Of via de mail: receptiezwembad@horstaandemaas.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Accommodatiebeleid: boer pas op uw kippen
In de toekomst zullen we in onze gemeente te maken krijgen met
krimp. Die zal dan met name de kleinere kernen treffen in onder andere
hun accommodaties voor sport, cultuur en ontmoetingsactiviteiten.
De CDA-wethouder(s) hebben
al laten zien dat ze inzetten op concentratie op bijvoorbeeld de Horster
sportaccommodaties. Duidelijk werd
dit bij de huisvesting van Oxalis, dat
zelf voor Hegelsom had gekozen.
Centralisatie werd door de wethouder
belangrijker gevonden dan de wens
van Oxalis en ook toekomstgerichte

plaatsing in Hegelsom. Ondanks dat
Wittenhorst geen voorstander was en
de wethouder de voetbalvereniging
in Hegelsom geheel links liet liggen.
Jammer, maar duidelijk in de manier
van denken. Het denkproces kan ook
heel anders. Een ’open mind’ kan net
zo goed leiden tot het uitwaaieren en
specialiseren van activiteiten naar de

kleinere kernen en zo sport en andere
activiteiten betaalbaar in het leven
houden. Ook dit kan met kostenbesparingen en multifunctionele inzet van de
accommodaties. Het CDA heeft oude
coryfeeën van stal gehaald om een
bijeenkomst met sportorganisaties te
leiden waar dan de sportaccommodaties en de mogelijkheden besproken
worden. In principe een prima idee,
alleen is de timing wel verdacht.
De wethouder had, zoals hij mij
vertelde, voor begin 2015 al dit soort

ontmoetingen in gedachten. Is het dan
zo dat het CDA de eigen wethouder
een beetje uit de wind wil houden en
niet nieuwe missers wil laten gebeuren
zoals bij ‘t Gasthoês en Kruisweide?
Er is voor de accommodaties geen
hoge urgentie. Wel is het goed nu een
echt open discussie te laten plaatsvinden waarbij de samenwerking in de
Sportzone Horst niet verwisseld mag
worden met centralisatiegedachte zoals
de wethouder laat zien. Wij zoeken een
open discussie. Integrale oplossingen

voor de kernen. Geen ouderwets
centraliserende gedachte van een
bestuurderspartij. De open discussie
is hierin belangrijker dan een snel
besluit. Niet voetstoots aannemen dat
alles centraliseren naar Horst goedkoper is en dus de enige weg. Een
effectief kernenbeleid, met passende
accommodaties, zou als maatschappelijke langetermijninvestering wel eens
veel rendabeler kunnen zijn.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

Enthousiasme versus politiek
Ik ben nu bijna een jaar actief als raadslid voor het CDA binnen onze
mooie gemeente Horst aan de Maas. En nog iedere dag vol enthousiasme
bezig om mee te bouwen aan alle zaken die onze inwoners van de
gemeente Horst aan de Maas belangrijk vinden. Ik ga niet weer dat hele
rijtje opnoemen, want in de basis weet iedereen wel wat belangrijk is om
goed en fijn te kunnen wonen en werken.
Laten we het vooral simpel houden. Alles staat of begint met enthousiasme, drive en passie. Wat ben ik
blij dat ik daar geen moeite voor hoef
te doen omdat uit te stralen. Het zit

blijkbaar in de genen, zo ben je geboren. Toch is het soms lastig dat te combineren met het voeren van politiek.
Afgelopen weken heb ik toch diverse
malen leuke zaken ervaren die er toe

doen. Tijdens een werksessie met de
raad met een aantal collega’s van de
andere partijen brainstormen waar je
eventueel zou moeten bezuinigen. Dat
levert leuke en interessante discussies
op. Natuurlijk is bezuinigen niet leuk,
maar helaas noodzakelijk.
Afgelopen zaterdag ben ik bij de
bijeenkomst geweest met betrekking
tot de Sportzone. Onvoorstelbaar veel
passie en ambitie straalden Ton Hagens
en Mark Wijnen uit om de aanwezigen

daarin mee te nemen. Men staat aan
het begin van de discussie over deze
ambitie waarin samenwerking de basis
is. Maar ook hier geldt, het begint met
enthousiasme en een positieve maar
ook kritische houding.
Ik word soms minder enthousiast
van de categorie mensen die het blijkbaar in de genen zit om iedere morgen
eerst een glas azijn op te drinken en
dan aan de slag te gaan. Dat is zo
jammer en kost veel negatieve energie

en je bereikt er niets mee. Want met
enthousiasme in de politiek willen
we graag wat bereiken. Namelijk,
verder bouwen op datgene wat we
al hebben, faciliteren naar burgers
en bedrijven, motiveren en enthousiasmeren van processen. Tja, en dan
is het een voorrecht om dat soort
mensen bij het CDA dagelijks tegen te
komen. Het zit in de genen.
Alex Janssen,
raadslid CDA Horst aan de Maas

Cijfers tekort Floriade verzwegen?
Op donderdag 22 januari verscheen een opmerkelijk interview in
Dagblad De Limburger met voormalig Floriade-woordvoerder en ex-Statenlid Robert Bouten. In dit interview doet hij een onthullende uitspraak: “We
liepen zelfs als personeel na de sluitingsceremonie de polonaise door de
Innovatoren omdat we geen verlies hadden gedraaid. Toen meldde de pers
opeens dat er een tekort was van negen miljoen. Ik moest het van de
directie blijven ontkennen terwijl de media achteraf gewoon gelijk
hadden.”
Met deze bekentenis bevestigt
de voormalig Floriade-woordvoerder
het vermoeden dat de cijfers,
die op herhaaldelijk verzoek van
de SP, door de directie en raad
van commissarissen werden

gepresenteerd niet correct waren. De
SP heeft in de Floriade-gemeenten
en in provinciale staten vele malen
om informatie gevraagd naar zowel
de tussentijdse resultaten als het
eindresultaat van de Floriade. Uit het

interview blijkt dat de directie willens
en wetens de echte resultaten moest
verzwijgen. In de ogen van de SP is
dat niet alleen misleidend geweest,
maar ook kenmerkend voor de gang
van zaken en de rol van de raad van
commissarissen. Alles lijkt te wijzen
op een falend toezicht en het bewust
verzwijgen van gegevens. Voor de
SP is dit onacceptabel, omdat de vijf
deelnemende gemeenten moeten
opdraaien voor het tekort van 9 miljoen
euro.
Het onderzoeksrapport dat naar
aanleiding van het financiële debacle

Draag nu
kandidaten voor

verscheen, rept met geen woord over
bewuste misleiding en het verbloemen
van cijfers. Het rapport zegt wel dat de
politiek bewust op afstand werd gehouden. De uitspraken van de voormalig
Floriade-woordvoerder werpen echter
een heel ander licht op de zaken. De SP
vindt dat nader onderzocht moet worden of de uitspraken in het interview
op feiten berusten en of verantwoordelijke wethouders hiervan op de hoogte
waren.
In het onderzoeksrapport staat
onder meer dat de verantwoordelijke
wethouders geïnformeerd zouden zijn

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

(t/m 20-2-2015)

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

ELKE ZONDAG

OPEN
van 12.00 tot 17.00 uur

maar vanwege geheimhouding de
gemeenteraden niet hebben mogen
informeren. SP-statenfractievoorzitter
Daan Prevoo: “Als blijkt dat de
directie en raad van commissarissen
bewust feiten hebben achtergehouden voor gemeenteraden, provinciale
staten en de media, dan is er sprake
van o
 nbehoorlijk bestuur en wanbeleid. Als de gemeenten tijdig waren
geïnformeerd over een dreigend
tekort, hadden er wellicht maatregelen kunnen worden genomen.”
Paul Geurts,
SP Horst aan de Maas

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

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!
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A DV I ES - TA X AT I E - B E M I D D E LI NG

Coen Absil onroerende zaken legt zich toe op de markt van het onroerend goed,
letterlijk en ﬁguurlijk gezien in de ruimste zin van het woord. Het werkgebied
betreft vooral woningen, evenals (voormalige) bedrijven in de agrarische sector.

Lottumseweg 37, Broekhuizen

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

Leden Ons Genoegen in de prijzen
Op de wereldtentoonstelling voor vogels en siervogels vielen twee leden van vogelvereniging
Ons Genoegen uit Horst in de prijzen. De 63e wereldtentoonstelling vond van donderdag 22 tot en met
zondag 25 januari plaats in Rosmalen. Venraynaar William Slots werd wereldkampioen met een Agapornide
van 93 punten. Jan Vullings uit Horst behaalde, eveneens met 93 punten, een zilveren medaille met een
Zwartkopgroenling.

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

Fietstocht door Italië

Fietsen voor KiKa
Rick Hodzelmans en Kees van Rengs, afkomstig uit Horst en Swolgen, fietsen in juni in zes dagen 995 kilometer
door het hooggebergte van de Italiaanse Dolomieten. Dit doen zij, samen met hun schoonvader- en broer, voor een
goed doel, namelijk KiKa.
De Giro di Kika wordt verreden
van zondag 28 juni tot en met
vrijdag 3 juli. De deelnemers
proberen met deze tocht geld in
te zamelen voor KiKa, in de strijd
tegen kinderkanker. Kees van Rengs
legt uit waarom zij meedoen:
“Mijn schoonvader is een ervaren
mountainbiker en zijn zoon Bram
heeft al eens aan de marathon van
Londen meegedaan voor KiKa. Ook
Rick en ik fietsen graag. Vorig jaar
kwam mijn schoonvader Ruud op het
idee om samen met zijn drie ‘zonen’
mee te doen aan de Giro di KiKa.

Het is niet zo dat wij in onze nabije
kring een vriend, broer of zus, neef of
nicht hebben met kinderkanker. Maar
juist daarom doen wij mee. Omdat
het niet als vanzelfsprekend gezien
mag worden dat je gezond bent. We
willen degenen die dit verschrikkelijke
leed doormaken een hart onder de
riem steken en hen helpen door een
prachtig bedrag bij elkaar te fietsen.”
De voorbereidingen voor de tocht
vinden plaats in drie verschillende
landen, vertelt Van Rengs. “Bram
zal zich tot aan 28 juni, als het
evenement start, voorbereiden in

Shanghai (China) en ook daar in zijn
netwerk sponsoren gaan werven.
Ruud gaat zich geheel voorbereiden
in Acquaseria, Italië en daar
sponsoren werven. Rick en ik gaan
ons vooral richten op de regio Horst
aan de Maas.” Het moto van de vier
mannen is dan ook vier mannen,
drie landen, twee continenten, één
doel. Op maandag 9 februari vindt bij
Fitklub in Horst een spinningmarathon
plaats ten bate van het goede
doel. Inschrijven hiervoor kan via
info@4321kika.com Kijk voor meer
informatie op www.4321kika.com

Duidelijke overwinning

Horster volleyballers
laten Reuver kansloos
Door: volleybalvereniging Hovoc
Het eerste damesteam van volleybalvereniging Hovoc uit Horst speelde zaterdag 24 januari in haar Dendron
sporthal een sterke pot tegen derde divisionist Particolare DS1.
Ondanks dat de Horster vrouwen
met 2-3 verloren, kunnen zij tevreden terugkijken op de twee behaalde
punten tegen het als vierde geklasseerde team. De heren van Hovoc
wisten afgelopen zaterdag in Reuver
zonder al teveel moeite met maximale
cijfers van de hekkensluiter te winnen.
Daarmee blijft de eerste positie in de
eerste klasse met een voorsprong van
zes punten gehandhaafd.
Hovoc dames 1 en Particolare uit
Den Dungen gingen in de eerste set
gelijk op richting de 25 punten. Maar
door een klein gemis aan scherpte
en felheid gingen de Brabanders met

de winst aan de haal (23-25). In de
tweede set wist Hovoc DS1 geleidelijk
aan een voorsprong te nemen, maar
die werd tegen het einde van de set
teniet gedaan (23-25). De teleurstelling
aan Horster zijde werd weggeslikt en
Particolare kwam onder druk te staan.
Het derde bedrijf ging dan ook vol
overtuiging naar Hovoc (25-14), dat in
de vierde set wist door te stomen (2518). De beslissende vijfde set werd een
spannende, maar ondanks vereende
inspanningen ging Particolare er met
het laatste punt vandoor (11-15).
De herenhoofdmacht van Hovoc
trad aan tegen Revoc/VCB HS3. Met de

koploper tegen de hekkensluiter werd
het alles behalve een spannende wedstrijd. Want ondanks een ziekte en een
blessure aan Horster zijde, was er nog
voldoende kwaliteit over binnen het
team. Na de eerste set binnen geslagen
te hebben (16-25) zette Hovoc HS1 de
puntjes op de i en won met 13-25 en
14-25 ook set twee en drie. In de laatste set kwamen alle Horster mannen
aan spelen toe, hetgeen voor enige
verwarring zorgde, waardoor Reuver
nog tot 19 punten kwam. Maar met de
duidelijke 0-4 overwinning blijven de
Hovoc-heren de ranglijst in de eerste
klasse aanvoeren.

HOUTHANDEL

VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER
Venloseweg 21 5961 JB Horst
077-3981270 info@mol-hout.nl

www.mol-hout.nl

Sinds 1967 zijn wij een naam in de landen tuinbouwmechanisatie. Enerzijds zijn
wij een landbouwmechanisatie bedrijf
dat dealer is van diverse A-merken, en
anderzijds zijn we producent van COENDERS
speciaal machines welke met name worden ingezet in de land- en tuinbouw en de
plantenkwekerij. Meer info kunt U vinden
op onze website: www.coenderslottum.nl
Wegens versterking van ons team zijn wij op zoek naar kandidaten
voor de volgende functie:

Machinebouwer (m/v)
Wij vragen:
• MBO werk- en denkniveau;
• Kennis en ervaring met landbouwmachines in de ruimste zin van het woord;
• Ervaring in soortgelijke functie is wenselijk;
• Kennis van elektro en hydraulica;
• Accuraat en zelfstandig kunnen werken;
• Rijbewijs BE.
Wij bieden:
• Een zelfstandige functie in een
klein en prettig teamverband;
• Salaris overeenkomstig leeftijd en ervaring;
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarde;
• Een afwisselende baan
bij een gerenommeerd bedrijf.
Belangstellenden worden uitgenodigd hun
schriftelijke sollicitatie binnen 14 dagen te sturen naar:
COENDERS LOTTUM B.V. Horsterdijk 96a, 5973 PR Lottum
Of per e-mail: m.coenders@coenderslottum.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt absoluut niet op prijs gesteld!
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Geen punten voor De Merels
Door: Aniek van den Brandt, korfbalclub De Merels
Het eerste team van korfbalclub De Merels uit Melderslo ontmoette op zondag 25 januari RKSV prinses Irene 1
uit Nistelrode. De wedstrijd werd gespeeld in sporthal De Kruisweide in Sevenum.
Het team van prinses Irene was nog
ongeslagen en stond met een ruime
voorsprong eerste op de ranglijst.
De Merels, debutant in de hoofdklasse,
begon sterk aan de zaalcompetitie.
De laatste drie wedstrijden werden er
echter geen punten gepakt door het
team uit Melderslo.
Beide teams begonnen fel aan de
wedstrijd. Aan beide kanten werden

doelpunten gescoord en het ging gelijk
tegen elkaar op. Vlak voor rust wist
Prinses Irene een wat ruimere voorsprong te nemen. Met een stand van
5-8 in het voordeel van Prinses Irene
gingen de teams de kleedkamers in.
Na rust kwam De Merels echter sterk
terug. Na tien minuten spelen in de
tweede helft stond er een gelijke stand
van 9-9 op het scorebord. De Merels

bleef daarna op voorsprong, maar wist
deze niet verder uit te bouwen dan
een verschil van twee doelpunten.
In de slotfase kwam Prinses Irene terug
tot een stand van 13-13. In de laatste
seconde van de wedstrijd scoorde
Prinses Irene alsnog de 13-14 en
gingen de twee punten dus mee naar
Nistelrode. Jammer voor De Merels,
een punt was zeker verdiend geweest.

Volleybaldames Meerlo
scoren punten
Door: volleybalvereniging Set Up
De dames van het eerste team van volleybalvereniging Set Up uit Meerlo speelden zaterdag 24 januari hun
wedstrijd tegen Energo/Flip Schoonmaak DS3 in Beers. Tegen deze tegenstander hadden ze nog niet gespeeld, dus
wisten ze niet wat ze moesten verwachten. Set Up won de wedstrijd met 3-1.
De eerste set begon Set Up DS1
best goed, maar ze kwamen er al snel
achter dat Energo/Flip Schoonmaak 3
een goed blok had en veel ballen van
de grond haalde. Ze moesten veel variëren en hadden de voorsprong van het
begin hard nodig. De set werd gewonnen met 20-25. De tweede set begon
Set Up redelijk goed. Het begin van
de set ging erg gelijk op. De Meerlose
dames gingen meer variëren en

konden zo een voorsprong maken. Ze
wonnen de set met 16-25.
De derde set begonnen ze moeizaam. Het ging gelijk op. De pass ging
niet goed en er werden steeds meer
servicefouten gemaakt. Ze konden een
aantal punten uitlopen maar in die set
duurde het erg lang voordat ze het
laatste punt werd gemaakt. Ook deze
set werd gewonnen, met 22-25. De
vierde set begonnen de volleybalsters

uit Meerlo echt dramatisch. Er waren
ontzettend veel persoonlijke fouten in
de beginfase. Ze wisten niet waar ze
moesten scoren en stonden met 7-0
achter en daarna met 11-2. Door een
paar goede servicereeksen kwamen ze
steeds een beetje dichterbij. Toen het
eindelijk gelijk stond, lieten ze Energo/
Flip Schoonmaak 3 toch weer een paar
puntjes uitlopen. De set werd verloren
met 27-25.

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
BEDMODE BADMODE TAFELMODE

Theo van Eeuwijk

NOORD-HOLLANDSE

BELEGEN KAAS
per kilo slechts

GONNEN!
HET OPRUIMENFLISANBEEL
SATIJN EN

DE NIEUWE COLLECTIE

OVERTREKKEN | LAKENS |

IS BINNEN!

HOESLAKENS | SLOPEN

ALLE DEKBEDOVERTREKKEN IN MPRIJZEN!
FLANEL OF KATOEN TEGEN BODE

WIJ ZOEKEN JOU!
Theo Lommen Tweewielerspecialist groeit en daarom
zoeken wij nieuwe medewerkers.
Voor uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een:

FIETS TECHNICUS / VERKOPER
M/V (fulltime)
Standplaats: Horst

€ 8,95

Toos en Rob
Wagenaar

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

Bjorn Poels

Nieuwe hoofdtrainer SV United
De 27-jarige Bjorn Poels uit Venray treedt in het seizoen 2015-2016 aan
als nieuwe hoofdtrainer van SV United uit Meerlo. Bjorn is voormalig
selectiespeler van SV United. Hij heeft in het eerste elftal gespeeld, voordat
hij geblesseerd raakte.
De intenties van Bjorn sluiten
volgens de club aan bij de lange
termijn van SV United. Bjorn wil gaan
bouwen aan het team en daarbij
over het volgend seizoen heen te
kijken. SV United geeft aan trots te
zijn dat deze ambitieuze trainer ervoor

heeft gekozen terug te keren bij de
vereniging waar hij als voetballer
is begonnen en is blij dat ze hem
deze kans kan bieden. Bjorn heeft al
eerder verschillende jeugdteams op
hoofdklasseniveau onder zijn hoede
gehad.

Nieuwe trainer
Sporting ST
De nieuwe hoofdtrainer van voetbalvereniging Sporting ST wordt Piet
Hoebergen. Hij volgt in het voetbalseizoen 2015-2016 Peter Seuren op.
Piet Hoebergen is 56 jaar en afkomstig uit Meijel. Daar is hij jarenlang verbonden geweest aan RKMSV. Eerst als
voetballer en daarna is hij vele jaren als
jeugdtrainer actief geweest. Momenteel
is hij samen met hoofdtrainer Ge

de Renett verantwoordelijk voor de
selectie van RKMSV en voor het tweede
elftal. Voor Piet betekent de overstap
naar Sporting ST dat hij voor het eerst
geheel zelfstandig verantwoordelijk zal
worden voor een selectie.

Beachvolleybal
velden in Horst

Functieomschrijving: Het is belangrijk dat je veel interesse
hebt voor de fiets en goede sleutelvaardigheden beheerst.
Dat je electrische- hybride-, race-, atb- en stadsfietsen rijklaar kunt maken. Service en kwaliteit vind je erg belangrijk.
Je hebt géén 9-5 mentaliteit en bent bereid om op zaterdag
te werken. Je hebt een representatief voorkomen en bent
bereid te helpen bij verkoop van fietsen en onderdelen of
accessoires indien nodig.

Stichting Dendron Sporthal wil een multifunctioneel beachveld aanleggen naast de sporthal in Horst. Hier zouden in de toekomst beachvolleybal,
beachhockey, beachvoetbal en beachhandbal gespeeld kunnen worden. Ook
de gymlessen van het Dendron kunnen het veld gebruiken.

Functie-eisen: Je hebt een ruime ervaring in de tweewielerbranche en bent in het bezit van een vakdiploma.

Stichting Dendron Sporthal exploiteert de sporthal bij de school en kwam
samen met volleybalclub Hovoc tot het
plan voor de velden. Volgens de initiatiefnemers is er in de gemeente Horst
aan de Maas sprake van een behoorlijke volleybaldichtheid. Zij stelt ook
dat er een groeiende behoefte is om
te trainen en wedstrijden te spelen in
het beachvolleybal. De richtlijnen van
de Nederlandse Volleybalbond worden

Opleidingsniveau en arbeidsvoorwaarden: LBO/MBO
volgens de tweewieler cao.
Heb je interesse en is deze functie echt iets voor jou?

Trek dan aan de bel!
Stuur je sollicitatie met motivatie en uitgebreide CV naar ons adres
of e-mail naar: info@theolommen.nl

Peperstraat 54 - 5975 BW Sevenum - Tel. (077) 467 82 17 - www.theolommen.nl

gehanteerd bij de planontwikkeling. De
accommodatie zal bestaan uit minimaal
vier velden. Over waar deze moeten
komen te liggen, is inmiddels overleg
geweest met de gemeente, aldus de
initiatiefnemers. De investeringskosten
worden geschat op 40.000 euro. Deze
wordt betaald door betrokken partijen,
fondsenwerving en zelfwerkzaamheid.
Men hoopt in het tweede kwartaal van
dit jaar te kunnen gaan aanleggen.
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Bekendmaking jeugd
boerenbruiloft Hegelsom
Het nieuwe jeugdboerenbruidspaar van Hegelsom wordt zondag 1 februari bekendgemaakt. Dit vindt plaats
aansluitend aan de receptie van jeugdprins Michel I en jeugdprinses Arline.
De receptie van het jeugdprinsenpaar en adjudanten Gijs en Luuk is van
14.11 tot 16.11 uur in de Tuutetempel.

Aansluitend wordt bekend welk jeugdboerenbruidspaar carnavalszondag in de
onecht wordt verbonden. Verder is er

die middag onder meer een optreden
van de Toddezèk. Kijk voor meer informatie op www.jchegelsom.nl

Horstenaar
tweede in schrijfwedstrijd
Horstenaar Stefan Hoeijmakers heeft zondag 25 januari met zijn verhaal Rimpeling de tweede prijs gewonnen van de schrijfwedstrijd Raadselige Roos. De jaarlijkse wedstrijd is een initiatief van het Literair Café Venray.
Het thema van de 22e editie van
de Raadselige Roos was scharniermoment. Aan de wedstrijd deden 73
amateurschrijvers en –dichters mee.
Samen zonden zij 37 verhalen en

veertig gedichten in.
Het verhaal van Stefan Hoeijmakers
was volgens de jury in een prettige
stijl geschreven en had een verrassend
slot. Opvallend is de verhouding tussen

moeder en zoon, een voormalig klasgenoot van de ik-figuur, aldus de jury.
De eerste prijs ging naar Max Rippe
uit Meijel. De poëzieprijs was voor
Piet Tunnesen uit Gennep.

Vol programma gekke
maondaag Grubbenvorst
De gekke maondagsvereinging De Plaggenhouwers uit Grubbenvorst houdt maandag 2 februari de jaarlijkse
gekke maondaag. Hiermee wordt de carnavalstraditie in eer gehouden. Niet alleen op maandag staat de
planning vol. Het programma begint al op zaterdag 31 januari.
Op zaterdag wordt vanaf 20.00
uur in café ’t Stammineke het wa-wabal gehouden, dat als opwarmer voor
gekke maondaag gezien kan worden.
Op zondag 1 februari wordt om
10.00 uur een dialectmis gehouden,
inclusief carnavalsmuziek. ’s Middags
is de receptie van jeugdprins Luc II om

14.11 uur in café ’t Stammineke.
Gekke maondaag start op maandag
2 februari om 08.00 uur, als prins Guus I
en het boerenbruidspaar worden
opgehaald en door Grubbenvorst
worden gereden. Gekke maondaag
wordt ingeschoten door schutterij.
Om 10.00 uur start de boerenbruiloft

en vindt de sleuteloverdracht plaats
op het gemeentehuis. Dit wordt
gevolgd door de receptie van het
boerenbruidspaar in café De Vonkel.
Om 14.30 uur start de optocht. Gekke
maondaag wordt afgesloten met een
groot gekke maondagsfeest in alle
cafés.

HORECA HULP GEZOCHT BIJ
TOPLOCATIE AAN DE MAAS!
Op 30 mei a.s. opent Café/Brasserie
Bij Christoffel haar deuren.
Wij zijn nog op zoek naar medewerkers
voor in de keuken, spoelkeuken en in de
bediening.
Wil jij in de weekenden of in je schoolvakanties lekker wat bijverdienen en
lijkt het je wat om op deze mooie locatie
in Broekhuizen aan de Maas ons team te
komen versterken?
Stuur dan een mail met je CV en
motivatie naar:
Jack@bijchristoffel.nl
En wie weet zien we je snel terug
Bij Christoffel!

Finale in Kerkrade

Drie LVK-finalisten
uit Horst aan de Maas
Eén act uit Horst, een uit Melderslo en eentje uit Grubbenvorst vertegenwoordigen Horst aan de Maas tijdens de
finale van het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK) op vrijdag 30 januari in de Rodahal in Kerkrade.
De finalisten werden tijdens een
radio-uitzending van L1 op zaterdag
24 januari bekendgemaakt. Björn van
Berkel werd rond 11.20 uur verrast.
Hij mag de finale op vrijdag 30
januari aftrappen met zijn nummer
Bis dich det. Vorig jaar stond hij ook
al in de finale van het LVK met het
liedje Vastenaovend Belaeve. In een
eerste reactie liet hij weten: “Ik vind
het geweldig. Of ik het verwacht
had? Ja, wat is verwacht? Je wint in
het dorp en komt in de halve finale.
In vergelijking met vorig jaar waren
de reacties dit jaar overweldigend
en toch moet je rustig blijven tot je
het zeker weet. Nu is het zeker en
ga ik het met alle Plaggenhouwers
vieren. Ik zie wel hoelang het feest
doorgaat.”
De Cornetto’s uit Melderslo
werden even na 12.00 uur
bekendgemaakt. Corné Seuren, Ed
Vullings en Mark van de Pas bereikten
voor de eerste keer de halve finale

van het LVK, dus debuteren nu ook
met hun nummer Madamameniksoét
in de grote finale. Corné Seuren: “We
hadden het eigenlijk niet verwacht.
Hier in de regio zijn veel goede
nummers gemaakt. De verslaggever
kwam de lange oprijlaan op, maar kon
ons niet meteen vinden. Toen ben ik
naar buiten gegaan en liep ik hem
tegen het lijf. Toen gingen we hier
natuurlijk helemaal uit ons dak. Het is
geweldig.” De Cornetto’s treden in de
finale als dertiende act op.

’Eerst gaan we
genieten’
Thijssen en Co uit Horst werden als
laatste verrast door een verslaggever
van de Limburgse omroep L1. Met
hun liedje Kolder in de kop werden
ze door de hoofdjury en het publiek
dat vanuit thuis heeft gestemd goed
genoeg bevonden voor de finale. Thijs
Kleeven vertelt: “We zijn ontzettend

blij. Op de valreep door naar de finale,
dat is heel mooi. Er waren zoveel
goede liedjes uit deze regio dat er
niets te verwachten viel. De kamer
zat hier vol en vanmiddag moet er
van alles geregeld worden. Over een
week is het al zover, maar eerst gaan
we genieten van dit ontzettend leuke
nieuws.” Thijssen en Co mogen de
finale vrijdag 30 januari afsluiten, zij
treden als twintigste op.

Meeste publieks
stemmen
De drie kandidaten uit Horst
mogen samen met zeventien andere
finalisten gaan strijden om de winst
tijdens het 39e LVK. De top 5 van de
hoofdjury werd meteen geplaatst.
De resterende plekken werden
vergeven aan de liedjes die de meeste
punten kregen van de hoofdjury én
die de meeste publieksstemmen
binnenhaalden.

SOS Meerlo-Wanssum
bouwt een speciale
school voor dove
kinderen in het dorpje
Jiboro (Gambia)
Helpt u mee?

Bankrekeningnr.: 13.25.91.189
www.sos-meerlowanssum.nl
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GMV De Plaggenhouwers (Grubbenvorst)

PRINS GUUS I GEFELICITEERD NAMENS
O N D E R S TA A N D E B E D R I J V E N

11 vragen aan prins Guus I

‘Veel gekkigheid, meer gezellig
heid, alleen maar plezier’

Kiek heej staon
we dan, we maken
der samen ein groët
fiesje van. Samen met
och, zië aan zië, want
weej weite wiej.

Wie ben je?
Ik ben Guus Aarts (25).
Mensen in het dorp kennen me misschien als actief
lid bij de tennisclub en de volleybalclub. Tot op heden vorm ik
met mijn adjudanten een vrijgezellig trio.
Waar werk je?
Ik werk bij Janssen Staalwerk BV in Grubbenvorst.
Ik werk hier nu twee jaar als constructiebankwerker. Ik heb de opleiding all-roundconstructiewerker
gedaan in Helmond. Mijn baas was erg enthousiast, mede omdat hij zelf adjudant is geweest. Hij
heeft dus ook advies gegeven voor het uitkomen
en is ook een van onze sponsoren.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins
te worden?
Dit is een vraag die je maar een keer in je leven
krijgt. Het is een enorme eer om prins te zijn van je
eigen dorp. Het carnaval vieren zit ook bij ons in de
familie: oom Bert van de Brandt was prins in 1983
van De Plaggenhouwers en oom Leo Benders was
in 1989 prins bij d’n Oeles in Tegelen. En een van
mijn ooms is afgelopen jaar adjudant geweest. Als

prins hoef je nergens voor te zorgen, alleen dat je
strak in het pak staat en je ketting nooit vergeet.
Hoe voelde het om tot prins te worden
gekozen?
Ik had het totaal niet aan zien komen. Ik ben
‘s avonds ziek naar bed gegaan en heb er een
nacht niet over geslapen. Daarna was ik vol
enthousiasme en heb ik ja gezegd. Mijn adjudanten
heb ik zelf mogen kiezen, dit zijn Timo Wagemans
en Boy Alberts geworden. Timo en Boy zijn allebei
carnavalsvierders en ik kan het redelijk met hun
vinden.
Wat betekent carnaval voor jou?
Veel gekkigheid, nog meer gezelligheid, alleen
maar plezier en natuurlijk met goed glas bier.
Wat wordt er volgens jou van een prins
verwacht?
Er zijn vele vergaderingen vooraf gegaan waar veel
over niets gepraat werd en vooral veel gedronken
werd. Er wordt verwacht dat we overal vooraan
staan en dat we jong en oud bij elkaar brengen en
er één groot feest van maken.
Wat wens je carnavalsvierders in je
gemeente toe?

Eén groot feest met veel gezelligheid en genoeg
te drinken.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Daar hoef je als prins van een gekke
maondaagsverening niet lang over na te denken.
Dat is onze eigen Gekke Maondaag.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens
carnaval?
Als we het eerste weekend moeten aanhouden
als standaard, dan wordt er weinig geslapen.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Ik heb het denk ik goed verborgen weten
te houden, ja. Er waren veel mensen die
dachten dat ik bruidegom zou worden in
de boerenbruiloft. Dat was omdat onze
volleybalclub, SV Aspargos, de boerenbruiloft dit
jaar organiseert.
Welk advies zou u uw opvolger in 2016 mee
willen geven?
Zorg dat je een goede conditie hebt. En genoeg
dorst, want de jongens van de raod van elf die
hebben altijd en veel dorst.

Maatwerk in stalen trappen en leuningen

Wij feliciteren onze prins Guus I
en de adjudante Timo en Boy

Weej winse dit iézersterke trio enne

geweldige carnaval!

Mercuriusweg 13 5971 LX Grubbenvorst T 077 - 327 00 55

www.janssenstaalwerk.nl

Venloseweg 11
5971 CG Grubbenvorst
Tel. 077 366 13 09
info@devonkel.nl

CAFÉ-RESTAURANT
FEESTZAAL

www.devonkel.nl

Wij feliciteren prins Guus
en adjudanten Timo en Boy!
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Modelautoruilbeurs
In recreatiecentrum De Schatberg in Sevenum wordt zondag 1 februari voor de 31e keer de modelautoruilbeurs georganiseerd. Standhouders hebben hun schaalmodellen en aanverwante producten uitgestald.
Op zo’n 150 meter tafellengte
wordt een ruim aanbod
gepresenteerd van schaalmodellen
die uiteenlopen van 1:10 tot 1:150.
Er zijn vrachtauto’s, personenauto’s
maar ook grondverzetmodellen en

treinen aanwezig op de beurs. Ook is
er gelegenheid om bij te praten met
andere verzamelaars. Volgens de
organisatie is de beurs namelijk
inmiddels uitgegroeid tot een echte
hangplek voor verzamelaars.

De toegang en het parkeren zijn
deze dag gratis. De beurs is geopend
van 10.00 tot 15.00 uur.
Kijk voor meer informatie
over de beurs op
www.modelauto-ruilbeurs-sevenum.nl

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

Boerenbruidspaar
’t Tuuteriek Hegelsom
Freek Linders en Jeanine Kellenaers zijn aansluitend aan de receptie van
prins Ruud I op zondag 25 januari uitgeroepen tot het nieuwe boerenbruidspaar van ’t Tuuteriek in Hegelsom. Ook de boerenfamilie werd deze middag
bekendgemaakt.
Samen met prins Ruud, prinses
Mieke en de adjudanten René en
Leon zullen Frederich vaan Henk
vaan Linders Hay en vaan Wilma vaan
Wienenbernadje ziene Ger en Josie vaan
Peter vaan Buiske zien Sjaakske en vaan
Miranda vaan Versleijen Mart voorop
gaan tijdens de carnaval in ’t Tuuteriek.
Hun motto luidt ‘carnaval in ‘t teiken
vaan Duitse lol en plezeer, fiëst met os
mej en preuf vaan die geweldige sfeer’.
Op carnavalsmaandag 16 februari zullen
Frederich en Josie in de onecht verbonden worden op de boerenbruiloft, die
dit jaar wordt georganiseerd door Jong

Nederland Hegelsom met als thema
‘Bayerische Bauernhochzeit’. Frederich
is twintig jaar, getogen in Hegelsom en
werkt bij Limbraco. Frederich heeft altijd
gevoetbald en heeft bij Jong Nederland
de leiding over de groep Hamburgers
met korting. Daarnaast is hij vrijwilliger
bij de soos en houdt hij van klussen in
de keet. Josie is ook twintig jaar oud
en geboren en getogen in Hegelsom.
Zij volgt de opleiding pedagogiek en
loopt momenteel stage bij Synthese
in Venray. Ook Josie is leidster bij Jong
Nederland en is altijd druk in de weer
met haar groep De Kwebbelkeuntjes.

Metalbowling in De Riet
Het vierde Limburg Metal Bowling championshiptoernooi werd zaterdag 24 januari gehouden bij party- en
bowlingcentrum De Riet in Horst. Met muziek en aankleding uit de heavymetal- en hardrockscene werd het
bowlingtoernooi gehouden. Twintig teams uit Limburg streden mee om de Limburg Metal Bowling trofee.
De Riet in Horst werd daarvoor omgebouwd tot heavymetalwalhalla. Tijdens het toernooi trad onder andere
metalcoverband The Covering uit Tilburg op.

Sfeervol wonen in Horst aan de Maas
KOM NAAR HET OPEN HUIS OP VRIJDAG 30 JANUARI A.S.
van 15.00 tot 16.00 uur op de bouwplaats aan de Janssenweg en neem vrijblijvend een kijkje in één van de woningen!
g zo
Opleverin

mer 2015

!

Karakteristieke hoevewoningen

Riante 2-onder-1-kapwoningen

• Vrijstaand (geschakelde) woningen met
blijvend vrij uitzicht op beekzone
• Gezinswoning (landelijk) of levensloopbestendige woning (klassiek of royaal)
• Veel privacy
• € 8.500,- koopsubsidie gemeente
Horst aan de Maas van toepassing*
• Verkoopprijzen vanaf € 243.000,- v.o.n.

• Ruime woningen met blijvend vrij uitzicht
op beekzone
• Standaard erker, dakkapel en garage
• 3 slaapkamers
• Diverse kopersopties
• Verkoopprijzen vanaf € 263.500,- v.o.n.

* informeer naar de voorwaarden

www.deafhangfase2.nl
T: (077) 398 90 90

T: (0478) 51 37 00

T: (077) 260 00 00
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11 vragen aan prins Jonas I

CS De Klotbultjes (Griendtsveen)

‘Ik verwacht helemaal niet te
slapen: we blijven feesten’

Wie ben je?
Ik ben Jonas Ramaekers en ik ben in 2001
geboren in Hardenberg in Overijssel. Mensen in
Griendtsveen kennen me misschien van de voetbalclub, waar ik lid van ben. Onze buren vonden
het prachtig dat ik tot prins ben gekozen.
Waar werk je?
Ik ga naar school. Ik ben scholier op het
Peellandcollege in Deurne, waar ik naar het
tweede jaar atheneum ga.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins
te worden?
Prins Glenn I was vorig jaar prins. Toen ben ik
zijn adjudant geweest. Ik heb ja
gezegd op de vraag om prins
te worden, omdat ik van
carnaval vieren houd.
Dat is vooral vanwege
de gezelligheid, het
samenzijn met anderen en natuurlijk het
plezier maken.

Geen gezeur,
carnaval geh veur!

Hoe voelde het om tot prins te worden
gekozen?
Ik had het niet verwacht, maar was blij toen
ze mij vroegen of ik prins wilde worden. Ik
mag het samen vieren met mijn adjudant Koen
Konings, dat is een supergoeie vriend van mij uit
Griendtsveen.
Wat betekent carnaval voor jou?
Carnaval vieren betekent voor mij gezelligheid,
samenzijn en plezier hebben met iedereen in
Griendtsveen.
Wat wordt er volgens jou van een prins
verwacht?
Ik heb vorig jaar de kat uit de boom gekeken toen
ik adjudant was bij prins Glenn, dus ik weet een
beetje wat er van me verwacht wordt. Ik vind het
leuk dat ik nu prins mag zijn!
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Ik wens iedereen heel veel plezier, samenzijn,
gezelligheid en hoop dat iedereen er heel veel van
kan genieten!

Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
De hoogtepunten die ik verwacht deze carnaval,
zijn met de volle bus uit Griendtsveen naar de
sleuteloverdracht in de Mèrthal gaan, het vieren
van het snotneuzenbal in Griendtsveen en de
optochten in Griendtsveen en in America.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens
carnaval?
Ik verwacht helemaal niet te slapen: we blijven
feesten, lang leve de lol! Mijn motto is niet voor
niks: geen gezeur, carnaval geh veur!
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Ik heb mijn aanstelling makkelijk geheim kunnen houden, je moet gewoon af en toe zwijgen.
Welk advies zou je je opvolger in 2016 mee
willen geven?
Ik zou mijn opvolger door willen geven dat het
in het begin heel spannend is om prins te zijn,
maar laat het lekker op je af komen en geniet
ervan.

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

Prins
Jonas
proficiat!
St. Barbarastraat 35 Griendtsveen
Tel. 0493 - 529 251

www.herbergdemorgenstond.nl

Spreeuwenberg Automotive
feliciteert prins Jonas I,
adjudant Koen en vorst Luuk!
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Jeugdprinsenpaar Demonstraties oude ambachten
Geiten Tienray

In Museum De Locht in Melderslo worden op zondag 1 februari diverse ambachten gedemonstreerd, waaronder bier brouwen. Dat vindt plaats in de pas geopende brouwerij. Bezoekers krijgen informatie over grondstoffen
en hulpmiddelen.

Het nieuwe jeugdprinsenpaar van carnavalsvereniging De Geiten uit
Tienray is zaterdag 24 januari bekendgemaakt. Prins Robin den Urste en
prinses Fenne de Urste houden receptie op carnavalszondag 15 februari om
16.00 uur in de Geitestal in Tienray.

Naast de demonstraties is
er een aantal wisselexposities
te bezichtigen in het museum,
zoals Het Hemelrijk. Dat is een
verzameling heiligenbeelden. Ook

zijn de exposities Het Groene Kruis en
de Klokkenexpositie met een aantal
klokken van klokkenmaker Jean
Wilmar te bezichtigen. Het museum
is op woensdag, zaterdag en zondag

open van 11.00 tot 17.00 uur.
De demonstraties beginnen om
13.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Optreden Prodigytribute
Jilted Generation, een Prodigy-tributeband, verzorgt vrijdag 30 januari een optreden bij Blok 10 in Horst.
De Britten maken van hun
optredens dancefestijnen. Ondanks de
elektronische aard van deze muziek is

Jilted Generation een volwaardige band
met twee frontmannen, een drummer,
gitarist en een toetsenist. Zij brengen

het unieke geluid van The Prodigy op
het podium. Het optreden van Jilted
Generation begint om 22.30 uur.

Dubbelconcert Vuur bij Cambrinus
Margriet Eshuijs en Maarten Peters spelen zondag 1 februari vanaf 16.00 uur hun concert Vuur bij café
Cambrinus in Horst. Tijdens het concert zingen en spelen de twee solisten samen grote liedjes op een kleine
manier.
Eshuijs en Peters spelen samen
liedjes van zichzelf en liedjes uit
het repertoire van bijvoorbeeld
The Beatles, Sting en Fleetwood
Mac, maar dan op totaal eigen wijze.
Uitgangspunt van singersongwriter
Peters is dat zijn liedjes ergens over
moeten gaan. Zijn nummer worden

Op zaterdag 24 januari maakte
Tienray een tijdreis met de tijdmachine,
een DeLorean DMC 12. Teruggekeerd in
de tijd stapten prins Robin den Urste en
prinses Fenne de Urste hieruit. Zij worden bijgestaan door vorst Lars, hofdame

Evelien en de raad van elf. Ze regeren
deze carnaval over de kleine Liempkes
onder het motto ‘Normaal zien piel en
boag schiete, teikene en appe os dinge,
mar ut is carnaval dus we gaon polonaise loëpe en duchtig swinge.’

Optreden Woodmill
bij café D’n Tap
De countryformatie Woodmill treedt op zondag 1 februari op in café
D’n Tap in Horst. Dit optreden begint om 15.00 uur.

dan ook vertolkt door artiesten als
Liesbeth List en Rob de Nijs. Margriet
Eshuijs staat al meer dan 40 jaar op
het podium en verdiende prijzen als
Edisons en de Gouden Harp. Voor haar
verdiensten in de popmuziek werd zij
geridderd en haar grote hits House for
Sale en Black Pearl staan steevast in de

Een 5-zone-pocketvering matras.
Lattenbodem 28-lats gewichtsinstelling variabele hardheid
instelling in de middenzone.

Top2000. Gesigneerde DVD van het
duo winnen? Mail dan het antwoord
op de vraag: Wat was de eerste grote
hit van Margriet Eshuijs? naar
info@margrieteshuijs.nl ovv
Margriet Eshuijs en Maarten Peters in
Horst. Onder de inzendingen verloot
de organisatie de prijs.

Een 5-zone-pocketvering matras.
Lattenbodem 28-lats gewichtsinstelling variabele hardheid
instelling in de middenzone.














2e set gratis
vanaf

€ 899,-

 



2e set gratis
vanaf

€ 499,-

  

Hoogte:22cm. Kern: Advanced Pocket interieur
met 300 elektrothermische nageharde tijk.
tonvormige veren per m2, afgedekt met latex
en geïntegeerde jute drukverdeler. Extra:
soepel schoudercomfortzone met een fresh
ﬁbre blindgenopte elastische stretch.
90 x 200 € 695,-

   

NU 50% KORTING
OP HET 2e MATRAS

Hoogte 21cm. Kern: Pocket Premium-interieur
met 300 tonvormige veren per m2 met aan
beide zijden een extra comfortabele laag
comfortschuin met soepele drukverdeler.
Extra: Soepele schouder-comforzone. Doorstikking Fressh! Fibre Tijk: Elastische Strectch
met Sensity behandeling en voorzien van
praktische stoffen handgrepen. Diverse maten
verkrijgbaar.
90x200 € 495,-

Woodmill bestaat uit zeven leden
met allemaal een verschillende muzikale
achtergrond. Hun thuisbasis ligt zowel in
Meterik als in Nederweert. De kern van
Woodmill bestaat uit het Nederweertse
echtpaar Miranda en Peter Verdonschot.
Uit Meterik komen Guus Brinkmans en

Wim Steeghs. Drummer Thijs Donders
en toetsenist Jan Slot zijn afkomstig
uit Weert. Sologitarist René Smeets
tenslotte is eveneens afkomstig uit
Nederweert. Woodmill brengt een mix
van moderne country met het accent op
de meerstemmige zang.

Een 5-zone-pocketvering matras.
Lattenbodem 28-lats gewichtsinstelling variabele hardheid
instelling in de middenzone.

Eigen Haard
www.eigenhaardcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum

Een 5-zone-pocketvering matras.
Lattenbodem 28-lats gewichtsinstelling variabele hardheid
instelling in de middenzone.

meubel



Een 5-zone-pocketvering matras.
Lattenbodem 28-lats gewichts-







Een 5-zone-pocketvering matras.
Lattenbodem 28-lats gewichts-
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PRINS RUUD I GEFELICITEERD
N A M E N S O N D E R S TA A N D E B E D R I J V E N
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Prins Ruud I, prinses Mieke en
adjudanten René en Leon
enne keischonne carnaval namens

CV D’n Tuutekop (Hegelsom)

Kogelstraat 62, Hegelsom
077 398 76 65

BLOEMSIERKUNST

www.kogeldistel.nl

AUTOBEDRIJF

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

Prins Ruud I, Prinses Mieke
en adjudanten René en Leon:
weej wense jullie enne
biestige schonne
vasteloavend!

www.innovista.nu

Weej wense Prins Ruud,
Prinses Mieke en
adjudanten René en Leon
veul plezeer!
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

29
01

11 vragen aan prins Ruud I

‘Carnaval in
Hegelsom
is van hoog
niveau’

Wie ben je?
Mijn naam is Ruud Zanders, ik ben prins van carnavalsvereniging
D’n Tuutekop. Ik woon samen met mijn prinses Mieke Joosten in
Hegelsom op de Braak, het mooiste straatje van Hegelsom. We
hebben twee kinderen: Jan (6) en Nina (3).
Waar werk je?
In het dagelijks leven werk ik als
productrangemanager bij Jabro
Tools in Lottum. Jabro is
een mooi hightech bedrijf
waar we volhardmetalen
frezen ontwikkelen en
produceren voor de
metaalindustrie. Overal
in ons bedrijf hangen
op dit moment mooie
posters met mijn naam
en foto.
Waarom heb je ja gezegd
op de vraag om prins te
worden?
Carnaval zit bij mij in het bloed.
Behalve drie jaar in de raad van elf heb ik vorig jaar ook voor
het eerst met mijn broers Emiel en Wilbert aan de zittingsavonden meegedaan. Mijn prinses Mieke is nog een vele grotere
carnavalsgek en bij ons wordt dan ook al vanaf midden oktober
carnavalsmuziek gedraaid.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Het moment dat vorst Rob mij op een veel te laat tijdstip belde
met een excuus om even op bezoek te mogen komen, dat vergeet ik nooit meer. Enkele minuten later zaten Rob, de prinsencommissie en Mieke en ik samen aan de keukentafel. We waren
meteen dolenthousiast. Mijn adjudanten zijn Leon Faessen en
René Saris. Ik ben apetrots dat deze twee ‘kèls’ mij tijdens carnaval bijstaan. René, Leon en ik zijn samen in Hegelsom opgegroeid en we behoren tot dezelfde vriendengroep. Extra mooi is
dat we al eens het jeugdprinselijk trio zijn geweest in 1997. Toen
was René prins en Leon en ik de adjudanten.
Wat betekent carnaval voor jou?
Carnaval is het voor mij wanneer iedereen het écht naar zijn zin
heeft, jong en oud, allemaal door elkaar.
Wat wordt er volgens jou van een prins verwacht?
In Hegelsom is carnaval een feest voor en door iedereen.
Natuurlijk wordt van een prinselijk kwartet redelijk wat verwacht
en daar wordt je dan ook perfect in begeleid. Sowieso staan voor
elke activiteit enthousiaste vrijwilligers gereed om alles vlotjes
te laten verlopen en dat lukt heel goed. Carnaval in Hegelsom is
van hoog niveau.
Wat wens je de carnavalsvierders in onze gemeente toe?
Heel treffend vind ik de spreuk van een van mijn kameraden
én prins van De Turftreiers, prins Rick d’n Iërste met zijn prinses
José: ‘Hang de slingers op en vier ut leave!’
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Vorig jaar was voor mij het themabal op zaterdagavond een
absoluut hoogtepunt. Met onze vriendengroep hebben we
toen echt de pannen van het dak gefeest. Dit jaar wil ik graag
beleven als een groot feest, ongeacht de activiteit, tijd of plaats:
ik wil overal van genieten.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens carnaval?
Slapen kan ik ‘s morgens beter dan ‘s avonds en dat zal met
carnaval dus ook wel zo zijn.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen houden voor
familie, vrienden en kennissen?
Het viel niet altijd mee om onze uitverkiezing geheim te houden.
Veel mensen in Hegelsom zijn echt bezig met het ‘prins raden’
en dat was te merken.
Welk advies zou je je opvolger in 2016 mee willen geven?
Geniet van elke seconde. Het is een kans die je maar één keer
krijgt

“Deze
vastenaovend
braeke weej iëzer
met hând en springe
in d’n Tuutetempel
same oët d’n bând”

cultuur 23

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

Kindermiddag in Evertsoord
De Smêlentôs in Evertsoord was zondagmiddag 25 januari het toneel voor de kindermiddag van carnavalsvereniging Kroeënekraan en Pieëlhaas uit Kronenberg en Evertsoord. De allerkleinsten vermaakten zich
met de polonaise onder waakzaam oog van prins Joep en zijn adjudanten en dansmarietjes. Ook was er een
optreden van goochelaar Pepijn Stoter.

24
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Receptie jeugdtrio
zo 1 februari 14.11 uur
Organisatie: GMV
De Plaggenhouwers
Locatie: café ‘t Stammineke

Boerenbruiloft
en -receptie

America

Receptie prinselijk paar en
adjudanten
za 31 januari
20.11-22.11 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: Bondszaal

ma 2 februari 10.00 uur
Organisatie: VC Aspargos
Locatie: café De Vonkel

Gekke Maondigsoptocht
ma 2 februari 14.30 uur
Organisatie:
GMV De Plaggenhouwers

Truujebal met dj Koen
di 3 februari 21.00 uur
Locatie: café Boëms Jeu

Evertsoord
Peelbal

za 31 januari 20.30 uur
Organisatie:
CV Kroeënekraan en Pieëlhaas
Locatie: Smêlentos

Griendtsveen
Receptie prins

zo 1 februari 14.11 uur
Organisatie: CS De Klotbultjes
Locatie: De Zaal

Grubbenvorst
WaWa-bal

za 31 januari 20.11 uur
Organisatie:
GMV De Plaggenhouwers
Locatie: café ‘t Stammineke

Dialectmis
zo 1 februari 10.00 uur
Locatie: OLV
Ten Hemelopnemingskerk

Hegelsom

Bezoek SP-statenfractie
voorzitter Daan Prevoo
do 29 januari 20.00 uur
Organisatie:
SP Horst aan de Maas
Locatie: café De Leste Geulde

Informatieavond
voorbereiding
Rundje um ut Hundje
di 3 februari 19.30 uur
Organisatie: Chris Beurskens,
TopSportief
Locatie: Liesbeth’s Grand Café

Handwerkcafé
vr 30 januari 14.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek

Lezing:
Het nieuwe boekhouden

Cafeestje met AJ&Chester
en Kroet&Karboet

wo 4 februari 19.30 uur
Organisatie: StartersCafé Horst
Locatie: Liesbeth’s Grand Café

vr 30 januari 22.00 uur
Locatie: OJC Niks

Kronenberg

Optreden ProdigyBonte avond
tributeband Jilted Generation vr 30 januari 20.00 uur

Seniorenmiddag

vr 30 januari 22.30 uur
Locatie: Blok10

za 31 januari 13.30 uur
Organisatie: CV De Tuutekop
Locatie: zaal Debije

Opening campagnehuis
Rudy Tegels

Ut Talent

Receptie jeugdprins
en uitkomen
jeugdboerenbruidspaar

za 31 januari 14.00 uur
Organisatie:
CDA Horst aan de Maas
Locatie: Lambertusplein

zo 1 februari 14.11 uur
Organisatie:
CV Kroeënekraan en Pieëlhaas
Locatie: Torrekoel

zo 1 februari
14.11-16.11 uur
Organisatie: CV De Tuutekop
Locatie: zaal Debije

Horst

Poëzieweek met
voordrachten en muziek
do 29 januari 19.30 uur
Organisatie: BiblioNu en
Dendron College
Locatie: BiblioNu

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

Receptie prins
za 31 januari 20.11 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: Mèrthal

Organisatie: CV Kroeënekraan en
Pieëlhaas
Locatie: Torrekoel

Hummelkesbal
za 31 januari 15.11-18.00 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel

Demonstraties
oude ambachten
zo 1 februari 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Receptie prins
zo 1 februari 14.11-16.11 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel

Sevenum

The Crazy Chester Band
za 31 januari
Locatie: café Croes Moeke

Dansvoer: Roze Zaterdag

Lottum

za 31 januari 21.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Modelautoruilbeurs
zo 1 februari 10.00-15.00 uur
Locatie: recreatiecentrum
De Schatberg

Mini Peggen-playbackshow

Dorpsraadsvergadering

za 31 januari 14.00 uur
Locatie: JOL-zaal in de Smetenhof

wo 4 februari 19.30uur
Locatie: De Wingerd

Meerlo

Swolgen

zo 1 februari 15.11-16.30 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: café Oud Meerlo

za 31 januari 19.49 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina

Melderslo

Tienray

vr 30 januari 21.11 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: café-zaal ‘t Paradijs

vr 30 en za 31 januari 19.30 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: Parochiehuis

Optreden Woodmill
zo 1 februari 15.00 uur
Locatie: café d’n Tap

Jeugdprinsenreceptie
Concert Margriet Eshuis en
Maarten Peeters
zo 1 februari 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Thema-avond: 1 jaar
Alzheimer Café met Erato
ma 2 februari 19.30-21.30 uur
Organisatie: Alzheimer Café Horst
Locatie: Mikado

Hengstenbal

Receptie prins

Tienderse revue

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

‘t Besteur ván carnavalsveriëniging “D’n Dreumel”
zui ‘t schon vinge, ás geej

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

Preens Paul III
kwaomt liëre kenne óp zien recepsie die
zaoterdág 31 jannewari 2015 gehalde wuurdt in
de mèrthal, aan de gasthoêsstraot,
”carnaval is ‘n lied ván verlange nao ‘n
waereld die good is, maestro meziek!”
preens:

paul riswick

prinses:

christianne riswick-lemmen

tusse 20.11 en 22.11 oor.
á-sloêtend is d’r groët fiëst in de mèrthal.

Hagro kantoormeubelen is gespecialiseerd in verkoop, montage en demontage van nieuwe en
gebruikte kantoormeubilair en magazijn inrichtingen. Ter versterking van ons team zijn wij op
zoek naar een enthousiaste

Gebruikte
Magazijnmedewerker / vrachtwagenchauffeur m/v
Duitse
degelijke
kwaliteit

Tot deze functie behoort magazijnwerk (laden/lossen), bestellingen klaarzetten, montage van
kantoormeubilair en magazijnstellingen bij klanten tot je werkzaamheden, alsmede het transport
van kantoormeubilair en magazijnstellingen door heel Nederland.

We bieden je een afwisselende en uitdagende baan binnen een gezond bedrijf en een
marktconform salaris. Van jou vragen we dat je representatief, stressbestendig en flexibel bent.
Daarnaast beschik je over het vrachtwagen rijbewijs en een chauffeurs diploma.

kómde ok?

adjudânt: ed oudenhoven
adjudânt: marcel peeters

Grahl bureaustoel

hórs, jannewari 2015

Nu:

Pas jij binnen deze omschrijving en heb je zin in een nieuwe uitdaging? Stuur ons dan je
sollicitatiebrief met C.V. Dit kan per post: Hagro kantoormeubelen, t.a.v. Dhr. Wout Swinkels,
Horsterweg 19, 5975 NA Sevenum of per e-mail naar info@hagrokantoormeubelen.nl

€ 69,-

ex. btw

Horsterweg 19 te Sevenum
Tel. : 077-398 80 37
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Medische Religie
zorg
America
zondag

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

11.00

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
19.15

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)
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

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

Verloskundige zorg

Tienray

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

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

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
30 januari t/m 5 februari 2015
Tandunique Sevenum BV
Peperstraat 43, Sevenum
T 077 467 20 97

Alarmnummer

112

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

In de Bokkenstal in Swolgen kwamen zondag 18 januari tijdens The Voice of Zwollege Wout Groetelaers en Floor
Gerlach uit als nieuw jeugdprinsenpaar van carnavalsvereniging D’n Bok.

Broekhuizen

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

Sevenum

Jeugdprinsenpaar Swolgen

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Tijdens carnaval worden Wout
en Floor bijgestaan door de nieuwe
jeugdraad met Luuk Kursten als jeugdvorst en Victoria O’Farell als jeugdnarrin. Hun adjudanten zijn Bas van Helden
en Rochelle Huberts.
Prins Wout is 11 jaar en wordt
carnavalsmaandag 12 jaar. Wout is elk
week op de sportvelden van Sporting
ST te zien bij de D1 en is een grote
fan van Real Madrid. Wout is zoon van

adjudant Roel. Prins Wout is gek op
pizza’s en kijkt graag naar filmpjes van
Enzo Knol.
Prinses Floor is 11 jaar geleden
geboren in Lieshout bij De Roapers als
dochter van de huidige prins Bart III van
CV D’n Bok. Floor speelt graag piano en
is actief bij het dansgarde in Swolgen.
Net als prins Wout is ook Floor gek
op Enzo Knol. Haar grootste idool is
Robert Pattinson, die leuke jongen uit

Twilight. Op basisschool De Klimboom
wordt Floor met haar bijnaam, Flurry,
aangesproken.
Prins Wout en prinses Floor vieren
carnaval onder het motto “Weg met
den iPad, telefoeën en Enzo Knol, mit
dizze jeugdraod make weej veul lol.”
Op zondag 8 februari recipiëren prins
Wout en prinses Floor met hun hele
gevolg om 14.11 uur in De Bokkenstal
in Swolgen. (Foto: HC Fotografie)

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

zondag

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

1 februari 2015
11.00 - 16.00 uur

KEIZERIN MARIALAAN 2
NIEUWVELD 59 + 61
JULIANALAAN 2, HELMOND
GOORSEDIJK 6, MIERLO
WWW.ROC-TERAA.NL

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)

24731/2

Huisarts en apotheek

Heilige mis

service 25

26

cultuur

29
01

Kunstexpositie Oet de Verf in Sevenum
Het pand van FysiQ fysiotherapie en fitness in Sevenum ziet er sinds kort een stuk kleurrijker uit. Het is namelijk
het decor geworden van een expositie van atelier Oet de Verf in Panningen, die bestaat uit schilderijen en keramische vazen gemaakt door mensen met een beperking. Marco Smits uit Sevenum vertelt over zijn passie.

in het atelier. Anderen komen minder
vaak”, vertelt Wijnhoven. Die bevlogenheid heeft geresulteerd in een aantal
schilderijen en vazen die nu te bezichtigen zijn in het Sevenumse sportcentrum. In de gang naar de fitnessruimte
hangt een exotisch schilderij met daarop
verschillende vissen. “Hier ben ik het
meest trots op”, zegt Smits. Onderaan
het schilderij hangt een kaartje. Hierop
staan de naam van de maker, de titel en
de prijs. Voor 150 euro heeft het schilderij een nieuwe eigenaar.
Smits maakt al sinds zijn achttiende
kunst. Hij heeft drie jaar geleden een
aanmoedigingsprijs gewonnen. Het
geld dat daarmee gemoeid was, is
ingezet voor zijn educatie. De gedachte
daarachter was vooral om mensen met
een beperking te stimuleren om weer te

participeren in de maatschappij. “En om
te laten zien dat Marco kwaliteit heeft
als kunstenaar”, zegt Wijnhoven. Smits
ziet zichzelf dan ook als kunstenaar.
“Het leuke aan het maken van kunst is
dat het puur is. Het komt uit jezelf“, zegt
Smits.
De opbrengst van de werken die in
het sportcentrum tentoongesteld zijn,
gaat voor een deel naar de inkoop van
nieuwe materialen. De kunstenaars krijgen ook een deel. Een van de vazen van
Smits is al verkocht. Hij hoopt nog veel
meer te verkopen. Hij weet wel wat
hij met het geld gaat doen. “Opsparen.
Ik wil heel graag een keer een reis naar
Las Vegas maken”, aldus Smits.
De expositie in FysiQ is te bezichtigen gedurende de openingstijden van
het sportcentrum.

Klosoverdracht
in Mèrthal
“Mijn inspiratie haal ik uit de
reizen die maak. Zo ben ik al in Spanje,
Marokko en Duitsland geweest”, zegt
de 32-jarige Marco Smits. Hij is een
van de kunstenaars van atelier Oet de
Verf. Smits heeft een verstandelijke
beperking. Hij woont hierdoor in een

Ook voor

woongroep met begeleiding. Hij gaat
drie keer in de week als dagbesteding
naar het atelier om hier te schilderen en
keramische vazen te maken. “Ik luister
ook graag naar hardcore voordat ik
begin met een kunstwerk. Ik krijg daar
heel veel energie van”, aldus Smits.

Oet de Verf is een project van zorgorganisatie Daelzicht. Ruuth Wijnhoven
van Oet de Verf begeleidt Smits. Van de
groep van twintig die wekelijks werken
in het atelier is Smits volgens haar
een van de meest bevlogen personen.
“Marco is drie dagen in de week bezig

De presentatie van de Klos, de carnavalskrant van d’n Dreumel in Horst,
vindt plaats op vrijdag 6 februari. De Klosoverdracht is in de Mèrthal.
Tijdens de presentatie lezen de
schrijvers voor uit hun eigen werk.
Volgens de organisatie is het nog een
verrassing of de Kloscommissie er dit

jaar wel in is geslaagd een Hannes
aan iemand toe te kennen. De avond
begint om 20.11 uur, de zaal is vanaf
19.30 uur open.

kunststof kozijnen

gaat u naar

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

Gewoon op de Expeditiestraat 4 in Horst

