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Gekke Maondaag
in Lottum
Lottum was maandag 9 februari aan de beurt om haar Gekke Maondaag te vieren. In een bonte optocht, georganiseerd door carnavalsvereniging De Peg, trokken
c arnavalsvierders ’s middags door het dorp, waarna het feest echt losbarstte. Met name de incomplete raad van elf en de visvereniging die in haar maag zit met de bever in
het Schuitwater werden door diverse groepen in de optocht uitgebeeld. Groen- en blauwgeschminkte gezichten voerden vooral bij de grote groepen de boventoon.
Vlinders verbeeldden een babyboom in het dorp en uiteraard ontbraken zowel de schoolprins en –prinses, jeugdprins en –prinses als prins Bart IV niet.

Voorstel college aangepast

Raad: ‘Neem meer tijd voor plan Gasthoês’
De gemeenteraad van Horst aan de Maas vraagt het College van B&W dringend om voldoende tijd te nemen bij
het uitwerken van het plan voor cultureel centrum ’t Gasthoês in Horst. Ze koos dan ook nog niet voor een van de
varianten die het college had voorgesteld, maar gaf kaders aan waarmee het plan aangescherpt moet worden.
Tijdens de raadsvergadering van
dinsdag 10 februari gaf de gemeenteraad aan dat ze vooral een gedegen
plan voor ’t Gasthoês wil, waarmee de
exploitatie van het gebouw jaarlijks
zo min mogelijk tekort schiet. Het
Gasthoês kost de gemeente nu jaarlijks
438.000 euro exclusief geld voor
onderhoud. Dat moet in de nieuwe
situatie maximaal 200.000 euro zijn,
vinden de partijen.
Het College van B&W had de raad
zes varianten voorgesteld voor de
aanpak van ’t Gasthoês, maar de raad

vond het te vroeg om er al definitief
een te kiezen. Fractievoorzitter Bram
Hendrix van Essentie verwoordde de
mening van de politieke partijen: “Het
plan hoeft niet snel klaar te zijn, maar
moet wel gedragen zijn.”

Sportverenigingen
niet per se uitsluiten
Op een aantal punten paste de
raad het voorstel van het collega aan.
Zo vond zij unaniem dat sportverenigingen niet per definitie uitgesloten

hoeven te worden, zolang hun
ruimtes multifunctioneel gebruikt kunnen worden en het in het plan past.
Het college gaf in haar voorstel eerder
aan dat alleen voor biljartverenigingen
nog mogelijk plaats is. Ook stellen de
partijen dat de invulling van panden
die leeg achterblijven als gebruikers
naar het Gasthoês zouden verhuizen
onder de aandacht moet komen. Zij
doelden hierbij onder andere op de
huidige bieblocatie en het pand aan
de Bemmelstraat waar Omroep
Reindonk nu zit.

Hoewel er nog steeds veel onduidelijkheid heerst over de precieze
inhoud van het Herberg de Troostconcept, zien met name de

coalitiepartijen dit als ‘plus’ voor
het cultureel centrum.
Lees verder op pagina 02
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Raad: ‘Neem meer tijd
voor plan Gasthoês’
Annemie Craenmehr (CDA): “Als
de plusfunctie voor andere kernen
kan gelden en incidenteel voor de
regio, dan is dat een pré. Zie dat als
aanvulling, niet als vervanging van de
gemeenschapshuizen in de dorpen.”
Fractievoorzitter Roy Bouten (PvdA)
droomde al over de invulling van het
pand. “Dit biedt kansen voor het dorp
en de regio. Het plan gaat niet ten
koste van cultuur in kleine kernen. Het
moet een aanvulling op het aanbod
zijn.”
D66 gaf als enige partij aan hoe
dan ook bezwaren te hebben tegen

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Wim Coenen,
Rick van Gasteren, Anne Gubbels,
Fabienne ten Horn, Judith van
Meijel, Cleo Schatorjé, Gyonne
Schatorjé, Rosanne Vromen, Nicky
Willemsen en Kris Wijnands
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

de inpassing van de bibliotheek
in het plan. Fractievoorzitter Henk
Kemperman ziet hoe de bibliotheek
een meerwaarde kan zijn voor het
Gasthoês, maar vindt dat andersom
niet het geval.

Herberg de
Troost-visie wordt
toegelicht
“Verplaatsing naar het Gasthoês
zou desastreus zijn voor de bibliotheek. Ze krijgen dan niet voldoende
ruimte. Een levendige omgeving met
veel reuring past niet bij de activiteiten van de bieb. Dit besluit leidt tot

marginalisering van de bibliotheek.”
Wethouder Ger van Rensch
beloofde de raad dat de initiatiefnemers van het Herberg de Troostconcept, waar onder anderen Tren van
Enckevort en Jack Poels van Rowwen
Hèze bij betrokken zijn, voor de zomer
hun visie zouden komen verduidelijken. “We leggen u eerst het concept
voor, zodat u er een gevoel bij krijgt”,
zegt hij tegen de raad. Het plan dat
oorspronkelijk in september geagendeerd wordt, mag nu wat later klaar
zijn. Wethouder Van Rensch stemde in
met het voorstel van de raad en geeft
aan uiterlijk in januari 2016 met een
voorstel te komen en de raad tussentijds te blijven betrekken.

Meer overlast hoog
water Schuitwater
Naast de visvereniging hebben ook particulieren en recreanten last
van de verhoogde waterstand in het Schuitwater in Lottum. Dat stelde
inspreker Ivo van de Voordt uit Lottum tijdens de raadsvergadering van
dinsdag 10 februari.
Van de Voordt nam het
burgerpodium en schetste de
problemen in het Schuitwater en de
omgeving. “Staatsbosbeheer jaagt
de vissers stap voor stap weg. Zij
zetten bevers uit en verhogen de
waterstand. Maar daardoor staan
inmiddels ook een particulier bos en
een deel van het Pieterpad onder
water. Dat beleid is nooit de
bedoeling geweest van de vroegere
eigenaren die in Staatsbosbeheer
een goede beheerder zagen”,

stelt Van de Voordt.
Hij vond bijval van Lottums
gemeenteraadslid Eric Brouwers
(CDA), die wethouder Bob
Vostermans vroeg of er economische
schade is vastgesteld door het hoge
water. Wethouder Vostermans gaf
aan dat voor de visclub inmiddels
aan een oplossing wordt gewerkt.
Hij stelde daarnaast navraag te
doen naar de overige overlast en
eventueel in overleg te gaan met
Staatsbosbeheer.

Eerst animo peilen, dan pas verder

Raad: 37.500 euro voor onderzoek
glasvezel
De raad van gemeente Horst aan de Maas stelde tijdens de raadsvergadering op dinsdag 10 februari niet 75.000 euro maar slechts de helft beschikbaar
om de haalbaarheid van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van de gemeente te onderzoeken.
De gemeenteraad vond de
voorgestelde 75.000 euro om de
haalbaarheid van een glasvezelnet in
het buitengebied van de gemeente, te
veel. SP-fractievoorzitter Anthony van
Baal: “Het is een groot bedrag en we
lopen het risico dit niet terug te krijgen
als blijkt dat de animo niet voldoende
is. We willen het risico minimaliseren
en daarom het onderzoek opsplitsen.”

De partijen zetten daarnaast grote
De partijen willen eerst de
behoefte onder de inwoners peilen. Als vraagtekens bij het feit dat gemeente
Horst aan de Maas garant wil staan
blijkt dat minimaal 65 procent van de
voor de aanleg.
buitengebiedbewoners interesse heeft
in een aansluiting die hen waarschijnlijk 4.000 euro gaat kosten, kan het
tweede deel van het onderzoek worden
Zij willen dat wethouder Ger van
uitgevoerd. Jan Wijnen (PvdA): “Als
Rensch in gesprek gaat over een
het niet haalbaar blijkt, dan is het niet
garantstelling van de provincie. Deze
nodig om meer geld uit te geven.”
gaf op zijn beurt aan dat gesprek aan te

Garantstelling

kunnen gaan als blijkt dat er voldoende
animo is voor het plan. De provincie
heeft haar aanpak met betrekking tot
de situatie rondom glasvezel in meerdere regio’s in april op de agenda staan.
Met de 37.500 euro kan de werkgroep Glasvezel voor iedereen onder
professionele begeleiding aan de slag
om intentieverklaringen binnen te
halen.

Dorothé Gijsen-Verhaeg
Mike van Kempen
Marianne Pirlo
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

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

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Wij zoeken per direct:
Verkoopspecialist
aankomend filiaalmanager
Takenpakket:
- Het verkopen van producten en uitwerken van offertes

Kinderfotoshoot naar keuze
voor 1 of 2 kinderen

Vijf in een wintermassage

€ 60,00

€19,95
115,00

€57,50

- Aanmeten van producten en adviseren van klanten
- Geven van gebruiksinstructies aan eindgebruiker.
- Opbouw/afleveren nieuwe fietsen
- Opbouwen en onderhouden van relaties.
- Plaatsen van bestellingen.
- Beoordelen van garantieclaims en afhandelen van klachten

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl

- Externe communicatie (o.a. verzorgen promotionele activiteiten)

Meer info?
www.dekkerstweewielers.nl
Word jij enthousiast van deze vacature?
Mail dan jouw CV met motivatie naar:
rob@dekkerstweewielers.nl

Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl
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‘Politiek is contact
leggen en samen
oplossingen bedenken’
De huidige fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad van Horst aan de Maas, Roy Bouten
uit Horst, stelde zich onlangs verkiesbaar voor de provinciale statenverkiezingen op woensdag 18 maart. Bouten wil
zich hiermee verbonden verklaren aan de kandidatenlijst.

Lekkere
Worstenbroodjes

www.bakkerijbroekmans.nl

ALS JE GEZIEN
WILT WORDEN
Met zijn plek op nummer 17 van
de kandidatenlijst van de PvdA schat
Bouten zijn kansen op een zetel in de
provinciale staten niet bijzonder groot
in. “Ik wil met mijn deelname vooral
een gebaar maken. Ik wil me hiermee
verbonden verklaren aan de kandidatenlijst.” Hij ziet zichzelf dan ook eerder
als een lokale lijstduwer.

Economische
kansen voor
Horst aan de Maas
Mocht hij door middel van voorkeursstemmen toch een plekje in de
provinciale staten bemachtigen, dan
zou hij zijn rol als gemeenteraadslid
niet op willen zeggen. “Uiteraard zou
ik eerst willen kijken in hoeverre het
te combineren valt, maar als ik zou
moeten kiezen, dan krijgt mijn plek
in de gemeenteraad voorrang. Ik ben
deze uitdaging aangegaan en die wil
ik dan ook graag volbrengen”, vertelt
Bouten. Er is volgens hem namelijk nog
veel werk te verrichten in Horst aan de
Maas.
Zo moeten er nog veel dossiers, zoals
de decentralisatie van overheidstaken
naar gemeenten, herzien worden en
staan het creëren van werkgelegen-

heid en burgerparticipatie hoog op zijn
agenda.
Bouten ziet echter ook in dat hij
bepaalde verschillen niet in de raad,
maar wel in de provincie kan maken.
“Voor de grotere items die als het ware
boven de gemeenten staan, zoals duurzame energie en het openbaar vervoer,
heb je de provinciale staten nodig.
Ook voor het verbeteren van de werkgelegenheid en ruimtelijke ordening
dragen de provinciale staten samen
met de gemeenten de zorg. Ik hoop
in de staten economische kansen voor
Horst aan de Maas waar te maken,
mensen aan het werk te zetten.”

‘Je moet als politicus
het hele jaar in
gesprek zijn met
bewoners’
De burgerparticipatie zien we ook
terug in de campagne van de PvdA.
Al voert de PvdA volgens Bouten geen
speciale campagne voor de provinciale statenverkiezingen. “We voeren
altijd campagne. Als we net voor deze
verkiezingen langs de deuren zouden
gaan, denken de mensen ‘daar komen
ze weer’. Het is hypocriet om net voor

de verkiezingen plotseling overal op te
duiken. Wij beginnen na de verkiezingen juist met wandelingen door de
dorpen van Horst aan de Maas. Op die
manier kunnen de bewoners ons hun
leefomgeving en eventuele problemen
laten zien. Politiek is contact leggen
en samen oplossingen bedenken, ook
voor kleine problemen. Je moet als
politicus het hele jaar in gesprek zijn
met bewoners.”

Vertrouwen in
politiek vergroten
Het landelijke imago van de PvdA
is op dit moment niet op z’n best.
“We zitten op dit moment in een
economische moeilijke tijd die gepaard
gaat met hervormingen. De PvdA moet
concessies doen. Hierdoor slaat de
onzekerheid toe en begint men te twijfelen aan de politiek”, verklaart Bouten.
Naar aanleiding van de landelijke
peilingen voelt Bouten de noodzaak
om zich nog harder in te zetten: “Het is
nu onze taak om het vertrouwen van
de burgers terug te winnen. Het praten
met mensen, lang of kort, is dé manier
om vertrouwen te creëren. Het is niet
ons doel om iedereen op de PvdA te
laten stemmen, maar om het vertrouwen in de politiek te vergroten.”

Brand in schuur America
De brandweer kreeg zondag 8 februari rond 20.00 uur een melding van een brand op de Zwarte Plakweg in
America. Onduidelijk was toen wat er in brand stond. Ter plaatse bleek de brand in de loods te woeden.
De brandweer constateerde dat
een allesbrander in een loods brand
veroorzaakt had rondom de schoorsteen. De hulpdienst had de brand in
de schuur snel onder controle en om

20.30 uur kon het sein brandmeester
gegeven worden.
Bij de brand is een kleine
hoeveelheid asbest vrijgekomen,
dat volgens de brandweer op eigen

terrein is beland. Dit wordt zo
spoedig mogelijk professioneel
opgeruimd. Bij de brand deden zich
verder geen persoonlijke ongelukken
voor.

Kerkstraat 1 Horst, 077 398 26 61
www.kruytzeroptiek.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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Om je heengaan treuren wij,
om wie je was zijn we je dankbaar.

Samen gelachen

Dankbaar voor alles wat ze voor ons heeft betekend, laten wij u
weten dat plotseling en onverwacht op 85-jarige leeftijd van ons
is heengegaan onze moeder, schoonmoeder en oma

Nel Kleuskens - Heldens

Samen gehuild

Tot ons groot verdriet is onverwacht van ons heengegaan,
mijn lieve man, ôzze pap en opa,

Jan Cox

weduwe van

Piet Kleuskens

echtgenoot van

Nel Cox-Verstraelen

Diny en Gerrit
Harriet en René
Kris
Sep
Johan en Patricia

Hij overleed thuis, in zijn eigen vertrouwde omgeving
op 68-jarige leeftijd.

Ben en Yvonne
Shirley en Joey
Dave

Waalre, Miriam en Rob
Rick, Ward

Jac en Miny
Haegens-Goemans

Melderslo, Monique en Marc
Lynn, Giel, Mirthe

Sjaak en Jacqueline
Jin Yun
Dian
Lambert en Henriëtte
Jamey
Robin
Horst, 10 februari 2015
Hof te Berkel 133, Horst

De uitvaartdienst zal plaatsvinden
op vrijdag 13 februari a.s. om 14.00 uur in de dekenale kerk
van de H. Lambertus te Horst waarna wij ôzze Jan
te ruste zullen leggen op het r.-k. kerkhof aldaar.

Voor de dienst bestaat de mogelijkheid
om het condoleanceregister
te tekenen.

De avondwake vindt plaats op vrijdag 13 februari om 19.30 uur
in de Sint-Jozefkerk te America.

Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren tijdens de
avondwake en bij de afscheidsdienst.
Een speciaal woord van dank voor de liefdevolle verzorging
door de medewerkers van Hof te Berkel en met name van
Berkele Heem.
Liever geen bloemen, maar een gift in de collectebus
voor de Nierstichting wordt op prijs gesteld.
Correspondentieadres:
L. Kleuskens, Stokserweg 8, 5981 NE Panningen

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
B24fitclubs zoekt 3 enthousiaste
gemotiveerde collega’s die willen
(leren) werken als welzijnscoach.
Voor meer informatie belt u met
06 10 29 17 21.

Karin, Stefan en Daphne
Bertine en Jack

Meterikseweg 74
5961 CX Horst

Moeder is thuis waar u persoonlijk afscheid van haar kunt
nemen op woensdag 11 februari en donderdag 12 februari
van 19.00 uur tot 21.00 uur.

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 14 februari
om 12.00 uur in Crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40, 5807 EE Venray.

zijn op 16 februari a.s.
50 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd!

Horst, 7 februari 2015

John en Jenny

Nederlandse Taal Les
voor volwassen anderstaligen.
Voor info bel: 077 303 1024.

90 jaar Hartelijk gefeliciteerd!
Carla, Jan,
Christiaan en Alie, Ellen
Jeanny, Henk, Rick,
Renee en Ralph

Horst, Nel Cox-Verstraelen

Wiel en Ank
Nick en Mirte
Lia en Robbert

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

Nelly Kessels-Smits

Samen gewerkt

Indien u geen persoonlijk bericht mocht ontvangen dan vragen wij u
deze kennisgeving als zodanig te aanvaarden.

klein

humor
Os mam en oma

ieverig

hobbies
Lies Reinders-Wijnen
haet hoije gezag en is gegoan.

lae
ze

gd det geejHoije
De BenBedankt
dur wart vur eur en os.
So

t
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sepad

Mam
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

femili

Oma

emins

fiet

se

De zeswekendienst is op zaterdag 14 maart
om 18.00 uur in de kerk van Sevenum.

Wegens annulering opnieuw
te huur aangeboden gemeubileerde
kleinere woning in buitengebied
America. Geen huisdieren en niet
roken. Info 06 83 16 10 81.

bloome

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.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Dag en nacht bereikbaar

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele
felicitaties, cadeaus,
bloemen en kaarten die wij
mochten ontvangen op ons
50-jarig huwelijksfeest.
Het is voor ons een
onvergetelijke dag geworden.

Thei en Jo
Verstappen-Tacken

zurge

Pap

Westerholtstraat 15,
5961 BG Horst

kinderen en kleinkinderen

Verloren bioscoopbon Primera op
zaterdagavond 7 februari. De eerlijke
vinder kan bellen naar 06 20 23 50 99.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u huishoudelijke hulp? Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.
‘t Winkeltje, Herstraat 44
16 en 17 febr. zijn wij gesloten en
gaan wij onze winkel weer omtoveren!
Reeds veel kleding binnen voor het
nieuwe seizoen. Op 18-19-20 febr.
30% korting op onze wintercollectie.
Fijne carnaval, alaaf.
Troubadour Math 06 22 60 41 88.
Het ultieme Valentijnsdagcadeau;
Troubadour Math op de bedrand van
uw geliefde. Het kost wat maar dan
heb je ook wat. Kan trouwens het
hele jaar door. Afstand geen bezwaar.
Troubadour Math 06 22 60 41 88.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

HAN-MARK
ARENDSE

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

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

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

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl
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Man bekneld in
vrachtwagen

Behoud de Parel

Bij een bedrijf aan de Hamweg in Horst is maandagmiddag 9 februari rond 15.30 uur een vrachtwagen gekanteld tijdens het lossen. De chauffeur raakte daarbij bekneld.

Rechtszaak
varkensstal
Melderslo
Rechtbank Limburg in Roermond houdt donderdag 12 februari
zitting in de zaak van Behoud de Parel tegen gemeente Horst aan de
Maas. De gemeente weigert volgens de belangenorganisatie handhavend
op te treden tegen een varkensstal aan de Blaktweg in Melderslo.
Behoud de Parel verzoekt de
rechtbank om schorsing van het
weigeren van handhaving door de
gemeente Horst aan de Maas tegen
een varkensstal aan de Blaktweg.
Het bedrijf aan de Blaktweg vertrekt
en wil volgens de belangenvereniging
daarom haar ammoniakrechten
verkopen aan Kuijpers Kip, één van de
bedrijven die onderdeel uit gaat
maken van het Nieuw Gemengd
Bedrijf (NGB).

’Gemeente moet
handhavend optreden’
De brandweer rukte met groot
materieel uit voor de oproep. Onder
meer de brandweer van Horst en
Sevenum waren aanwezig om

assistentie te verlenen. Doordat de
chauffeur bekneld was in de cabine
van de vrachtauto, moest de voorruit
verwijderd worden. Vervolgens kon de

brandweer de man bevrijden en werd
hij door de ambulancemedewerkers
onderzocht. Zijn verwondingen leken
mee te vallen.

Behoud de Parel stelt dat het
bedrijf aan de Blaktweg echter meer
rechten verkoopt dan dat ze zou
mogen hebben. Met de rechtszaak
probeert de organisatie gemeente

Spreeuwenberg
benoemd als raadslid
Frank Spreeuwenberg uit Melderslo is tijdens de raadsvergadering van dinsdag 10 februari opnieuw toegelaten
als gemeenteraadslid voor de SP. Spreeuwenberg volgt daarmee Thijs Coppus op.
Coppus gaf eind vorig jaar aan zijn
functie als fractievoorzitter en raadslid
op te zeggen omdat het niet meer te
combineren viel met zijn baan voor de
SP in Den Haag. Anthony van Baal nam

zijn fractievoorzitterschap op zit.
De lege zetel wordt nu opgevuld door
Spreeuwenberg.
Hij is geen vreemde in de raad.
Ook in de vorige raadsperiode

vertegenwoordigde hij de SP in
Horst aan de Maas. Na het controleren
van zijn geloofsbrieven werd
Spreeuwenberg gefeliciteerd door zijn
mederaadsleden.

Horst aan de Maas in de kwestie
handhavend op te laten treden.
Gemeente Horst aan de Maas
geeft aan dat de ondernemer uiterlijk
tot 2016 op de Blaktweg blijft zitten.
Omdat zij het niet wenselijk acht
dat het bedrijf nabij de dorpskern
van Melderslo uit zou breiden, werd
de ondernemer verzocht de uitbreiding te doen op zijn locatie op de
Hoebertweg in America. Het alsnog
eisen van grote aanpassingen aan de
stal in Melderslo om aan de milieueisen te voldoen, ziet de gemeente dan
ook als kapitaalvernietiging. Met een
zogenaamde ‘begunstigingstermijn’
gedoogt de gemeente de situatie
daarom tot 2016, wanneer het bedrijf
sowieso vertrekt.
Rechtbank Limburg doet over
enkele weken uitspraak in de zaak.

Crist Coppens
Aanbiedingen geldig van 16 t/m 21 februari 2015

Magere
runderstooflapjes
4 stuks
€ 6,50
077 398 37 94

Beide bonnen
tegelijk

GRATIS
100 gram
gekookte
achterham

Verse
kipfilet
4 halve
€ 5,00

www.coppens.keurslager.nl

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:

Janssen Distribution Services BV is uitgegroeid tot
een service center voor een wereldwijde klantenkring. Naast logistieke activiteiten worden er ook
diensten geleverd op het gebied van assemblage en
customer service. Het team van 325 medewerkers
reageert snel op markt- en klantbehoeften. Er worden
continue nieuwe diensten ontwikkeld waarbij gebruik
wordt gemaakt van de moderne technologie.

Voor de versterking van ons team zoeken wij:

Chauffeurs met
technische affiniteit (m/v)
Momenteel hebben we diverse vacatures. Voor het
volledige overzicht zie: www.janssen1877.com

> 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

De functie

Distribueren van goederen
waarbij op locatie nog een
extra service wordt verleend
(uitpakken/montage)

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

Wat vragen wij?

• Rijbewijs C met code 95 en
ervaring met distributiewerk
• Servicegerichte instelling,
probleemoplossend vermogen
en technische affiniteit
• Representatief en goede
communicatieve vaardigheden
• Woonachtig in de omgeving van
Venlo

Wat moet je doen?

Stuur je CV naar:
e.vandenberg@janssen1877.com

OO K VO OR

an
verhuurt mékérrad
en!
alleen markt T 06m
25 05 18 94

H A N G TA FE LS

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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Wij zijn dolgelukkig met de geboorte van onze tweeling

Stan en Niek




Geboren op 8 februari 2015

Zoontjes van:
Ron en Wendy
v.d. Munckhof-Coenen
van Douverenstraat 29, 5961 JH Horst

Gebaore

Maud
9 fibberwari 2015
Dochter ván
Joyce en Mart
Verheijen-Dierx
zuske ván Loek

Geboren

Ties

4 februari 2015
Zoon van
Bart Engels en
Neeltje Wijnen
Dorperweiden 38
5975 BC Sevenum

Schoëlstraot 51a
5961 EG Hôrs
Geboren

Amy
Welkom lief knulletje

Thij

HALLO in Gerlos
Sjoerd Claassens uit Melderslo is onlangs met vrienden op vakantie geweest in Gerlos in Oostenrijk.
Boven op de berg maakte hij een foto met een editie van HALLO Horst aan de Maas én de carnavalsvlag van
carnavalsvereniging De Vlaskop. “Deze foto is gemaakt omdat ik dit jaar tot het oud-prinsengarde toegetreden ben. Als tegenprestatie moest ik deze foto maken”, geeft Sjoerd aan.

Binnen vlooienmarkt De Riet Horst,
Weltersweide 22. Zo. 8 mrt. 9-16 uur.
Voor meer info en inschrijven via
hh-marktkramen.nl
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.

Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
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.
Rijbewijskeuringen senioren,
wekelijks. Minken, arts Venrayseweg 40
Wanssum 0478 53 17 48.

De vogels …. zij fluiten verder
En nu..
Nu fluit jij met ze mee
Samen de vleugels fier gespreid
De toekomst in
De vrijheid tegemoet
En wij..
Wij weten dat je er altijd voor ons bent
Daar boven in de lucht
De vogels… jullie fluiten verder
En zo..
Zo is het goed
Zoveel kaartjes, bloemen, telefoontjes en zoveel mensen
bij het afscheid van mijn lieve echtgenoot
en onze fantastische pap en opa

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
Gevraagd loop-/sloopauto’s.
Alle merken. Tel. 06 54 97 63 59.
Te huur woning Meerlo. Wegens
annulering opnieuw aangeboden: halfvrijstaande woning, woonopp. 140 m2,
3 slaapkmrs. Tel. 06 46 71 72 87.

9 februari 2015
Broertje van Renske
Sarah en Bob Noten
Kerkstraat 16
5971 CE Grubbenvorst

4 februari 2015
Dochter van
Jeroen en Kim
Manders-Smedts
Zandersweg 7, 5961 RL Horst

Geboren

Niels

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.
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.

5 februari 2015
Zoon en broertje van
Ron en Silvie Derkx-Janssen
Tom en Femke
Henri Dunantplein 1
5961 HK Horst

Stallingsruimte gezocht in Hegelsomomgeving. Tel. 077 398 53 26.

www.hulpaanhuislimburg.nl Zoekt u
ondersteuning bij uw mantelzorgtaken?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.

Te koop gevraagd: hummel beeldjes
van Goebel. Ook grotere partijen.
Bel vrijblijvend: 06 19 20 62 22 of
mail: cfranssen@ziggo.nl

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

Business Centrum Horst.
Kantoorruimte, werkplaatsen, opslag
aan de Westsingel. Info: 06 24 19 24 01
www.businesscentrumhorst.nl.

Gevonden knuffelhertje op parkeerplaats bij de Plus. Tel. 077 398 45 86.

Nieuw Valise & Lo Solé Arrangement.
Een compleet verzorgd uitje voor grote
en kleine groepen. Een creatieve
workshop met eten (lunch € 35.00,
diner € 42.50). Meer info www.valise.nl
www.ijssalonlosole.nl

‘t Winkeltje, Herstraat 44 de laatste
3 dolle dagen verkoop carnaval! Bij ons
moet je snuffelen en combineren maar
wij helpen u graag en met veel plezier.
Boerenbruiloft kleding is ook verkrijgbaar. Uw voordeel=ons plezier!
Bedrijfsruimte te huur op bedr. terrein
Berghem te Sevenum: tot. opp. 480 m2:
entr-kantoor-keuken-toilet ca. 40 m2.
Verwarmde bedr. ruimte ca 120 m2.
Opslag ca.320 m2 met 200 m2 zolder.
Ged. huur mogelijk. 077 467 22 95.

Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende
belangstelling die wij als familie ontvingen tijdens het ziekbed
en het overlijden van mijn vrouw, moeder en oma

Te koop: opvouwbare scootmobiel
Tel. 06 10 79 91 51
Binnenstalling gezocht voor camper.
In Horst of directe omgeving.
Tel.nr. 06 22 08 92 20.
Openingstijden Ster Videotheek.
Tijdens carnaval: zondag gesloten,
maandag & dinsdag open van 12:0016:00u. Actie: minimaal 3 dagfilms
huren op carnavalszaterdag en inleveren op aswoensdag voor de prijs van
1 dag! www.videotheekhorst.nl

Wiel Keijsers

Annie Wijnhoven

Wij willen iedereen heel

Het doet ons zo goed! Allemaal heel erg bedankt
voor alle steun op welke wijze dan ook.

Woorden schieten tekort, maar weet dat alle reacties voor ons
een grote troost zijn bij de verwerking van dit verlies.

de warme belangstelling

Leen Keijsers-Korstjaans
Geert, Lilian, Danique & Kevin, Casper
Horst, februari 2015

Tevens bedankt voor de donaties aan Schapenservice Erik Bos.
Hay, Yves en Barbara, Ingo en Kristina, Thor Hanneman,
Marcia, Noah en Elaijah.
Familie Wijnhoven en familie Hofmans

hartelijk bedanken voor
na het overlijden van

Will Aerts
Fam. Aerts
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Carnavalisten in hart en nieren
Carnaval staat bekend als het feest van gezellig samen zijn en lekker gek doen. Toch viert ongeveer de helft van de inwoners van Horst aan de Maas geen carnaval. Zij die dat wel doen, gaan
zich vaak te buiten aan uitbundige kostuums en mooie schminkpatronen. HALLO vroeg carnavalvierend Horst aan de Maas hoe zij het feest dit jaar vieren.

Leo (60) en Hanny (55) uit Hegelsom lopen rond tussen de uitgestalde rekken met carnavalskleding. Ook dit jaar hebben ze een nieuw carnavalspak nodig. “We zijn carnavalsvierders in hart en nieren”, zegt Leo meteen. Hij is in 1994 prins van het Tuuteriek in Hegelsom geweest. “Vroeger maakte
moeder de pakjes, maar tegenwoordig haal je die in de winkel.” Hanny en Leo zorgen dat ze ieder jaar
weer anders verkleed gaan. Alleen met het themabal in Hegelsom houden ze zich aan een dresscode.
“Voor dit jaar zijn we er nog niet helemaal uit, maar we vieren het nu al volop. Leo is bij de oud-prinsen en treedt op met het trio Opgestoekt. Voor ons duurt carnaval echt langer dan drie dagen.”

De vriendinnen Monique Hermkes (52) en Lisette Slag (40) uit Grubbenvorst weten als geen ander
dat carnaval overal anders wordt gevierd. Lisette komt oorspronkelijk uit Twente. “In Horst aan de
Maas wordt carnaval veel uitbundiger gevierd. Dat is leuk”, zegt ze. Monique is geboren in Venlo en
lacht: “Ja, als je daar geboren bent, ben je bij voorbaat al besmet.” Ze weten nog niet hoe ze dit jaar
gaan. Lisette heeft al een foamhoed geknutseld en is nog op zoek naar accessoires voor haar andere
kostuums. Gekke moandaag is al achter de rug, maar ze feesten nog even door. “Lekker gek doen,
schminken. Dat is toch heerlijk”, vindt Lisette.

Een paar meter verderop zijn Petra Gubbels (49) en haar kleinzoon Sjors Zeelen (6) uit Melderslo
op zoek naar leuke accessoires voor carnaval. “Sjors viert carnaval met z’n ouders, maar ik kan helaas
niet meer alles meevieren”, vertelt Petra. Ze heeft jaren een café gerund en liep altijd voorop met
carnaval. Ongeveer vier jaar geleden belandde ze in een rolstoel. “Nu kijk ik alleen de optocht, maar ik
zou dolgraag vaker carnaval vieren”, zegt ze. Sjors droomt ervan om ooit prins te worden. Voorzichtig
pakt hij een grote prinsenmuts van het schap. Hij zet ‘m op en straalt van oor tot oor. Zijn broer loopt al
mee in de optocht en wie weet hij over een paar jaar ook wel.

Wie ook op zoek zijn naar een carnavalspakje zijn Rob (46) en dochter Senna (6) Leijssen uit
Hegelsom. Senna gaat tijdens carnaval verkleed als Elza van de Walt Disney-film Frozen en als superheldin Mega Mindy. “Ik trek gewoon uit de doos wat bovenop ligt”, zegt Rob. “De moeder van Senna
is meer van carnaval dan ik”, geeft hij toe. “Ik vier het op school en ga met carnaval ook drie dagen”,
zegt Senna. “Het is wel duidelijk van wie Senna het heeft”, lacht haar vader. Misschien gaat Senna dit
jaar in de optocht dansen en zingen samen met een vriendin. “Ik wil alleen nog een pakje van Josje
van K3”, vertelt de jonge carnavalist. Nog even verder zoeken dus.

De vrienden Joep Korsten (23), Rick Weijs (23) en Krisje Huijs (20), allen uit Horst, staan te lachen
bij de pruiken. Ze vieren carnaval met hun vriendengroep. “We vieren carnaval met VC Neet Gek.
Rick gaat als rood, geel en groene carnavalist, Joep heeft net een nieuw piratenpak gekocht en Krisje
gaat als Cruella de Vil en smurfin.” Het Limburgse feest is ze met de paplepel ingegoten. Ze kopen niet
ieder jaar een nieuw pak. Joep en Rick vertellen: “We kijken gewoon wat er in de grote doos op zolder
zit. Ja, je doet gewoon wat aan. Met carnaval kan toch alles. Lekker gek doen. Gezellig samen zijn. Dat
sommige mensen de muziek niks vinden, dat kan. Iedereen viert het feest op z’n eigen manier toch?”

De laatste carnavalisten die we tegen het lijf lopen zijn Sam (10) en Silvia Peeters (45) uit Horst.
Hij is de zoon en zij is de vrouw van adjudant Marcel Peeters. Van vervelen zal deze carnaval bij hen
geen sprake zijn. “Toen pap werd uitgeroepen als adjudant sliep ik nog. Ik ben uit bed gebeld en ben
naar de Mèrthal gekomen”, vertelt Sam. Voor het hele gezin was het een verrassing, maar deze carnaval zullen zij niet snel vergeten. “We gaan dit jaar een ontzettend mooie carnaval beleven”, vertelt
Silvia. “We proberen de kinderen van jongs af aan al mee te nemen. Ze vinden carnaval vieren leuk,
dus dat is ons gelukt”, lacht ze. Hoe ze verkleed gaan deze carnaval is nog een verrassing.
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Citaverde
College Horst
wint Groen Kalf

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

Het Citaverde College in Horst heeft zaterdag 7 februari Het Groene Kalf
filmfestival gewonnen. Deze wedstrijd werd voor de derde keer georganiseerd door het Citaverde College met haar vmbo-locaties.

Veel publiek bij jeugdboerenbruiloft
In zaal De Lange in Horst vond zondag 8 februari de jeugdboerenbruiloft van Jeugdcarnaval
D’n Dreumel plaats. Een volle zaal was getuige hoe het jeugdboorebrullefspaar in de onecht werd
verbonden. De spelers van de jeugdboerenbruiloft zijn allen afkomstig van volleybalclub Hovoc.
Het thema was dit jaar circus.

Polonaise bij
basisschool De Bottel
Lottum stond vlak voor de jaarlijkse Gekke Maondaag op maandag 9 februari al in het teken van carnaval.
Op Basisschool de Bottel kwamen vrijdag 6 februari de schoolprins- en prinses uit.

Op vrijdagmiddag kwamen
schoolprins Job en schoolprinses
Roos uit groep acht op het schoolplein uit. Vanuit dit schoolplein
gingen alle kinderen van de basis-

school in één lange polonaise naar De
Smetenhof. Roos en Job gingen
voorop, maar ook prins Bart IV van
GMV De Peg, jeugdprins Roy,
jeugdprinses Minke en vele leden van

Dit jaar was gekozen voor het
thema Een Groene Toekomst. Zeven
groepjes hebben hiervoor van begin
tot eind zelf filmpjes gemaakt waarin
ze laten zien wat ze onder dit thema
verstaan. Voor het maken van deze
filmpjes hebben ze hulp gehad van
een studio in Kessel. Sinds de

kerstvakantie konden de filmpjes
bekeken worden en kon iedereen
stemmen. Zaterdag 7 februari werden
de winnaars gehuldigd tijdens de open
dag van het vmbo. Winnaar was het
Star Wars-filmpje van Horst. De prijs is
een trofee met een groen 3D geprint
kalf.

de raad van elf en jeugdraad liepen
mee in de optocht.
In De Smetenhof werd het feest
voortgezet tijdens de jaarlijkse
carnavalsmiddag.

Weisterbeek-prinsen
en -prinsessen

CDA biedt voor 2e keer een ouderenmiddag
aan op 6 maart 2015 in c.c. ’t Gasthoês
Zoals we vorig jaar tijdens de succesvolle ouderenmiddag beloofd hebben, organiseert het
CDA ook dit jaar weer een mooie middag voor de ouderen van Horst aan de Maas.
Op 6 maart a.s. van 14.00 tot 17.00 uur is er weer een geweldige happening voor alle
55+’ers uit ons Horst aan de Maas in de grote zaal van c.c. ‘t Gasthoês in Horst.
Muziek, zang en humor. Alles zal weer voorbij komen. Buutnereedner Huibertje, Troubadour Math
Craenmehr, Roel Backus, Damazoë, Dorethé Cox en Geert Keijsers en De Balkers. Alle artiesten hebben weer over hun hart gestreken. Natuurlijk ook weer met het bekende kopje koffie of thee en wat
lekkers. En deze keer zal er ook wat te knabbelen op tafel staan. Dit willen we jaarlijks blijven doen.
De grootste kosten nemen wij voor onze rekening. Toch willen we dit keer een kleine eigen bijdrage
van E 5,- per persoon vragen. Daarvoor krijgt u 2 x koffie/thee en iets lekkers.
Af te rekenen bij binnenkomst. GEEF U SNEL OP want VOL IS VOL.
Aanmeldingen via Loes Wijnhoven. Tel. 06 18 69 91 88.

Prinses Benthe en prins Siep I van de onderbouw en prinses Esra
en prins Ludo I van de bovenbouw van basisschool De Weisterbeek
in Horst gaan hun schoolgenootjes voor tijdens carnaval. Ze zijn
deze week de baas van de school en vieren dit vrijdagmiddag
13 februari met alle leerlingen tijdens een groot carnavalsfeest in
zaal De Lange.

Acu-Balance

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

Rob Coumans

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

Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou in mijn leven graag nog een hele
andere opleiding willen doen dan die ik
nu al doe. Zo heb ik later ook meer
keuze welk werk ik zou willen gaan
doen. Nu doe ik de opleiding
pedagogisch medewerker
kinderdagverblijf. Ik zou dan iets heel
anders willen doen dan met kinderen
en ook niets in de hulpsector.
Wat is je favoriete moment in de
week?
Dat is op vrijdagavond om 21.30 uur,
dan ben ik namelijk klaar met werken
en kan het weekend echt beginnen.
Meestal ga ik me dan klaarmaken en
daarna indrinken om in Horst of ergens
anders uit te gaan.
Ik kan niet zonder …
Ik kan niet zonder mijn familie en mijn
vrienden. Gewoon omdat ik me op mijn
gemak voel bij hen en omdat ik bij hen
lekker mezelf kan zijn.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Jet Sanders
17 jaar
Horst
Gildeopleidingen
Venray, pedagogisch
medewerker 		
kinderdagverblijf
Waar ben je trots op?
Ik ben trots op het behalen van mijn
rijbewijs. Ik heb er namelijk best wel
veel moeite mee gehad. Ik had wat
moeite met het durven van de dingen
en dat ik niet zo angstig moet rijden. In
totaal heb ik er iets minder dan een
jaar over gedaan. Ook ben ik trots op
mama, omdat ik altijd leuke dingen
met mam kan doen.
Waar en wanneer voel je je echt
thuis?
Ik voel me thuis bij mensen waarbij ik
me prettig voel en als ik gewoon
makkelijk overal kan slapen. Ook is het
fijn als ik gemakkelijk met de ouders
van vrienden kan praten, gewoon
mezelf kan zijn en de dingen kan doen
die ik leuk vind om te doen.

Superdeals:
Wagner Big Pizza
Alle soorten, 2 verpakkingen
5,18 2,59

1 + 1 gratis
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aan
Jet Sanders

Mijn vriendengroep wilde dit jaar naar
een andere vakantiebestemming dan
dat Lotte en ik wilden. We moesten dus
beslissen of dat we met de
vriendengroep mee zouden gaan of
toch naar Spanje, waar wij heen
wilden. Uiteindelijk hebben we
besloten om toch met de
vriendengroep mee naar Sziget in
Hongarije te gaan. Alleen nu moeten
we nog beslissen of we in een
appartement of op de camping gaan
slapen.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag ooit nog een hele grote
reis willen maken. Dan wil ik allemaal
kleine landen bezoeken waar ik nog
niet veel van af weet en dan juist meer
vanaf kom te weten. Dit zouden dan
warme en koude landen zijn, gewoon
de raarste plekken op de wereld.
Wat deed je als kind het liefst?
Ik speelde vroeger het liefste met
alles om me heen. Ik speelde wel
overal maar kort mee en kon nooit

ergens lang mee bezig zijn. Als ik thuis
ging knutselen, kon ik het ook nooit
afmaken. Halverwege stopte ik dan.
Waar geef jij je laatste 50 euro aan uit?
Ik zou gezellig wat met mijn
vrienden gaan drinken. Dit omdat ik
dit eigenlijk wel het leukste vind om te
doen in mijn vrije tijd.
Hoe wil je graag gezien worden?
Ik wil graag gezien worden als een
doorzetter die graag dingen wil
bereiken, maar ook als een leuke en
vrolijke meid.
Aan welke karaktereigenschappen
van anderen erger je je en welke
eigenschappen vind je leuk?
Ik erger me aan mensen die te graag
leuk gevonden willen worden en die te
erg overal in mee gaan. Wel vind ik het
leuk als je gewoon grappig, spontaan
en lekker jezelf bent.
Wat zou je willen veranderen aan
jezelf?
Ik zou wel willen dat ik wat beter kan
plannen en mijn schoolwerk beter op
tijd af zou kunnen hebben. Qua school
zou ik graag overal iets eerder mee
bezig zijn. Nu lukt dat niet altijd even
goed en moet ik alles op het laatste
moment nog doen. Dan wordt het heel
gehaast en wordt het dus minder goed
dan dat ik eigenlijk zou willen.
Gevoel of verstand?
Gevoel, want ik denk dat op je gevoel
afgaan beter is dan overal helemaal
over na te denken en na te denken wat
nou het slimste is. Ik ga zelf ook
eigenlijk bijna altijd op mijn gevoel af.
Zonsopgang of zonsondergang?
Zonsondergang, omdat de zonsopgang meestal heel vroeg is. Dit is dan
te vroeg voor mij, want ik ben niet zo
goed in vroeg opstaan.
Chatten of bellen?
Bellen, omdat ik meestal veel te
vertellen heb. Als ik dat dan allemaal
moet typen, dan is dat nogal veel
werk. Sommige mensen snappen er
dan ook niet veel van. Ik heb namelijk
dyslexie en met typen maak ik veel
fouten. Als ik het gewoon goed uitleg
dan snappen ze het wel. Ik bel wel
vaak met mensen.

Culinaire verwennerij, dat vind je bij…
Alfa Edelpils, Jupiler
of Gulpener pilsner,
Palm of Warsteiner bier
Krat met 24 flessen à 25cl of krat met
24 flessen à 30cl, maximaal 4 kratten
per klant, geen 18 geen alcohol
12,69 13,99

Geldig van wo 11 t/m di 17 februari 2015.

9,49

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

www.restauranthetmaasdal.nl

Gewijzigde openingstijden carnaval
Zaterdag 14 februari
Zondag 15 februari
Maandag 16 februari
Dinsdag 17 februari
Woensdag 18 februari

08.00 – 19.00 uur
10.00 – 14.00 uur
08.00 – 14.00 uur
08.00 – 18.00 uur
08.00 – 20.00 uur

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Garagedeuren • Kunststof kozijnen • Zonweringen
077 - 466 39 20 | 06 - 12 67 13 63

www.mathpeeters.nl

Grubbevôrs
Grubbenvorst is een
plaatsje waar ik bijna nooit
kom. Een uitzondering maak ik
om er een ijscoupe te gaan
nuttigen. Verder gebeurt er
ook niets bijzonders in
Grubbenvorst waar ik op af
kom. Maar deze week kon ik er
niet omheen, Grubbenvorst
was volop in het nieuws.
Als eerste met de ‘Gekke
Moandaag’. Ja, je houdt ervan of
niet. Persoonlijk vind ik het
nogal vroeg om twee weken
voor carnaval al volledig los te
gaan, maar ik kan me wel
voorstellen dat het een groot
feest is geweest daar.
Maar dat is natuurlijk niet
waarom Grubbenvorst in deze
weken zoveel in het nieuws is.
Wie het nog niet heeft meegekregen, heeft onder een steen
geleefd. Het gaat om dé
megastal, waar al maanden over
gediscussieerd wordt. Vorige
week werd het zelfs in de
Tweede Kamer besproken.
Goh, dat ze het daar toch over
Grubbenvorst hebben en over
Horst aan de Maas zelfs! Wie had
dat toch gedacht. Waar een
kleine gemeente groot in kan
zijn. Maar helaas niet op de
positieve manier…
Marianne Thieme van
De Partij voor de Dieren haalde
in het debat namelijk hard
uit naar onze gemeente:
“De gemeente probeerde te
voorkomen dat bewonersvereniging Behoud de Parel een
rechtszaak kon beginnen.”
En voegt ze toe: “De burgemeester ging liever met de megastalondernemer op een reisje
naar China om daar het megastalconcept te promoten.” Oei,
pijnlijk.
Conclusie van het verhaal:
de Tweede Kamer houdt de
megastal niet tegen. Groot gelijk
hebben ze. Als Marianne van de
Partij van de Dieren (echt een
partij om ‘bang’ voor te zijn ook)
zo tegen het mooie Horst aan de
Maas doet, snap ik dat ze haar
geen gelijk geven. Boontje komt
om zijn loontje.
Liefs, Anne
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Samenwerking loonbedrijven Nieuwe bobbaan
Loon- en grondverzetbedrijven Gebr. De Boer BV uit Lottum, Loonbedrijf Heldens uit Melderslo en Broekhuizen
en Loonbedrijf Hoeymakers en Kellenaers uit Lottum zijn vanaf donderdag 29 januari een samenwerkingsverband
aangegaan.
De drie ondernemingen specialiseren zich op agrarisch loonwerk met de
onderdelen boomkwekerij, tuinbouw,
veehouderij, mest, gewasbescherming
en bollenteelt en op grondverzet.
Door meer gezamenlijk op te trekken
en kwaliteit te bundelen, hopen de
drie bedrijven hun klanten meerwaarde te kunnen bieden door een
breder pakket aan dienstverlening aan
te bieden.

Door hun samenwerking spelen
De Boer, Heldens en Hoeymakers en
Kellenaers volgens branche-organisatie
Cumela Nederland tijdig in op de
ontwikkelingen in de agrarische sector
die in de regio plaatsvinden en die
gekenmerkt worden door specialisatie
en schaalvergroting. Daarnaast wordt
steeds meer gevraagd naar advies op
maat. “Ook door het aangescherpte
beleid in de mestsector is samenwerken

van belang. Over het algemeen gaan
de technologische innovaties razendsnel
en ontstaat er steeds meer druk bij
loonbedrijven om nieuwe machines aan
te schaffen”, aldus de organisatie.
Door de bundeling van hun kracht
en kwaliteit kunnen de drie ondernemingen in de toekomst hun klanten
beter van dienst zijn. Elk bedrijf zelf
is het aanspreekpunt voor haar eigen
klanten.

ACB Solutions neemt
transportbandenservice over
ACB Solutions in Horst neemt TB Transportbandenservice over. Het Horster bedrijf realiseert hiermee een extra
servicelocatie en wil zo voor nog meer klanten non-stop service beschikbaar stellen. De nieuwe servicelocatie
bevindt zich in Etten in de provincie Gelderland.
“Door deze extra servicelocatie
kunnen we nu voor een grotere groep
klanten de 24-uursservice bieden.
Binnen no-time staat er nu ook in de
provincie Gelderland een servicemonteur bij onze klanten op de stoep,’
aldus Albert Vermeulen, commercieel
directeur van ACB Solutions.

De organisatiementaliteit,
productenpakket en kernwaarden
van TB Transportbandenservice komen
volgens de ondernemers overeen met
die van ACB Solutions. De overname
van dit bedrijf, is dan ook een bewuste
keuze, vertelt financieel directeur
Ralph Wijnands.

“Beide organisaties hebben ieder
hun eigen kracht en vullen elkaar aan.
We willen deze krachten bundelen
en op deze manier groei realiseren
voor de ACB Group.” Vooralsnog blijft
TB Transportbandenservice onder haar
eigen naam werken, als onderdeel
van ACB Solutions.

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

Deurmatmoment
Door: Mathieu Hooijmaijers RB, belastingadviseur
En daar was opeens het ‘Deurmatmoment’. Volgens Staatssecretaris
Wiebes wordt het Deurmatmoment steeds belangrijker bij de heffing van
belasting. Wat wordt nu precies bedoeld met Deurmatmoment?

Belastingheffing op inkomen
valt eigenlijk uiteen in twee delen.
Op uw loon of uitkering wordt
loonbelasting ingehouden. Dat
ziet u alleen als u de salarisstrook
goed bestudeert. We voelen er
niet zoveel van, we kijken meestal
alleen naar wat elke maand
op onze bankrekening wordt
bijgeschreven.
De Inkomstenbelasting is
in feite een correctie op de
loonbelasting. Daarin kunnen we
onze persoonlijke aftrekposten
kwijt, zoals de hypotheekrente van
de eigen woning. Ook worden de
oneffenheden uit de loonbelasting
in de inkomstenbelasting
weggewerkt. Bijvoorbeeld bij
meerdere inkomensbronnen,
waarbij het tarief van het totale
inkomen hoger is dan de tarieven
voor de afzonderlijke inkomsten.

De bedoeling is uiteraard dat
bij zoveel mogelijk mensen de
loonheffing ook de eindheffing is.
Dat is eenvoudig. Hoe eenvoudiger
de belasting, hoe minder belastingplichtigen aangifte hoeven te doen.
Maar de politiek is meestal niet van
eenvoudig. Wiebes gebruikte de term
deurmatmoment dan ook in het kader
van de ‘naheffing’ die ons bij de
aangifte Inkomstenbelasting 2014
te wachten staat.
Wat is het geval? De politieke
wens was om te nivelleren, maar
dat mocht uiteraard niet te zichtbaar
zijn. Verhogen van de tarieven was
dus uit den boze. Men bedacht een
list, de arbeidskorting. De aftrek
van de werkelijke arbeidskosten is
al jaren geleden in het kader van
vereenvoudiging afgeschaft en
vervangen door de arbeidskorting,
een vast percentage van het
inkomen. Door nu de arbeidskorting
inkomensafhankelijk te maken
(minder aftrek bij een hoger

inkomen), wordt feitelijk bereikt
dat hogere inkomens meer
belasting betalen.
Eén probleem, het lukte niet
meer dit in de loonbelasting
voor 2014 mee te nemen. De
ingehouden loonbelasting is dus
te weinig en u moet bijbetalen
via de inkomstenbelasting. Voor
2015 is een en ander wel verwerkt
in de loonbelastingtabellen,
maar toch zullen er nog situaties
zijn (bijvoorbeeld bij meerdere
inkomsten), waarbij de correctie
niet geheel via de loonbelasting
kan worden verhaald. In deze
gevallen blijft het Deurmatmoment
van belang.

Spoorweg 10, Horst
www.innovista.nu

Toverland met
Oostenrijks thema
Attractiepark Toverland opent in het voorjaar een nieuwe attractie.
Deze bobbaan heeft als naam Maximus’ Blitz Bahn en verwijst daarmee
naar het themafiguur Maximus Müller, dat door Toverland aan de
attractie is gekoppeld.
Eind maart vinden de eerste
testritten met de bobbaan plaats.
In het verhaal achter de nieuwe
attractie staat één persoon centraal:
Maximus Müller, een Oostenrijkse
uitvinder. De attractie maakt deel uit
van het Oostenrijks themagebied,
dat in de Magic Forest te vinden is.

De thematisering wordt
aangepast en er komt een
Biergarten. Enkele bestaande
attracties krijgen een aangepaste
naam zoals Wirbelbaum en
Karussell. Ook het buitengebied
van de nieuwe attractie krijgt een
Oostenrijks tintje.

Booremert
Vers vaan Hôrs
van start in maart
Op het Lambertusplein in Horst wordt zaterdag 7 maart het startschot
gegeven voor een wekelijkse boerenmarkt waar lokale producenten hun
verse waren aanbieden. Zo’n dertig telers hebben inmiddels hun medewerking toegezegd.
Een projectgroep startte dit
initiatief omdat men het onbegrijpelijk vond dat in deze regio, waar het
grootste aanbod aan landbouw- en
tuinbouwproducten is, zo weinig van
die producten voor een eerlijke prijs
in de supermarkten teruggevonden
worden. Voorzitter en initiatiefnemer
Leon Weijs: “Bovendien weten veel
consumenten niet eens welke producten er bij de buurman in de achtertuin
groeien. Op deze manier brengen we
de producent en consument direct in
contact.”
Twee lokale ondernemers nemen
de rol van marktmeester op zich.
Afwisselend sturen Gerard Peeters van
’t Trostomaatje en Dick Seuren van het
Huis van de Streek de weekmarkt aan.
Gerard Peeters: “Het is de bedoeling
dat elke zaterdag marktkramen op
het Lambertusplein worden opgesteld in een U-vorm met daarnaast
één centraal afrekenpunt. Bezoekers
lopen langs het aanbod en kiezen de
gewenste producten. Deze worden

door onze vrijwilligers en telers afgewogen en ingepakt waarna men deze
aan de centrale kassa kan afrekenen.”
Dick Seuren vervolgt: “Elke week staat
één product in de spotlight. De teler is
dan aanwezig om uitleg te geven over
bijvoorbeeld de teelt en bereidingswijze.”
Weijs is blij met het enthousiasme
van telers en inwoners over het initiatief. “Al ruim een jaar zijn we bezig
om deze markt op te zetten en krijgen
daarbij uit alle hoeken volledige
medewerking en financiële ondersteuning.” Volgens Weijs zijn er op dit
moment voldoende financiële middelen om een gezonde start te kunnen
maken, mede dankzij medewerking
van gemeente Horst aan de Maas
en het Rabobank Coöperatiefonds,
Horst van Nature Ondernemend,
Centrummanagement Horst en enkele
financieringsfondsen. “Maar vergeet
ook de tientjesleden en lokale ondernemers niet die dit initiatief een warm
hart toedragen.”

Nieuwe onder
nemers voor supermarkt America
Supermarkt Spar in America wordt sinds maandag 9 februari geleid door
Rob en Olga Zijlstra. Jolanda en Henk van den Beuken namen op zaterdag
7 februari afscheid van de supermarkt die zij elf jaar geleid hebben.
Rob en Olga Zijlstra komen uit
Stein in Zuid-Limburg en lieten weten
al langere tijd met de droom te leven
om een eigen supermarkt te mogen
beheren. Zij zullen voorlopig nog niet
in America gaan wonen, maar hebben
de intentie dit zo snel mogelijk te
doen. Rob: “Onze eerste werkdag is
heel goed bevallen. De klantenreacties
zijn echt hartverwarmend, iedereen is

heel blij dat wij tussen alle grote concurrenten het toch aandurven om deze
supermarkt over te nemen. In America
zijn we echt met onze kont in de boter
gevonden, want de gemeenschapszin
is hier heel sterk. De dorpse sfeer
van America bevalt ons erg goed,
we kunnen helemaal onszelf zijn en
we zijn blij dat we hier mogen ondernemen.”

en zo 11
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GEPLUKT Jan Litjens

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.

Jan Litjens (80) woont al zijn hele leven in Melderslo. Hij is een echte verzamelaar. Hij verzamelt onder andere eierdopjes, vingerhoedjes, boeken over
het koningshuis, maar vooral Mariabeeldjes en bidprentjes. Deze week wordt Jan geplukt.
Jan Litjens is geboren en getogen
in Melderslo. Jan en zijn vrouw Annie
(74), met wie hij afgelopen jaar het
gouden jubileum vierde, h
 ebben
twee kinderen: John en Mirjam.
In zijn leven heeft Jan al veel gedaan.
Zo begon hij tijdens zijn schooltijd al
met het opzetten van gezinsmissen in
Melderslo. De kerk was dichtbij en hij
had hier veel interesse in. De gezinsmissen liepen zo goed, dat ze zelfs
naar andere locaties moesten zoeken.
Na zijn schooltijd heeft hij veel
geleerd op de vakschool, zoals timmeren. Omdat ze thuis een boerderij
hadden, is hij uiteindelijk daar gaan
werken als boer. “Ik had eigenlijk ook

dienstplicht, maar omdat ik thuis mijn
steentje bijdroeg op de boerderij, had
ik hier vrijstelling voor.” Zijn hele leven
is hij boer geweest. “Mijn kinderen
hadden geen interesse in de boerderij. Op een gegeven moment wilde
ik zelf ook iets anders gaan zoeken.”
De politiek heeft hem altijd geïnteresseerd. Hij is voorzitter geweest van de
dorpsraad van Melderslo en is zelfs
kandidaat geweest voor de gemeenteraad. “Ik ben een echte Melderslonaar.
Ik woon er al mijn hele leven en ik
zal er nooit weggaan.” Nu zet hij zich
al zeker tien jaar in voor Museum
De Locht, dat vrijwel om de hoek ligt.
“Ik verzorg hier de kippenfarm en geef

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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presentaties over het paasverhaal.
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en alle
paasdagen ben ik daar te vinden.”
Jan is altijd al een verzamelaar
geweest. Zijn verzameling startte met

bidprentjes. Samen met een goede
vriend begon hij deze te verzamelen.
“Ik vond zijn verzameling erg mooi
en de prentjes die hij dubbel had,
mocht ik hebben. Zo is het eigenlijk

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

r
Al mee ar
ja
dan 21 st!
r
o
in H
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

GE
ÔS AANBIEDIN EK
A
VUR DEZE W
verkus poelet
ut pond
verkus hielen, hamschieve
of ribkus
enne ganse kilo vur
ut pond
zelluf gemaakte kerboet
ut pond
zelluf gemaakt zoorvleis

€ 4,50

€ 6,50
€ 2,95
€ 5,25
zaoterdaag 14 fibruarie zien weej um 15.00 oor
geslaote, umdaat de vastenaovend daan begint
weej zien daan geslaote t/m aswoensdaag
donderdaag 19 fibruarie zien weej wer aope
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

 egonnen, inmiddels heb ik ruim
b
50.000 tot 55.000 bidprentjes verzameld.”
“Op een gegeven moment vroeg
iemand mij of ik misschien een
Mariabeeld wilde overnemen. Het was
een mooi beeld, dus ik heb het toen
meegenomen. Dit beeld heb ik altijd
bewaard, ik weet nog welke het is.”
Hij weet niet precies hoeveel beelden
hij heeft. Op de vraag hoe het komt
dat de beeldenverzameling zo groot
werd, heeft hij snel een antwoord:
“Van het een komt het ander. Je begint
met één beeld en dan ga je zo nu
en dan eens rondkijken op vlooienmarkten. De laatste jaren gaan we
niet meer zo veel. Inmiddels ben ik
verzadigd.” Het hele huis staat vol met
Mariabeelden.
Hij kocht ze op vlooienmarkten, maar
kreeg ze ook vaak van familie en
bekenden. “Mensen wisten dat ik een
verzamelaar was, dus ik kreeg geregeld beelden.” Zijn vrouw Annie heeft
iets minder plezier van de verzameling.
Ze lacht erbij: “Het is mooi, zo’n
verzameling, maar erg veel werk om
te poetsen. Eens per jaar waag ik me
eraan. Ik ben dan twee dagen lang
aan het poetsen en dan heb ik slechts
één kast gehad.” “Ik heb destijds een
mooie vitrinekast kunnen overnemen
van een oud-verzamelaar,” zegt Jan.
“Liever had ik een grotere gehad, maar
die paste niet in ons huis.”

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

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

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

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

Wat
zeg je?
Iets minder dan de helft van de inwoners van
Horst aan de Maas, 44 procent, viert volgende
week carnaval. Vorig jaar was dit nog vijftig procent van de inwoners. Degenen die geen carnaval
vieren, geven als voornaamste reden aan carnaval
niet te leuk te vinden. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Horst aan de Maas kent diverse soorten carnavalsvierders. Je hebt er die zich drie dagen lang, of
zelfs meer, in het carnavalsgedruis storten en je hebt
er die de optocht gaan kijken en dan weer snel naar
huis gaan. Onder de feestvierders is meedoen aan
een optocht ook erg populair. Maar liefst 78 procent
geeft aan dat zij wel eens met een optocht heeft
meegelopen. “Wij doen elk jaar mee met het hele
gezin. De kinderen elk met een eigen groep, ik zelf
met een groepje vrouwen en mijn man trekt wel
eens met de jeugdraad mee”, reageert een deelneemster. Prins of prinses worden, dat ziet maar
elf procent zitten. Voor sommigen is het echter een
droom. “Het lijkt me het ultieme carnavalsgevoel,
prinses zijn. Maar helaas is het een onbereikbaar
doel. Mijn partner komt niet uit Horst en is weinig
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘We gaan een paar dagen
weg tijdens carnaval’

Nee
56%

Ja
44%

lende redenen waarom carnaval aan haar voorbij
gaat. Zo vinden sommigen zich te oud om carnaval
te vieren of hun gezondheid laat dit niet meer toe.
Anderen moeten werken tijdens deze dagen, vinden
het te duur of geven aan dat ze vroeger wel graag
vierden maar het nu meer een feest voor jongeren
vinden. “We houden niet meer zo van carnaval. De
groep die gaat wordt steeds kleiner en daarom gaan
we een paar dagen weg”, geeft iemand aan. Carnaval
in de zomermaanden, daar moeten veel mensen niet
aan denken. Van de ondervraagden geeft maar zeven
procent aan het Horster zomercarnaval te vieren.

‘Kan niet wachten!’

Vier jij carnaval?
actief in het Horster verenigingsleven. Maar toch blijft
het een droom”, zegt deze carnavaliste.
Van de niet-carnavalisten viert twaalf procent
geen carnaval omdat ze dan met vakantie is. Iets
meer dan de helft, 56 procent, houdt gewoon niet
van carnaval. De overige 32 procent heeft verschil-

‘Ik doe die andere 362 dagen wel
waar ik zin in heb’
‘Alleen optocht kijken’
Voor meer resultaten of aanmelden
voor de volgende enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren? www.hallohorstaandemaas.nl

KUNSTSTOF RAMEN, ROLLUIKEN
EN TERRASOVERKAPPINGEN

SCHADE
HERSTEL
al 50 jaar re
a
uw betrouwbt
specialis

Handelstraat 9 Horst 077 - 397 86 00

www.munckhofservicecenter.nl

Ook voor zonweringen, glasservice, horramen en -deuren

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

Bespreking Poll week 05

Fusies zijn voor sportverenigingen onoverkomelijk
Wie als sportclub wil overleven doet er goed aan om over de eigen verenigingsgrenzen heen te kijken. Dat vindt in elk geval tachtig procent van de
mensen die op onze stelling van twee weken geleden stemde. Fusies zijn voor
sportverenigingen onoverkomelijk, vinden zij. Om ook in de toekomst nog te
kunnen blijven bestaan is het goed om eens rond te kijken of er mogelijkheden
zijn om te fuseren met andere clubs. SV Oxalis bijvoorbeeld is een fusievereniging die bestaat uit korfbalclubs uit diverse dorpen uit Horst aan de Maas.

Zij hebben hun krachten, en vrijwilligers, gebundeld om ervoor te zorgen dat er
over vijf jaar ook nog gekorfbald kan worden.
De overige twintig procent vindt echter dat fusies zolang mogelijk tegengehouden moeten worden. 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. Roeien met de riemen die je hebt, is het devies. Uitgaan van je
eigen kracht, dan red je het als club wel.

Met carnaval gelden andere regels
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De burgemeester die meeloopt in de carnavalsoptocht, de agent die in
de feestzaal een biertje drinkt of de deken die tijdens de prinsenproclamatie
een conference op de bühne geeft. Ook mensen die in het dagelijks leven
een voorbeeldfunctie hebben, vieren carnaval en dat is hun goed recht.
Waarom zouden zij ook niet eens de boel de boel mogen laten? Tijdens deze
drie dagen gelden nu eenmaal andere regels. Je drinkt gezellig een biertje
met je docent Aardrijkskunde terwijl de wethouder verkleed als clown in de
polonaise meeloopt. Het is allemaal wat informeler en wat maakt het dan uit

als de burgemeester enigszins aangeschoten een dansje maakt?
Aan de andere kant: wie een publieke functie vervult moet daar altijd
aan denken, ook tijdens carnaval. Zeker in deze tijd waar iedereen een
smartphone heeft en er zomaar gênante foto’s op Facebook of Twitter
geplaatst kunnen worden. Kijk maar naar Onno Hoes. Hij maakte in privétijd
afspraken met andere mannen, maar het kostte hem wel zijn baan als
burgemeester.
Met carnaval gelden andere regels. Wat vindt u?

Marieke
ment...
Bál, bál. Deze ietwat dringende woorden klinken zondag
na carnaval uit tientallen
kindermondjes. Vroeger kregen
deze kinderen, in dit geval geldt
dan niet ‘kinderen die vragen
worden overgeslagen’, voornamelijk sinaasappels en ander
fruit toegegooid door pasgehuwde stellen. En als je niet op
tijd wegdook kreeg je zo’n
keiharde ‘appelsien’ tegen je
hoofd gekwakt.
Tegenwoordig is het vooral
snoep dat door het boerenbruidspaar wordt gestrooid.
En als de jeugd mazzel heeft zijn
er nog één of twee andere paren
die meedoen aan het balgooien.
Een traditie waarvan de oorsprong niet helemaal bekend is,
maar die, net als vele andere
tradities, langzaam aan het
uitsterven is. Het schijnt dat in
1836 het gemeentebestuur van
Horst zich erover beklaagde dat
de bevolking tijdens het
balgooien meer belangstelling
had voor alcohol dan voor fruit.
In de jaren 50 van de vorige
eeuw wijdde het damesblad
Libelle nog een vijf pagina’s
tellende reportage aan dit
fenomeen uit Horst. Balgooien,
daar deed je vijftig jaar geleden
als pasgetrouwd echtpaar
vanzelfsprekend aan mee.
Tegenwoordig zijn het misschien
enkele stellen die de traditie nog
in ere houden. Ook al zijn in
sommige dorpen de regels
intussen veranderd. Zo hoef je
niet per se meer het afgelopen
jaar getrouwd te zijn, samen
gaan wonen is ook al voldoende.
Maar met de toename van
eenpersoonshuishoudens lijkt
ook dat het balgooien al niet
meer te redden. Balgooien
schijnt iets met vruchtbaarheid
te maken te hebben, een manier
om je huwelijk te zegenen met
kinderen en tja, daar heb je toch
twee mensen voor nodig.
Misschien ligt daar de oplossing
voor het probleem. We laten
voortaan vrijgezellen balgooien.
We maken een route door het
dorp lang alle huizen waar
mensen wonen die geen relatie
hebben, maar dit wel graag
zouden willen. Vervolgens
mogen dan niet kinderen die
route lopen, maar andere
vrijgezellen. Een soort van blind
daten zeg maar. Als daar dan
weer huwelijken uit ontstaan
kunnen we het jaar daarna weer
het traditionele balgooien
invoeren.

...of ni?
www.horstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 06) > Ik ben voor de buitengebiedstoeslag > eens 22% oneens 78%
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Gewijzigde afvalinzameling
tijdens carnaval
Vanwege carnaval wordt op 16 en 17 februari
geen afval ingezameld.
Inwoners van America, Griendtsveen en HorstNoord die normaal gesproken hun afval op 16
februari zouden aanbieden, kunnen zaterdag 14
februari plastic, restafval en blik- en drankpakken aan de straat zetten.
Inwoners van Lottum en Grubbenvorst (ten
oosten van de A73) die normaal gesproken hun

afval op 17 februari zouden aanbieden, kunnen
zaterdag 21 februari plastic, restafval en blik- en
drankpakken aan de weg zetten.
Voor keukenafval is er geen inhaaldag.
Dit kunt u op de eerstvolgende reguliere ophaaldag aan de straat zetten.
U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken op uw
eigen digitale afvalkalender via www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

Fiëstelike ontvangst
vân de Prinse
door 't Gemaentebesteur
Program

Organisasie vaan ‘t hiële programma is dit joar in hande vaan CV De Turftreiers oet America.
Zeej zulle oow verrasse…

Gemeentehuis gesloten
tijdens carnaval
In verband met carnaval zijn het gemeentehuis
en gemeentewerken gesloten op maandag 16
februari en dinsdag 17 februari 2015.
Team Burgerzaken is beide dagen tussen 10.30
en 11.30 uur uitsluitend bereikbaar voor het maken van afspraken voor het doen van geboorteen/of overlijdensaangiften, op het telefoonnummer 06 - 53 35 59 73.

Presentatie namens de gemaent

Bekendmakingen

Theo Hermans

Oêtnuëdiging

Vasteloaveszoondâg um 10.45 oor in de Mèrthal in Horst, Gasthoesstraot 30
Um Eure Hoëghede te iëre, waere op vasteloavendszoondâg 15 ﬁbberwarie um 10.45 oor in en
oapenbare plechtigheid de Prinse Karneval in de Mèrthal in Horst ontvange. D’n burgemeister
zal doa mit goodvinge vân ‘t gemaentebesteur zien gezag oaver de Hiërlikheid Hôrs wies
Aswoensdâg oaverdrage aan de Prinse der Dreumels, Turftreiers, Tuuteköp, Vlasköp,
Meulewiekers, Klotbultjes, Blauwpoët, Kreye, Pegge, Plaggehouwers, Ezelsköp, Kroeënekrane
& Pieëlhaze, Vöskes, Bök en Geiten. Mit gepast vertoën aanvaarde Eure Hoëghede doamei
de hiërschappeej oaver eur Prinsdomme. En illuster gezelschap vân magistroate, oaverhede,
karnevaleske hoëgwaardigheidsbekliëders, boorebroedspare, ald prinse, muzikante en
vastelaovendvierders zulle door eur presentie beej dees belangwekkende gebeurtenis oêting
gaeve aan eur geveules vân respekt vur en verbondenheid mit ‘t prinselik beweend.
‘t College vân burgemeister en wethalders,
De sikkretaris
Hans van der Noordt

Voor dringende meldingen met betrekking tot
gemeentewerken die niet uitgesteld kunnen
worden, mag u het storingsnummer 06 - 23 49
82 49 bellen. Het gaat hier dus uitsluitend om
dringende meldingen, waarbij direct gevaar voor
de omgeving dreigt.

D’n burgemeister
Kees van Rooij

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

Kronenberg
Heuvelsestraat 14

Sevenum
Tarwestraat 29

Hegelsom
Niesweg 3

Lottum
De Papeling 9

Horst
Stationsstraat 90
Doevenbosweg 4
Helmesstraat 23

Meterik
Dr. Droesenweg 1

Swolgen
Generaal Dempseystraat 33a
Merellaan ongenummerd
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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.

Oplossing verkeerssituatie station Horst-Sevenum
Eén van de grootste verkeersknelpunten in Horst aan de Maas is de
omgeving van het station Horst-Sevenum en dan met name bij de
spoorwegovergang. Het aantal mensen dat dagelijks gebruikmaakt
van het station groeit nog steeds, momenteel zijn dat er zo’n 2.200 per
dag.
De populariteit van het station
heeft echter ook een keerzijde en dat
is de onveilige verkeerssituatie in de
stationsomgeving. ‘Onoverzichtelijk’
en ‘spoorbomen die vaak dicht zijn’
zijn veelgehoorde argumenten die bij

mensen tot frustraties leiden. Lokaal is
hier al vaak over gesproken. Onder
andere de dorpsraden zijn bij die
overleggen betrokken. Ook nu loopt
binnen de gemeente nog een
onderzoek naar mogelijk oplossingen.

Omdat het een provinciale weg
betreft en om te kijken of de provincie
zich wellicht ook sterk kan maken voor
een oplossing, is er contact gezocht
met de CDA-fractie in de provinciale
staten. Dat heeft er toe geleid dat er
begin februari vragen zijn ingediend in
de provinciale staten waarin het knelpunt beschreven wordt en waarin de
provincie wordt verzocht om met een
oplossing te komen. De ingediende
vragen kunt u lezen op onze website.

Door het onderwerp ook op de
politieke agenda in Maastricht te zetten, wordt er alles aan gedaan om met
alle betrokken partijen tot een oplossing te komen. Het doel is dus die
oplossing, zodat de verkeerssituatie bij
het station overzichtelijker en bovenal
veiliger wordt.
Rudy Tegels,
fractievoorzitter
CDA Horst aan de Maas

Alcohol: ambitie? Voorbeeld?
Het bovenmatig alcoholgebruik kost de maatschappij in Horst aan de
Maas circa 8 miljoen euro per jaar, afgeleid van de kosten die KMPG voor
heel Nederland vaststelde. De gemeente Horst aan de Maas ligt qua
alcoholproblematiek boven het gemiddelde van de regio. De regio heeft
weer een alcoholproblematiek die boven het landelijke gemiddelde
uitkomt. Probleem dus.
Aandacht moet er zijn voor duidelijke en gerichte voorlichting en voor
voorbeeldgedrag van volwassenen.
Vrijwel alle politieke partijen schreven hierover in HALLO. Anderhalf jaar
geleden kwam vanuit het college een
nota over de Drank- en Horecawet.

D66 was toen zeer teleurgesteld in de
burgemeester en noemde die nota
visieloos en ambitieloos. Het college
had slechts 25.500 euro over voor
voorlichting en handhaving. Dit bedrag
zat al in de begroting en was bedoeld
voor alleen voorlichting.

Enkele maanden geleden kwam
het college met haar aanpak voor het
bovenmatig alcoholgebruik door jongeren. Het college wilde overeenkomstig
het coalitieakkoord extra inspanning
laten zien om het bovenmatig gebruik
te beperken. Wat bleek? Weer dezelfde
25.500 euro. Niet meer dan een soort
‘stand still’. Geen ambitie dus. Alle
partijen hadden kritiek. D66 wenste
meer ambitie en zichtbare verbetering. D66 stelde ook voor om in het
gemeentehuis geen alcohol meer te
schenken. Het college werd gevraagd

voorstellen met ambitie uit te werken
en de vereiste middelen vast te stellen.
Op 10 februari lag er een herzien
voorstel ter goedkeuring in de raad.
En? Ietsepietsie ambitie, maar weer die
eerder genoemde 25.500 euro. Extra
inspanning? Voorbeeld? Geen alcoholgebruik in het gemeentehuis zoals D66
wil? Nee hoor. Men vindt kennelijk
dat ‘dat moet kunnen’. Overal vindt
het college geld voor, maar voor een
belangrijk onderwerp als dit kennelijk
niet. En het gaat nog wel om onze
jeugd. De burgemeester weet van

NIX maar lijkt er niks aan te willen
doen. Was het een speling van het lot
dat dit voorstel door tijdgebrek van
de agenda werd gehaald?
D66 wil ambitieuze doelstellingen, voldoende middelen voor een
breder actieplan en helder voorbeeldgedrag. Elke eerste zaterdag van de
maand kunt u met ons overleggen
van 11.00 tot 12.00 uur in de bibliotheek in Horst.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

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 11, Horst

Geen inschrijfgeld t.w.v. 50 euro

Het Maashotel Veerweg 11, Broekhuizen

10% korting per tafel op vertoon HALLO voordeelpas*

Beej Mooren Groenewoudstraat 1, Horst

Huis van de Streek Steenstraat 2, Horst

Bootcamp Power

Staatsie 1866 Stationsstraat 151, Hegelsom

De Golfhorst Raamweg 8, America
Korting op golflessen*

Stichting Booremert, Vers vaan Hôrs Lambertusplein, Horst

1 kop koffie of thee 1 euro, per pas per bezoek en
10% korting op een groepsuitje bij Beej Mooren*

www.bootcamppower.nl, Horst
Voor nieuwe leden: 3 try-out credits van 17,50 euro voor 12,50 euro*

FotoID Veemarkt 7a, Horst

10% korting op een fotosessie*

Het LoopCentrum Stationsstraat 137, Hegelsom

Voordeelpashouders krijgen 10% korting op hardloopschoenen, hardloopkleding
en sport-bh’s. En bij aankoop van wandelschoenen een paar gratis Falke-sokken*

Houders van de HALLO voordeelpas ontvangen 5% korting
op het hele Huis van de Streek!-assortiment*
1 kop koffie of thee 1 euro, per pas per bezoek en
10% korting op een groepsuitje bij Beej Mooren *

Vanaf 7 maart wekelijks wisselend productvoordeel*

TVI Computers Venrayseweg 10, Horst

25% korting op werkzaamheden in de werkplaats*

VARG Outdoor & Travel Gebr. van Doornelaan 90, Horst
5% korting op het gehele assortiment

*Zie voorwaarden acties op www.hallovoordeelpas.nl
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Sevenumse amazones
op LK dressuur pony
Door: Ponyclub Sevenum
De Limburgse Kampioenschappen dressuur voor pony’s vonden in het weekend van zaterdag 7 en zondag
8 februari in Merselo plaats. Vier amazones van Ponyclub Sevenum waren succesvol.

Succes voor
Dravertjes op LK
Door: Ponyclub en rijvereniging De Dravertjes

Leden van ponyclub en rijvereniging De Dravertjes uit Melderslo
namen in het weekend van zaterdag 7 en zondag 8 februari deel
aan de Limburgse Kampioenschappen in Merselo. Dit waren Imke
Achten met Wengelo’s Master Jesse in het EL1, Marloes Wijnen met
Lucky in het CB, Anke Achten met Romy in het CL1, Soleil Hoeben
met Boekie in het CM1. Daarbij werd Imke Achten (foto) Limburgs
Kampioen in het EL1 en werd Marloes Wijnen derde.
Merle Hoeymakers, Maud Hoeymakers, Danitsja Verstappen en Eef Baeten
Een Limburgse titel was er voor
Merle Hoeymakers met haar pony
Bliksum in de klasse BM1/M2 en voor
Danitsja Verstappen met haar pony
Vivo in de klasse CM1.

Voor Maud Hoeymakers met haar
pony Cayenne en Eef Baeten met
haar pony Nobel Esprit was er een
tweede plaats in de klassen DEL2
en CM1.

Merle en Danitsja veroverden
hiermee tevens een ticket voor de
Nederlandse Kampioenschappen die
op zaterdag 14 maart in Ermelo
verreden worden.

Medailles voor
synchroonzwemsters
Door: HZPC Horst afdeling synchroonzwemmen
Haren in de gelatine en de snoet vol make-up. Zo vertrokken de twaalf
synchroonzwemsters van HZPC zondag 8 februari naar het Geusseltbad in
Maastricht. Daar stond namelijk de Limburgse Synchroonzwem
Kampioenschappen-B op het programma.

Deze kampioenschappen vormen
de wedstrijd van het jaar voor de
jongste meiden van het synchroonzwemmen. De zwemsters mochten
eerst individueel hun technische
kunsten laten zien. Daar werden de
eerste prijzen al in de wacht gesleept.
Noah Janssen werd derde bij het
zeilbootdiploma en Britt Verhaeg stond
op het bovenste schavotje voor haar
prestaties in de Age I. Ondertussen
werd de tribune steeds drukker met
publiek en hadden de papa’s en
mama’s van HZPC ook een mooi plekje
gevonden voor de verdere aanmoedigingen. Het leukste deel van de
wedstrijd stond op het punt om te
beginnen, de uitvoeringen. Dit is het
moment waar de zwemsters een jaar

lang voor getraind hadden. Van HZPC
kwam Britt als eerste op muziek in
actie met haar solo. Daarmee haalde ze
een mooie zilveren medaille. Even later
stond de volgende jongste groep van
HZPC al klaar. Onder een dosis gezonde
spanning lieten Kim, Pien, Eva, Linda,
Emma en Sofie hun synchroonzwemkunsten zien op muziek van Diep in de
zee. Ze hebben erg goed gezwommen
maar vielen helaas net buiten de
prijzen. Als een na laatste groep van de
middag stond de andere groep van
HZPC aan het bad. Noah, Lisa, Maud,
Kim, Laura en Leanne zwommen hun
uitvoering Meatballs. Dit was de beste
uitvoering van de middag want ze
wisten daarmee het goud in de wacht
te slepen.
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De Merels
dichter bij
klassebehoud
Door: Aniek van den Brandt, korfbalvereniging De Merels
De wedstrijd van het eerste team van korfbalvereniging De Merels uit
Melderslo op zondag 8 februari was tegen Corridor 1 uit Son en Breugel in
sporthal De Berkel in Horst. De laatste wedstrijd tussen de teams eindigde
in een gelijkspel. Dit keer was het team uit Melderslo er echter op
gebrand om twee punten binnen te slepen en mogelijk hoofdklassebehoud veilig te stellen.
Vanaf het begin van de wedstrijd
ging het zeer gelijk op. Er werd om en
om gescoord en er werden geen grote
gaten geslagen. Eenmaal wist Corridor
een voorsprong van twee doelpunten
te pakken, maar deze voorsprong
duurde niet lang.

Zinnen gezet op
minimaal één punt
De Merels herpakte zich en kwam
al snel weer op gelijke hoogte. De rest
van de eerste helft bleven beide teams
scoren en met een gelijke stand van 7-7
gingen de teams de kleedkamers in.

Na rust bleven aan beide kanten
doelpunten vallen. Vijf minuten vóór
tijd lukte het Corridor weer met twee
doelpunten voor te komen, maar
De Merels had haar zinnen op
minimaal één punt gezet en bleef fel.
Een ontzettend spannende slotfase was
het gevolg. Met nog één minuut op de
klok kwam De Merels weer dichterbij
en tien seconden voor het eindsignaal
lukte het de ploeg uit Melderslo met
een afstandsschot de stand weer gelijk
te trekken tot een eindstand van 14-14.
Met één punt komt De Merels 1 toch
weer een stapje dichter bij hoofdklassebehoud.

Jeugdteams Merels kampioen
Twee jeugdteams van korfbalvereniging De Merels uit Melderslo hebben zaterdag 7 februari hun
kampioenschap kunnen vieren. De B1 (foto) met hun coaches Irma Derikx en Chantal Spreuwenberg
won met 7-4 van hun directe concurrent Oranje Wit uit Leunen. De D1 met hun coaches Riek Schreurs en
Pieternel Vullings won hun wedstrijd met dubbele cijfers van zustervereniging Oxalis.

Oxalis A1 steeds dichter bij zaalkampioenschap
Door: korfbalclub SV Oxalis
Om de koppositie in de eerste klasse te versterken, was het noodzakelijk voor korfbalclub Oxalis A1 om zaterdag
7 februari de wedstrijd tegen korfbalclub Oranje-Wit uit Leunen te winnen.
Door al in de eerste minuut op
voorsprong te komen, drukten de
Horster dames hun stempel op de wedstrijd en waren de Leunense speelsters
gewaarschuwd. Oxalis liep uit naar 3-0,
waarna Oranje Wit door een verdedigende fout aan de kant van Oxalis ook
haar eerste doelpunt van de wedstrijd

scoorde. Dit maakte de Oxalis-dames
verdedigend wakker, wat zorgde voor
nog maar slechts één doelpunt aan
Leunense zijde in de eerste helft.
Daarentegen bleef Oxalis scoren en
steeg het doelpuntenaantal tot zes.
Een mooie voorsprong die werd meegenomen in de rust: 6-2.

Na rust bleven de doelpunten aan
Oxalis kant gering. Wel openden ze
de score in de tweede helft, echter
sloegen de dames van Oranje Wit
meteen terug met een tegendoelpunt.
Dit herhaalde zich halverwege en in de
slotfase van de wedstrijd. Een sterke
eerste helft en een wat matige tweede

helft resulteerde uiteindelijk in een
stand van 9-5 voor Oxalis. Hierdoor zijn
de junioren A weer een stap dichter bij
het zaalkampioenschap in de eerste
klasse. Met nog twee wedstrijden
te spelen hebben ze op zaterdag 28
februari tegen Avanti uit Schijndel aan
een gelijkspel voldoende om het zaalkampioenschap binnen te halen en te
promoveren naar de hoofdklasse.
Ook de aspiranten C van Oxalis
wonnen dit weekend en spelen

zaterdag 28 februari om het
kampioenschap in de zaal. De senioren
2 verloren zondag van Lottum en
haken hierdoor helaas af voor het
kampioenschap. De senioren 1 verloren met 9-4 van Flamingo’s uit Beek
en Donk, maar speelden verdedigend
één van hun betere wedstrijden.
Aanvallend maakten ze nog teveel
individuele fouten. Maar het geeft
weer vertrouwen voor de wedstrijden
die nog komen gaan.

Start nieuwe theorie
cursus voor auto
Start:
Maandag 23 feb, 19.00 uur
Examen: Donderdag 2 april, 10.00 uur
Waar:
Gasthuisstraat 54, Horst
Aanmelden: www.hobahorst.nl
077 - 398 67 11

Laptopsteun

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

Magazijnmedewerker / vrachtwagenchauffeur m/v
Zware
kwaliteit,
normaal:
€ 99,-

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.

ex.Pasbtw
jij binnen deze omschrijving en heb je zin in een nieuwe uitdaging? Stuur ons dan je

Nu: € 49,-

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

ex. btw

Horsterweg 19 te Sevenum
Tel. : 077-398 80 37
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Ponyruiter Meterik
Limburgs Kampioen
Lukas van Lit uit Meterik met zijn E pony A-Selesto werd zaterdag 7 februari Limburgs Kampioen in de categorie
EB dressuur. Deze kampioenschappen werden verreden in Merselo.
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Wittenhorst komt
na achterstand
op stoom
Door: Ton Hagens, RKsv Wittenhorst
Nadat het eerste elftal van RKsv Wittenhorst uit Horst RVU vorige week
op overtuigende wijze thuis met 3-0 opzij wist te zetten, was zondag
8 februari Geldrop een dankbare tegenstander. Geldrop werd met overtuigende cijfers verslagen. De 1-5 was dan ook een terechte uitslag.

Op dit kampioenschap reden
Limburgs beste ruiters mee die zich via
selectiewedstrijden geselecteerd
hadden uit de districten Zuid-, Middenen Noord-Limburg. De 14-jarige Lukas
van Lit komt uit een echte ruiterfamilie
van dressuurstal de Schaak uit Meterik
waar ook zijn twee oudere broers

wedstrijden rijden bij de paarden. Op
zijn achtste is Lukas van Lit begonnen
met het ponyrijden en met de grote
inzet van zijn trainster Joyce Kleeven
van Stal de Brem hebben zij met zijn
drieën dit hoogtepunt kunnen
bereiken. Op zaterdag 21 februari
neemt Lukas deel aan het Limburgs

kampioenschap springen in Susteren
waarvoor hij geselecteerd is met zijn
D-Pony, Egano.
Op zaterdag 21 februari is vanaf
20.00 uur op de Schaak een receptie
voor Lukas om hem te feliciteren
met het behalen van het Limburgs
kampioenschap.

De normaal foutloze defensie van
Wittenhorst was bij aanvang van de
wedstrijd nog niet geheel scherp en
daarvan wist Geldrop te profiteren. In de
achtste minuut werd een corner mooi
afgewerkt door Toon de Wit en prijkte de
1-0 op het scorebord. Hierna probeerden
beide ploegen enigszins gereserveerd
het spel te controleren en incidenteel
een kans af te dwingen, maar dit leidde
niet tot echt gevaar voor de doelen.
In de 23e en 25e minuut kantelde
het volledige spelbeeld. Twee prachtige
aanvallen van Wittenhorst resulteerden
binnen twee minuten in een 1-2 voorsprong. Eerst wist Bram Rubie beheerst
te scoren op een mooie steekpass
van Jordi Janssen. Twee minuten later
volgde een aanval via de combinatie
Willem Heijnen, Daan Verlijsdonk en Rob
Zanders. Laatstgenoemde wist de bal
vakkundig tegen het dak van het doel
te werken. Hierna nam Wittenhorst het
initiatief en bepaalde de wedstrijd. Door

kleine slordigheden bij Wittenhorst kon
Geldrop in de eerste helft echter nog bij
vlagen gevaarlijk worden. Na rust was
Wittenhorst duidelijk de bovenliggende
partij en in de vijftigste minuut wist
Daan Verlijsdonk beheerst af te ronden.
Voorafgaand aan het doelpunt wist Bart
Spreeuwenberg over een afstand van
zestig meter Rob Zanders op maat te
bedienen. Die wist vervolgens met een
mooie assist Daan Verlijsdonk te bereiken, 1-3. De wedstrijd was gespeeld en
Wittenhorst liep verder uit. Eerst stond
de paal nog twee keer in de weg, maar
in de 85e minuut wist Marc van Rens de
1-4 te scoren. Het slotakkoord was voor
Rob Zanders. Hij maakte zijn tweede
doelpunt in de 87e minuut en bepaalde
daarmee de eindstand op 1-5. Door de
twee overwinningen op rij is Wittenhorst
goed uit de winsterstop gekomen en
bezet het nu een tweede plaats met 28
punten uit vijftien wedstrijden, net zo
veel als het hele vorige seizoen.

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

SV Lottum F1
zaalkampioen
Dameskorfbalteam F1 van SV Lottum is op zaterdag 7 februari in
de Smetenhof in Lottum zaalkampioen geworden in haar klasse.
Met 18-9 wisten de meiden Swift F1 te verslaan. Onder de aanwezigheid van een groot publiek wisten de dames een 2-0 achterstand
om te zetten in een 18-9 voorsprong. Na de wedstrijd vierde het
team samen met leidsters Lisa en Petra de overwinning.

ACB Solutions
Stationsstraat 125, 5963 AA Horst
Telefoon: 077 - 398 44 16
Email: info@acb-solutions.nl

U kunt bij ons terecht voor:
Aandrijftechniek
Pneumatiek
Hydrauliek
Elektro
Water
Smeermiddelen en lijmen
Bevestigingsmaterialen
Veiligheidsartikelen
Gereedschappen en toebehoren
Handgereedschap, boren, tappen,
frezen, doorslijpschijven, lamelschuurschijven,
elektrisch gereedschap

www.acb-solutions.nl
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Kusjesbal
van De
Kleffe
Zök
Joekskapel De Kleffe Zök
organiseert op carnavalszaterdag
14 februari een groot Kusjesbal bij
café D’n Tap in Horst. Het Kusjesbal
begint om 20.11 uur.
Tijdens het Kusjesbal zijn er
optredens van joekskapel De Kleffe
Zök, Aaltied Noeit te Laat, Heite Soep,
De Bosjes, Chris & Huub, Krangs Um,
Pim Minkenberg, Sam en Jeroen,
Thijssen & Co, Neet oet Serum en
dj Bas. Het publiek kan daarbij ook
genieten van heel veel valentijnskusjes, de Kusjesbaljingle en andere
jingles uit de voorgaande jaren.
Tijdens de avond worden hapjes
uit de ‘vetpan’ met bijpassende
sauzen geserveerd.

P R I N S B A R T I I G E F E L I C I T E E R D N A M E N S O N D E R STA A N D E B E D R I J V E N
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Maandag en dinsdag
draait onze eigen
huis-dj Henkie
Woensdag gesloten
Donderdagavond
Hiering schelle
Wij wensen iedereen een
geweldige carnaval toe!
Herstraat 37 - Horst
Tel. 077-3983305

Mollenbestrijding
‘De laatste hoop’
Overlast van mollen
bel dan de
mollenbestrijder
Tel. 077 398 61 03
of 06 36 08 66 35
Bekwaamheidscertificaat nr. L 200110000945

CV De Geiten (Tienray)

Carnavalszondag
na de optocht groot
carnavalsbal
met dj Hans Litjens

11 vragen aan prins Bart II

‘We maken er een
schitterende carnaval van’

,
Vier de carnaval intens
mit Vrens!

Carnavalsprogramma
Carnavalszaterdag
artiestenavond
met medewerking van:
de Cornetto’s
Krangs um
Heite soep
Huub + Criss
Aaltied noeit te laat
Aanvang: 21.30 uur
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Wie ben je?
Ik ben Bart van Rens (25).
Ze noemen me ook wel
‘Vrens’. Mijn vriendin heet
Lidwien Brouwers (22) en
komt uit Melderslo. Toen
mijn omgeving hoorde dat ik
prins van het ‘Geitenriek’ werd,
vond iedereen het fantastisch. Ikzelf
vind het ook een superervaring om mee
te mogen maken. Gewoon in één woord schitterend!
Waar werk je?
In 2010 ben ik afgestudeerd op het Citaverde in Horst.
Ik heb hier de opleiding mbo4 plantenteelt gedaan. In deze
tijd werkte ik al bij Rötjes Young Plants in Lottum. Na het
behalen van mijn diploma ben ik hier vast aangenomen als
medewerker gewasverzorgende.
Mijn collega’s waren erg enthousiast toen ze hoorden dat ik
uit was gekozen als prins. In het carnavalsseizoen kwam het
al vaker voor dat ik vrije dagen aan moest vragen, omdat ik al
vier jaar bij de raad van elf in Tienray zat.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te worden?
Ik heb al enkele jaren in receptieboeken ‘Prins Bart II ’15’
geschreven. Dit was absoluut niet bewust, het was meer
bedoeld voor de gein. Zo’n twee maanden geleden ging dan
toch mijn telefoon met de vraag of ik prins 2015 wilde worden.
Die vraag overviel me op dat moment wel een beetje. Maar ik
aarzelde geen moment, ik wist het zeker. Natuurlijk moest ik
dit nog wel even overleggen met mijn vriendin Lidwien en mijn
ouders.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik was in de eerste instantie erg verbaasd. Maar toen het
allemaal tot me doorgedrongen was, kon ik niet wachten om
het aan Lidwien te laten weten. We hebben samen meteen
besloten om ‘ja’ te zeggen. Samen met vorst Marcel en de raad
van elf maken we er weer een schitterende carnaval van.

Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval is voor mij een tijd van lol en plezier. Het is een tijd
zonder zorgen. Carnaval is gek doen, losgaan maar vooral ook
genieten van alles wat komen gaat.
Wat wordt er volgens jou van een prins verwacht?
Een prins is een echte prins als hij de hele zaal meekrijgt in de
polonaise. Een prins gaat de hele carnaval voorop en zorgt dat
de hele tent letterlijk op zijn kop staat.
Wat wens je de carnavalsvierders in je gemeente toe?
Ik wens iedereen een supergezellige carnaval toe. Ik geef
iedereen een tip: om volop te genieten van alles wat komen
gaat. Want voor je het weet, staat de vis alweer op ons
menu.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Het uitkomen was voor mij al een hele mooie ervaring. ‘Ozze
Geitenstal’ stond deze avond al geheel op zijn kop. Verder
moeten de meeste activiteiten voor ons nog komen. Op het
moment van schrijven, kijk ik vooral uit naar onze receptie op
7 februari en natuurlijk naar de sleuteloverdracht. Dit is ieder
jaar op zondagmorgen een groot feest in de Mèrthal.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens carnaval?
Ons carnavalsprogramma zit zo vol dat er weinig tijd is om
te slapen. Maar die slaap die halen we later wel allemaal in.
Je bent tenslotte maar een keer prins.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen houden voor
familie, vrienden en kennissen?
Er was wel sprake in de wandelgangen dat ik eventueel prins
zou kunnen worden. Naarmate de datum van het prinsenbal
naderde, werd het daarom voor mij steeds lastiger om het
geheim te houden. Gelukkig is het zwijgen mij verder goed
gelukt.
Welk advies zou je je opvolger in 2016 mee willen geven?
Blijf vooral jezelf. Leg even alles opzij en geniet van elk
moment dat komen gaat. Maak er een fantastische carnaval
van en zorg dat de tent letterlijk van voor tot achter op zijn kop
staat.
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Nieuwe vesten voor Stardancers
De Kammeräöj van de Vöskes, een groep sympathisanten van carnavalsvereniging De Vöskes uit Meerlo, heeft
dansgroep De Stardancers zaterdag 7 februari verrast met nieuwe vesten.

Proficiat Bart en Lidwien!
Spoorstraat 37, Tienray, 0478 - 850567

www.hipphaarmode.nl

Prins
Bart II
proficiat!
Weej
wense
ow unne
schaone
carnaval

Spoorstraat 51, 5865 AG Tienray
rongeninstallatie@hotmail.com
Mobiel 06 - 51 72 90 42

namens OJC Gaellus
Prins

Vrens, Proost !!

!

ojc Gaellus | Bernadettelaan 10A | 5865BJ Tienray | www.gaellus.nl

Zoals elk jaar schenken de
Kameräöj van de Vöskes een gedeelte
van de opbrengst van de jaarlijkse
Winterwandeling aan een goed doel,
waarbij Meerlose mensen zijn betrokken. Dit jaar viel de keuze op de dans-

groep De Stardancers. Zij treden ieder
jaar op tijdens de Meerlose Revue en
momenteel staan ze onder leiding van
Heleen Verbeek en Dorien Vousten.
Zaterdagavond 7 februari bood
een afvaardiging van de Kammeräöj

van de Vöskes alle danseressen en
leidsters een vest aan. Zij waren blij
verrast en Jan Poels van de Kammeräöj
van de Vöskes concludeerde dat het
carnavalsbloed in Meerlo goed wordt
doorgegeven.

Programma jeugdcarnaval
D’n Dreumel
Jeugdcarnaval D’n Dreumel organiseert tijdens carnaval een aantal activiteiten. De carnavalsmis op zaterdag
14 februari en het Blaagebal en de jeugdoptocht op maandag 16 februari staan dit jaar nog op het programma.
De traditionele carnavalsmis vindt
plaats op zaterdag 14 februari in de
Lambertuskerk in Horst. Tijdens deze
mis komen carnavalsliefhebbers bijeen
voor een moment van bezinning voor
de carnavalsdagen echt losbarsten.
Onder anderen jeugdprins Evert I, prins
Paul III en het jeugdboorebroedspaar
gaan een woordje richten tot de
aanwezigen. De mis wordt geleid door
deken De Graaf Woutering en het

Meulenveldkoor en joekskapel De
Kleffe Zök verzorgen de muzikale
omlijsting. De organisatie is in handen
van D’n Dreumel en de mis begint om
19.00 uur.
Op carnavalsmaandag 16 februari
organiseert jeugdcarnaval D’n Dreumel
om 10.30 uur voor de tweede keer het
Blaagebal. Dit is een feestje bedoeld
voor de allerjongste Dreumels en
Dreumelinnekes en wordt gehouden in

De Lange. Diezelfde dag vindt ook de
jeugdoptocht traditiegetrouw plaats.
De optocht vertrekt om 14.30 uur vanaf
de Jacob Merlostraat ter hoogte van de
Groenewoudstraat en trekt dwars door
het centrum van Horst. Kinderen die
mee willen doen, kunnen zich alvast
aanmelden op de website van jeugdcarnaval D’n Dreumel, maar dit kan ook
nog voor aanvang van de jeugdoptocht
op het parkeerterrein.

Carnavals Parade in Horst
Voor de vierde keer slaan café ’t Centrum, grand café Liesbeth en De Lange Horst de handen ineen bij het
organiseren van de Hôrster Carnavals Parade op zaterdag 14 februari. De parade start om 15.11 uur en is rond
20.11 uur afgelopen.

Prins Bart II,
gefeliciteerd!
Maak er een mooie
carnaval van.

kapper

Proficiat
Prins Bart II
en een te
gekke carnaval

Nolda Cruysberg • Spoorstraat 39
5865 AE Tienray • 06 - 462 95 747
•

Beppie Kraft op de carnavalsparade in 2014 (Foto: archief)
Het Wilhelminaplein is op
14 februari geheel ingericht voor een
groot aantal carnavalsvierders.

Deze editie biedt optredens van
Beppie Kraft, La Bamba en Ben
Verdellen. Deze artiesten worden afge-

wisseld met groepen uit Horst aan de
Maas, zoals Da Ma Zoeë, Thijssen & Co,
Huub en Chris, Heite Soep.

Samen verzorgen wij voor u een compleet programma in mestdistributie, zoals:
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- Mest uitrijden
met hondengang tank of driewielige zelfrijder;
12
02 is insporing minimaal zowel op bouwland als op grasland.
hierdoor
- Transport met volumetanks tot 36m3, dus lagere minaskosten per m3.
- Levering van mest volgens minasnorm inclusief transport en uitrijden.
PRINS PETER I
- Transport van vast mest met GPS.

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

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onderstaande telefoonnummers.
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Wij feliciteren prins Peter
Gebr. van Enckevort
en adjudanten Dennis en Jan!
Dorperdijk 20
5975 PV Sevenum
Dorperdijk 20 | 5975 PV Sevenum | 077 - 467 14 13
gebrvanenckevort@hetnet.nl
077-4671413
Restaurant Vitellius
Kerkstraat 11,
5975 BH Sevenum
T: 077 467 43 46
r e s t a u r a n t

www.metieske.nl

www.croesmoeke.nl

www.vitellius.nl

Prins Peter, Dennis en Jan
Geniet en maak d’r unne moije Vastelaovond van!

Wij feliciteren prins Peter
en adjudanten Dennis en Jan!
Horsterweg 66 Sevenum | Tel.: +31 77 467 35 55 | www.dinnissen.nl

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

CV Dun Ezelskop (Sevenum)

Magazijnmedewerker / vrachtwagenchauffeur m/v
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.

De Schatberg wenst u
een fijne Carnaval!

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.

Weej wense Prins Petaner,
Adjudante DennisneencaJrneval!
unne super schoeë

Proficiat
r en
prins pete
n
adjudante !
jan
Dennis en

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

Kamperen, dineren en recreëren in Limburg!
Middenpeelweg 5 | 5975 MZ Sevenum | 077 467 7777 |
www.schatberg.nl

Wij feliciteren prins Peter
en adjudanten Dennis en Jan!

Weej felicitere prins Peter I, zien
adjudante Dennis en Jan en wense
jullie unne schoëne carnaval!

WWW.VISSERSOLIE.NL

Sevenum: Peperstraat 54, 5975 BW Sevenum
Tel. (077) 467 82 17
www.theolommen.nl Horst: Kloosterstraat 12, 5961 GE Horst

VISSERS OLIE. KEEP MOVING!

Eigen Haard
www.eigenhaardcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum

meubel

Wij feliciteren
prins Peter

voor al uw voorkomende stukadoorswerkzaamheden
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11 vragen aan prins Peter I

‘Ik ben wel een
feestbeest’
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Huldiging leden
Kantkring ’t Klöske
Kantkring ’t Klöske in Horst vierde dinsdag 10 februari haar 25-jarig
jubileum. Tijdens de viering, die plaatsvond in café Cambrinus, werden acht
leden gehuldigd.

De acht leden van het eerste uur,
Miep Philipsen, Rina Wijnen, Mariet
Jakobs, Rinie Verhaegh, An Baltussen,
Harmke Leneman, Maria van Soest en
Mia Poels, werden door wethouder Ger
van Rensch gehuldigd voor hun 25 jaar
lidmaatschap. De kantkring startte in
1990 in ’t Gasthoês en heeft sinds

Alle ezels
van stal,
knalluh
dees carnaval!

Wie ben je?
Mijn naam
officiële
naam is Jack
Peeters maar
mijn roepnaam
is Peter. Veel
van mijn vrienden
noemen mij Sjaak, mijn
moeder
en een paar vriendinnen
noemen mij Pietje. Ik woon sinds augustus samen met
mijn vriendin Chantal Everaerts in Sevenum. Chantal komt
eigenlijk uit Hegelsom maar heeft de laatste twee jaren
nog met haar ouders in Meterik gewoond. Maandag na
het uitkomen heb ik open huis gehouden. Veel mensen
uit de buurt zijn tot in de vroege uurtjes gebleven.
Waar werk je?
Ik werk sinds 2007 als weekendkracht bij Esso Vissers
in Sevenum aan de Venloseweg als kassier. Verder
studeer ik vrijetijdsmanagement in Amsterdam. Mijn
leidinggevende, Jan Sijbers, is direct toen hij hoorde
dat ik prins was naar De Wingerd gekomen. De dag na
het uitkomen zag ik een foto voorbijkomen waar ze het
tankstation al versierd hadden. Ook mijn collega’s zijn bij
het open huis geweest.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te
worden?
Het is een grote eer om gevraagd te worden. Ik ben
de 62e prins van Sevenum, dat is dus maar een select
groepje. Ik ben wel een feestbeest. Carnaval is voor mij
de laatste jaren helaas geminimaliseerd tot het weekend,
vanwege mijn studie in Amsterdam. Daar wordt geen
carnaval gevierd en zijn er gewoon colleges. Ik geloof dat
ik één van de jongste prinsen van Sevenum ben. Ik ben
de eerste van de familie die prins is geworden.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik had de benoeming niet verwacht, zeker omdat ik
pas 27 jaar ben. Mijn eerste reactie was dat ik het
eerst even met Chantal zou willen overleggen.
Een paar minuten later heb ik vorst Joep teruggebeld
en verteld dat heel graag van prins van Dun Ezelskop
wil worden. Ik wist toen ook meteen wie ik als mijn
adjudanten aan mijn zijde zou willen hebben: Dennis
Willemssen en Jan Mertens, allebei goede vrienden
van mij. Dennis ken ik eigenlijk al mijn hele leven.
Hij woont twee deuren verder en we liepen altijd samen
met zijn broertjes en zusjes, mijn broertje en de familie
Linders naar basisschool De Horizon. Jan heb ik in de tijd

na de basisschool leren kennen. Jan zat zelf niet op het
Dendron, maar op Den Hulster in Venlo omdat hij bij VVV
voetbalde. We zijn sindsdien erg goed bevriend.
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval is voor mij een weekend vol met lol en plezier.
Iedere dag vroeg op en laat naar bed. Veel bekenden
treffen in de kroeg en dan gezellig een biertje heffen.
Wat wordt er volgens jou van een prins verwacht?
Van mij wordt verwacht dat ik voorop ga tijdens carnaval.
We hebben een aantal ziekenbezoeken staan om mensen
een hart onder de riem te steken. Ook gaan we alle
basisscholen langs en kijken we naar hun optocht. Verder
zijn er natuurlijk nog de recepties, zittingsavonden,
sleuteloverdracht en ga zo nog maar even door.
Wat wens je de carnavalsvierders in je gemeente toe?
Een supercarnaval natuurlijk. Maak er een mooi feest van
met vrienden, familie en bekenden. Dat de optochten en
zittingsavonden mooi mogen zijn natuurlijk.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Het eerste weekend hebben wij er tijdens dit schrijven
net op zitten. Vrijdagavond voorstellen aan de raad,
dansmarietjes en bestuur, zaterdag het uitkomen
in een volle Wingerd, zondag het uitkomen van
jeugdprins Jasper en maandag het open huis: alles was
even gedenkwaardig. Wat ik zelf altijd een heel erg
mooi moment vind, is het oetbloaze voor de kerk op
carnavalsdinsdag om middernacht. Heel Sevenum komt
dan samen voor de kerk. Er wordt dan gezongen en
gedanst, echt een supermooi moment altijd.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens carnaval?
Ik heb normaal gesproken niet zo heel veel tijd nodig om
te herstellen. Woensdag gaan wij natuurlijk nog naar de
kerk en naar de kroeg voor het hieringschellen. Ik weet
nog niet of ik die donderdag of vrijdag moet werken, we
zien wel hoe dat uitpakt.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen houden
voor familie, vrienden en kennissen?
Niemand had ons als trio verwacht. Ik heb dan ook
weinig moeite gehad met het geheimhouden. Op het
laatst ging ik aan anderen vragen wie ze dachten dat
er prins zou worden. Dat is erg grappig als je zelf weet
dat je prins gaat worden. Het was wel lastig om bij mijn
ouders bijvoorbeeld foto’s voor de krant te ontfutselen,
dit is gelukt op een moment dat ze niet thuis waren.
Welk advies zou je je opvolger in 2016 mee willen
geven?
Maak er één groot feest van want je wordt natuurlijk
maar één keer prins.

2008 een onderkomen in Museum
De Kantfabriek in Horst.
De vereniging organiseert diverse
activiteiten waaronder workshops,
tentoonstellingen en Regio-doedagen.
Kijk voor meer informatie op
www.kantklos.nl/kantkringhorst

Hannes voor
Crist Coppens
Slager Crist Coppens heeft dit jaar D’n Hannes gekregen. Deze ‘prijs’
wordt door de Kloscommissie uitgereikt aan iemand die ‘boête zien schuld
duchtig gekloët is’. De uitreiking vond plaats tijdens de presentatie van de
Klos, de carnavalskrant van carnavalsvereniging D’n Dreumel, op vrijdagavond
6 februari in Horst.
Vorig jaar had de Kloscommissie
geen kandidaten. Dit jaar kon
Meisterklosjaar Ger Gubbels er een
waslijst vol voorlezen. Uiteindelijk bleek
Crist Coppens de ‘winnaar’ te zijn. Crist
is ‘gekloët’, omdat het plassende hondje
op het Lambertusplein met zijn rug naar
de slagerswinkel van Crist zit. “En dat is
een veeg teken”, aldus de commissie.
“Een hondje hoort bij een slagerswinkel
half jankend met zijn neus tegen de
deur of het raam te kwijlen hopend op

een plakje worst totdat de slager met
het mes nog in de hand naar buiten
stapt om het beest weg te jagen. Maar
dit ‘hundje’ reageert alléén op de twee
knoppen bij zijn voorpoten, hij laat al
het vlees aan zich voorbijgaan, het laat
hem koud. En kwijlende honden zijn
natuurlijk niet leuk, maar honden die
helemáál niet op je zaak reageren ook
niet.” D’n Hannes werd ontworpen door
Al Jacobs en stelt het hondje van het
Lambertusplein voor.

Vrijgezellenbal
Het traditionele vrijgezellenbal van het boerenbruidspaar in America
vindt zaterdag 14 februari plaats in café Boëms Jeu. Het boerengezelschap
nodigt iedereen uit hierbij aanwezig te zijn.

Het feest begint om 21.30 uur met
carnavalskrakers van de dj. Rond 22.00
uur geeft het boerengezelschap onder
aanvoering van Claudia en Koen acte de
précense door op een ludieke manier
binnen te vallen. De hele avond staat in

het teken van het thema van dit jaar:
het circus.
Een dag later, op zondag 15 februari,
is de boerenbruiloft, waarbij Claudia en
Koen in de onecht verbonden worden.
(foto: Hans Seweuster)

CV De Meulewiekers (Meterik)

PRINS LARS I GEFELICITEERD
N A M E N S O N D E R STA A N D E B E D R I J V E N
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11 vragen aan prins Lars I

‘Drie gekken die wel
van een feestje houden’

Wie ben je?
Mijn naam is Lars Jacobs (19). De meeste mensen in
Meterik zullen mij van de voetbalclub kennen, omdat
ik daar veel voor doe. Ik heb als bijnaam ZandHaas.
Veel mensen verwachtten misschien wel dat ik prins
zou worden, maar niemand wist het zeker.
Waar werk je?
Ik werk bij kwekerij Litjens. Daar sorteer ik
paprika’s. Ik ben hier begonnen als bijbaantje en
omdat ik niet precies wist wat ik vervolgens wilde
doen, dus ben ik hier vast gaan werken. Mijn baas
vindt het ‘keischon’ dat ik prins ben. Zelf is hij ook
prins geweest, lang geleden. Mijn collega’s hadden
de kantine op het werk al meteen versierd.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins
te worden?
Het carnaval vieren is mij met de paplepel
ingegeven, dus ik wilde van kleins af aan al prins
worden. Vorig jaar werd ik al veel ondervraagd
door mensen die dachten dat ik het zou worden,
maar dit jaar was het eindelijk zover.
Hoe voelde het om tot prins te worden
gekozen?

Na afloop van carnaval vorig jaar hoopte ik er nog
meer op dat ik de prins zou worden, maar je moet
natuurlijk gewoon wachten totdat ze je bellen.
Ik wist wel meteen dat ik het zou willen toen ze me
vroegen. Samen met adjudant Nard en adjudant
Emiel zijn wij drie gekken bij elkaar,
die wel van een feestje houden. Ik moest zelf vier
namen opgeven van mogelijke adjudanten en daar
zijn deze twee uiteindelijk uit gekozen.
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval, daar kijk ik het hele jaar naar uit. Bij ons
thuis kan en mag alles tijdens de carnaval. Het is
gewoon de passie die je met elkaar deelt.
Wat wordt er volgens jou van een prins
verwacht?
Ik heb me er nog niet echt op voorbereid, maar ik
probeer ervoor te zorgen dat het een feest wordt
waar iedereen zich bij betrokken voelt. En ik zal
voorop lopen in de polonaises. Ook gaan we nog
een keer op ouderen- en ziekenbezoek en naar een
kindermiddag.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?

Prins Lars I
proficiat!
Taco Agro B.V. Donkstraat 6a 5964 AJ Meterik

Café Kleuskens
Meterik

Gefeliciteerd
prins Lars 1
Crommentuynstraat 1, Meterik
T: 077-398 57 29

www.cafekleuskens.nl

Ik wens iedereen een fantastische carnaval toe,
het kan niet gek genoeg zijn!
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Ik kijk overal wel naar uit: alles heeft z’n eigen
bijzonderheden, van optocht tot boerenbruiloft.
Maar natuurlijk kijk ik tijdens dit schrijven vooral
nog uit naar mijn eigen receptie. De sleuteloverdracht
in de Mèrthal in Horst lijkt mij ook onvergetelijk.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens
carnaval?
Ik denk dat ik tijdens carnaval weinig mijn oogjes
dicht heb, maar de week erna kan ik nog eventjes
lekker bijslapen.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen houden
voor familie, vrienden en kennissen?
Ik heb vaker gewoon gezegd dat ik prins zou worden,
als ze mij dat vroegen. Maar daarom geloofden ze
mij juist niet meer.
Welk advies zou je je opvolger in 2016 mee willen
geven?
Ik wens hem veel succes om dit jaar te gaan
overtreffen.

Dwarsweg 8 Meterik
T 077-398 2399
info@meterikelektro.nl

Wij feliciteren Prins Lars I
en zijn adjudanten!
www.meterikelektro.nl
MAASHORST
U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:

APK keuring

Occassions

Schadeherstel

Banden
Trekhaken
Onderhoud & Reparatie

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: WWW.AUTOBEDRIJVENMAASHORST.NL
St. Jansstraat 32 | Meterik | T (077) 398 37 00 | info@autobedrijvenmaashorst.nl
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Boerenbruiloft
Horst met
De Oenoemoeloeke 5

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

Tijdens de boerenbruiloft in Horst op dinsdag 17 februari treedt de
Horster feestband De Oenoemoeloeke 5 nog één keer op. De boerenbruiloft,
dit jaar georganiseerd door volleybalvereniging Hovoc, vindt vanaf 14.11 uur
plaats in de Mèrthal.
Het boerenbruidspaar wordt dit
jaar gevormd door bruidegom Sjaak
(Nard Joosten) en zijn Poolse bruid
Roza (Maud Theeuwen). Naast
De Oenoemoeloeke 5 treden ook de
liedjeszangers van D’n Dreumel op.
Voor het eerst sinds jaren wordt er
tijdens de boerenbruiloft weer een
warme maaltijd geserveerd, een
stevige boerenkost.
Rob Derix, de voorzitter van de
boerenbruiloftscommissie vertelt
daarover: “Naast het gebruikelijke

natje zorgen we dit jaar tijdens de
boerenbruiloft ook voor een hapje. Dat
voedzame menu wordt door een professionele kok klaargemaakt met louter
lokale ingrediënten.
Het programma van de boerenbruiloft in De Mèrthal begint om stipt 14.11
uur. Net als het aanstaande bruidspaar
dat ten overstaan van alle Dreumels
hun jawoord gaat geven, kijken we
daar enorm naar uit.”
Voor meer informatie kijk op
www.boorebrullef.nl

Zittingsavonden De Meulewiekers Viering restauratieIn MFC de Meulewiek in Meterik vonden op vrijdag 6 en zaterdag 7 februari de zittingsavonden
plaats van carnavalsvereniging De Meulewiekers. Het publiek zag optredens van onder meer Meterikse
en Horster artiesten, buutteredners en uiteraard de Meterikse dansgarde. Traditiegetrouw bracht de
prins van Horst, Paul III, samen met zijn gevolg op zaterdag een bezoek aan de Meterikse zittingsavond.

project kerk
In Broekhuizenvorst wordt op zondag 22 februari om 14.00 uur het
restauratieproject en het inrichtingsproject van de H. Naam Jezuskerk van
Broekhuizenvorst officieel gevierd.

Geldig in week 7 (zondag 8 t/m zaterdag 14 februari 2015)

ste
Het goedkoop
r
alternatief voo
.
de laagste prijs

0.50

OK€ Cola of
cola light
Fles 150 cl

OK€ Baguettes
of mini pistolets
Pak 2-6 stuks

0.39

OK€ Houdbare
melk
Halfvol
Pak 1 liter

0.59

OK€ Pizza
Margherita
300 gram

OK€
Multivitamine
Pak 1,5 liter

OK€ Slaolie
Fles 1 liter

0.79
0.95
1.23

Lucassen | Patronaat 13C | Horst | T: 077 396 13 90 |
Openingstijden:zo
ma-do
8.00| -ma-di
20.008.00
| vr 8.00
- 21.00
| za8.00
8.00- -20.00
20.00| vr
| zo
11.00
- 17.00
Openingstijden:
gesloten
- 13.00
| wo-do
8.00
- 21.00
| za 8.00 - 20.00

De afgelopen maanden is de kerk
in Broekhuizenvorst gerestaureerd.
Bijna zevenduizend stenen werden
verwerkt in de muren. Niet alleen de
buitenkant van de kerk, maar ook het
interieur is aangepast. De kerk kan nu
voor meerdere doeleinden gebruikt
worden, zoals tentoonstellingen en
concerten. Bovendien werd het
versleten orgel vervangen, kwam er
een nieuwe geluids- en beeldinstallatie
en werd er een afscheiding gemaakt
tussen de kerk en de herdenkingskapel
van Mgr. Schraven.
Ter gelegenheid van de afsluiting
van het project is er een openings-

programma georganiseerd. Voor
de pauze voert gedeputeerde Ger
Koopmans namens provincie Limburg
het woord. De specifieke informatie
over het bouwproject wordt toegelicht
door bouwadviseur de heer Broen en
ook wethouder Paul Driessen komt aan
het woord. De muziek wordt verzorgd
door organist Dr. Syrier en hoboïste
mevrouw Van der Kooy. Tijdens de
pauze en na het officiële gedeelte is
er gelegenheid om de kerk te bezichtigen. De Historische Kring Broekhuizen/
Broekhuizenvorst verzorgt dan een
kleine expositie over de parochie die
inmiddels ruim 800 jaar bestaat.
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Blauwpoëtebal
zo 15 februari aansluitend
Organisatie: CV De Blauwpoët
Locatie: BMV De Schakel

Hegelsom
Scharrelbal

Optredens dj Tik Tak Theo
en dj Mark Linssen

Chipsbal
zo 15 februari
Locatie: café D’n Hook

vr 13 februari 19.00 uur
Organisatie:
jeugdverenigingen Hegelsom
Locatie: sportpark Wienus

zo 15 februari 16.00 uur
Locatie: zaal De Lange

Haknaval met Sickmob,
Luke-V en R-ror

ma 16 februari
Organisatie: GMV De Peg

ma 16 februari 14.11 uur
Organisatie:
CV De Kreyepoëtjes
Locatie: BMV De Schakel

Phoenixbal met
Buurman&Buurman

zo 15 februari 20.00 uur
Locatie: café Babouche

Mertspektakel

vr 13 februari 20.30-03.00 uur
Locatie: OJC Phoenix

Cafeestje: carnavalseditie

Carnavalsdienst

zo 15 februari 20.00 uur
Locatie: OJC Niks

Carnavalsdienst

Zwitserse aovend:
Over d’n top

za 14 februari 18.30 uur
Locatie: Sint Jozefkerk

di 17 februari 20.00 uur
Locatie: café ‘t Dörp

Optreden De Zingende
Fresia’s

Griendtsveen

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America
Jeugdbal

vr 13 februari 19.00-22.00 uur
Organisatie: Jong Nederland
Locatie: OJC Cartouche

za 14 februari 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Carnavalsbal thema Circus
za 14 februari 21.30 uur
Organisatie: Jeugdcomité
America
Locatie: café Boëms Jeu

Boerenbruiloft en -receptie
zo 15 februari 15.30 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: kiosk en Bondszaal

Optreden Hoegies 2.0
ma 16 februari 13.30 uur
Locatie: OJC Cartouche

Jeugdprinsreceptie en
kienderboorebrullef

Snotneuzenbal

za 14 februari 14.00 uur
Organisatie: CS De Klotbultjes
Locatie:
gemeenschapshuis De Zaal

We môke dur wa van
za 14 februari 21.00 uur
Locatie:
Herberg de Morgenstond

Lamballenbal
zo 15 februari 19.30-22.30 uur
Organisatie: CS De Klotbultjes
Locatie:
gemeenschapshuis De Zaal

Knapzakmaandag
Optocht
ma 16 februari 14.00 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs

ma 16 februari 12.00 uur
Organisatie: CS De Klotbultjes
Locatie: Herberg de Morgenstond

Carnavalsbal met W-Dreej

Carnavalsoptochtballetje

ma 16 februari aansluitend
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: Bondszaal

di 17 februari 11.00-16.00 uur
Locatie: Herberg de Morgenstond

di 17 februari 14.30-22.00 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: Bondszaal

Muts àf
di 17 februari 20.30 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: Bondszaal

Broekhuizen
Buurtenbal

za 14 februari 20.30 uur
Organisatie: CV De Krey
Locatie: Maaspaviljoen

di 17 februari 13.30 uur
Organisatie: CS De Klotbultjes

Afsluiting carnaval
di 17 februari aansluitend
Organisatie: CS De Klotbultjes
Locatie:
gemeenschapshuis De Zaal

Grubbenvorst
Receptie kiengerprins
en -prinses

zo 15 februari 15.11 uur
Organisatie:
GMV De Plaggenhouwers
Locatie: café ‘t Stammineke

Toer De Brokeze
di 17 februari 14.30 uur
Organisatie: CV De Krey
Locatie: Maaspaviljoen

Hieringschelle
wo 18 februari
Organisatie: CV De Krey
Locatie: Maaspaviljoen

Broekhuizenvorst
Schoëlcarnaval

vr 13 februari 13.00 uur
Organisatie: CV De Kreyepoëtjes
Locatie: basisschool De Schakel

Carnavalsmis
za 14 februari 19.15 uur
Organisatie: CV De Blauwpoët
Locatie: H. Naam Jezus-kerk

Optocht
zo 15 februari 15.11 uur
Organisatie: CV De Blauwpoët

Themabal
za 14 februari 20.30 uur
Organisatie: CV De Tuutekop
Locatie: zaal Debije

Jeugdboerenbruiloft
en receptie
zo 15 februari 17.11 uur
Organisatie: JC Hegelsom
Locatie: zaal Debije

Blaagebal

ma 16 februari 10.00-12.00 uur
Organisatie: JC Hegelsom
Locatie: zaal Debije

Boerenbruiloft in Bayerisch
thema en receptie
ma 16 februari 15.15 uur
Organisatie: Jong Nederland
Locatie: zaal Debije

Optocht en carnavalsbal
di 17 februari 14.11 uur
Organisatie: CV De Tuutekop
Locatie: zaal Debije

wo 18 februari 20.30 uur
Organisatie: CV De Tuutekop
Locatie: zaal Debije

Horst

Scholenbezoek
vr 13 februari 09.00 uur
Organisatie: JC D’n Dreumel
Locatie: Horst centrum

Jeugdoptocht

Party met Pats

ma 16 februari 14.30 uur
Organisatie: JC D’n Dreumel
Locatie: centrum

za 14 februari 22.00 uur
Locatie: OJC Merlin

Optocht
Optreden Spik en Span
en dj Mark Linssen
ma 16 februari 20.00 uur
Locatie: zaal De Lange

Boorebrullef
di 17 februari 14.11 uur
Organisatie:
volleybalvereniging Hovoc
Locatie: Mèrthal

Kronenberg

Jeugdmiddag: The Battle
ma 16 februari 14.30 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: zaal ‘t Brugeind

zo 15 februari 14.45 uur
Organisatie:
CV Kroeënekraan en Pieëlhaas
Locatie: plein voor de kerk en
De Torrekoel

Kindermorgen en
miniboerenbruiloft

Carnavalsmis

di 17 februari 18.00 uur
Locatie: café D’n Tap

ma 16 februari 10.49 uur
Organisatie:
GMV De Plaggenhouwers
Locatie: De Vonkel

za 14 februari 19.00 uur
Locatie: Lambertuskerk

ma 16 februari 20.11 uur
Organisatie:
GMV De Plaggenhouwers
Locatie: De Vonkel

Receptie aldere prins
di 17 februari 14.11 uur
Organisatie:
GMV De Plaggenhouwers
Locatie: De Vonkel

Slotavond met Star
Discoshow
di 17 februari 21.11 uur
Organisatie:
CV Kroeënekraan en Pieëlhaas
Locatie: café Ummenthun

Hiëringschille
Sleuteloverdracht
zo 15 februari 11.11 uur
Locatie: Mèrthal

Optocht
zo 15 februari 13.49 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel

ma 16 februari 13.11 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: café Oud Meerlo

Verloving
Boerenbruiloft, optocht en
receptie

Maondigmorge

Verkeskopbal

ma 16 februari 10.30-12.30 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: zaal ‘t Brugeind

vr 13 februari 20.11 uur
Organisatie:
CV Kroeënekraan en Pieëlhaas
Locatie: Torrekoel

Booremosbal met dj Basz

za 14 februari 20.11 uur
Organisatie:
Joekskapel De Kleffe Zök
Locatie: café D’n Tap

Drubelkesbal

Receptie prins

za 14 februari 15.11-20.11 uur
Locatie: Wilhelminaplein

Kusjesbal

zo 15 februari 15.11 uur
Organisatie: zaal ‘t Brugeind

Hierenzitting

Hôrster Carnavalsparade

zo 15 februari 19.00 uur
Organisatie:
GMV De Plaggenhouwers
Locatie: café ‘t Stammineke

Prijsuitreiking en
carnavalsbal

vr 13 februari 18.30 uur
Organisatie: CV Kroeënekraan en
Pieëlhaas
Locatie: H. Theresiakerk

vr 13 februari 13.15-14.15 uur
Open podium
Organisatie: basisschool De Twister ma 16 februari 17.00 uur
Locatie: café D’n Tap
Locatie: start Gebroeders van
Doornelaan

vr 13 februari 14.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek

zo 15 februari 14.30 uur
Organisatie: CV De Vöskes

Carnavalsmis

di 17 februari 11.00 uur
Organisatie:
CV Kroeënekraan en Pieëlhaas
Locatie: De Torrekoel

Jeugddisko

Meerlo

Carnavalsmis
za 14 februari 19.11 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: H. Joannes de Doperkerk

Scholenoptocht

Breicafé

di 17 februari
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: markt

ma 16 februari 10.30 uur
Organisatie: JC D’n Dreumel
Locatie: zaal De Lange

Kuukesbal

Hieringschelle
Optocht

Jeugdcarnavalsbal

za 14 februari 19.00 uur
Organisatie: CV De Tuutekop
Locatie: H. Hubertuskerk

Kienderoptocht

wo 18 februari 20.30 uur
Locatie: café Ummenthun

Lottum

ma 16 februari 20.30 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: café Oud Meerlo

Boerenbruiloft
di 17 februari 15.30 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: zaal ‘t Brugeind

Boerenmoesbal met dj Jelle
en Björn van Berkel
di 17 februari aansluitend
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: zaal ‘t Brugeind

Askruisje halen
wo 18 februari 19.30 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: H. Joannes de Doperkerk

Haeringschelle
wo 18 februari 21.00 uur
Locatie: OJC Merlin

Melderslo
Kinderoptocht

vr 13 februari 08.45-09.15 uur

Woorddienst in teken van
carnaval
za 14 februari 17.30 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: H. Odakerk

Smartlappenbal met dj Adé

Gekke zaterdag

za 15 februari
Locatie: café D’n Hook

za 14 februari 17.00 uur
Locatie: café-zaal ‘t Paradijs

12
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Optreden De Cornetto’s
en De Toddezèk
za 14 februari
Locatie: café ‘t Tunneke

Heilige mis

Jeugdbal

za 14 februari 18.00 uur
Organisatie: CV D’n Ezelskop
Locatie: H.H. Fabianus en
Sebastianuskerk

di 17 februari
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina

Wisselexposities

Boerenbruiloft

zo 15 februari 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Veurpreuve met
Sjloetingstied en dj Willem

Jeugdbal

za 14 februari 21.00 uur
Organisatie: CV D’n Ezelskop
Locatie: De Wingerd

zo 15 februari 16.00 uur
Locatie: café-zaal ‘t Paradijs

Chips- en ballonnenbal
zo 15 februari
Locatie: café ‘t Tunneke

Boerenbruiloft met
Carnavalsband.nl en dj Jacky
zo 15 februari 15.11 uur
Organisatie: CV D’n Ezelskop
Locatie: De Wingerd

Optocht
ma 16 februari 14.11 uur
Organisatie: CV De Vlaskop

ma 16 februari 14.30 uur
Organisatie: CV D’n Ezelskop

Optochtbal met Wir sind
Spitze en dj Styn

Megaboerenbruiloft

ma 16 februari 15.30 uur
Organisatie: CV D’n Ezelskop
Locatie: De Wingerd

di 17 februari 17.33-19.11 uur
Organisatie: CV De Vlaskop en
Muziekvereniging Eendracht
Locatie: MFC De Zwingel

Meterik

Kindermiddag
za 14 februari 14.00 uur
Organisatie: CV De Meulewiekers
Locatie: MFC De Meulewiek

Carnavalsbal met dj Tack-it
en Carnavalsband.nl
za 14 februari 20.30 uur
Organisatie:
CV De Meulewiekers
Locatie: MFC De Meulewiek

Optocht en prijsuitreiking
ma 16 februari 13.49 uur
Organisatie:
CV De Meulewiekers

Boerenbruiloft
di 17 februari 14.11 uur
Organisatie: CV De Meulewiekers
Locatie: MFC De Meulewiek

Sevenum
Kennismaking
Sevensanghers

do 12 februari 20.30 uur
Organisatie: mannenkoor
Die Sevensanghers
Locatie: De Sevewaeg

di 17 februari 11.11 uur
Organisatie: CV D’n Ezelskop
Locatie: zaal De Sevewaeg

Proclamatiebezegeling
za 14 februari 15.11 uur
Organisatie: CV D’n Ezelskop
Locatie: De Gaper

wo 18 februari 18.30 uur
Locatie: Lambertuskerk

Tienray

za 14 februari 18.00 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: OLV Troosteres der
Bedruktenkerk

za 14 februari 19.30-21.30 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: OJC Gaellus

Openingsbal
Kindermiddag
di 17 februari 14.30-16.30 uur
Organisatie: CV D’n Ezelskop
Locatie: zaal De Sevewaeg

za 14 februari 20.30 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: Parochiehuis

Chipsbal
Prinsessenbal en
optochtreseptie
di 17 februari 15.11 uur
Locatie: café Metieske

zo 15 februari 11.00 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: café ’t Pleintje

Receptie jeugdprinsenpaar
Aparty
di 17 februari 17.00 uur
Locatie: De Wingerd

zo 15 februari 16.00 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: Parochiehuis

Oëtblaoze

Grote Kinderoptocht

di 17 februari 24.00 uur
Organisatie: CV D’n Ezelskop
Locatie: onder de kerktoren

ma 16 februari 14.30 uur
Organisatie: CV De Geiten

Asgônzig – assekruuske
halen
wo 18 februari 18.00 uur
Organisatie: CV D’n Ezelskop
Locatie: H.H. Fabianus en
Sebastianuskerk

Swolgen

America
zaterdag
woensdag

Broekhuizen

Horst

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma 16 februari: 09.00-13.00 uur
di 17 februari: 08.00-17.00 uur
wo 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

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

ma 16 februari aansluitend
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: Parochiehuis

Jeugdcarnavalsdisco

Spoedgevallendienst
13 t/m 19 februari 2015
Kies Mondzorg Velden
Kloosterstraat 10, Velden
T 077 472 24 86

ma 16 februari 19.30-21.30 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: OJC Gaellus

Verloskundige zorg

Optochtbal

zo 15 februari
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina

ma 16 februari 20.30 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: café ’t Pleintje

Jeugdbal

Liemkesbal

zo 15 februari 16.00 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina

di 17 februari 11.30 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: Parochiehuis

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

Boerenbruiloft

ma 16 februari 10.00-12.00 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina

di 17 februari 14.30 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: Parochiehuis

Optocht
ma 16 februari 14.30 uur
Organisatie: CV D’n Bok

Optochtbal
ma 16 februari aansluitend
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina

18.30
19.00

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
zaterdag
woensdag

Woorddienst
Askruisje

19.00
18.00

Horst (Lambertus)
zaterdag
		
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

Dichterbij
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Askruisje
Heilige mis
Heilige mis

15.30
19.00
10.30
09.00
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Askruisje

17.30
17.30

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Askruisje

19.00
19.30

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo

Meterik

Swolgen

Sevenum

Tienray
Alarmnummer

Kruumelkesbal

Woorddienst
Askruisje

Huisarts en apotheek

Optochtbal

Bokke Hap

Kinderoptocht
vr 13 februari 13.30 uur
Organisatie:
basisscholen De Dobbelsteen,
De Horizon en De Krullevaar
Locatie: centrum

Askruisje halen

Medische Religie
zorg

Jeugdcarnavalsdisco
Prijsuitreiking

Afsluiting carnaval
di 17 februari 20.00 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: café ‘t Tunneke

di 17 februari 18.00 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina

Carnavalsmis

di 17 februari 12.00-15.00 uur
Locatie: café-zaal ‘t Paradijs

Boerenbruiloftsreceptie

Boerenbruiloftsreceptie

Optocht

Boerenkool eten

di 17 februari 15.11 uur
Organisatie: CV De Vlaskop en
Muziekvereniging Eendracht
Locatie: MFC De Zwingel

di 17 februari 14.11 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina

service 25

112

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

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

26

cultuur

12
02

Mini boorebroelûf
Cursus vogels
Kroeënekraan en Pieëlhaas herkennen
Vogelwerkgroep ’t Hökske Sevenum-Horst organiseert een nieuwe cursus
vogels herkennen voor beginners. De cursus wordt gehouden op drie
avonden, de eerste is op maandag 23 februari.
Er zijn al tekenen dat het voorjaar
eraan komt. De zang van vogels die
niet zijn weggetrokken is al af en
toe te horen. Wie het leuk vindt om
te weten welke vogels zingen, kan
terecht bij vogelwerkgroep ’t Hökske.
Op drie theorieavonden worden onder
leiding van vrijwilligers deelnemers
getraind om de meest voorkomende
vogels te leren herkennen. De cursus
vindt plaats op maandagen 23
februari, 9 maart en 30 maart, telkens

om 20.00 uur. Daarnaast worden
minimaal drie excursies georganiseerd waar het geleerde in de praktijk
wordt getoetst. Tijdens de theorielessen wordt naast het leren herkennen
van vogels ook aandacht besteed
aan achtergrondinformatie van de
vogels. De cursus vindt plaats in
De Sevewaeg in Sevenum.
Kijk voor meer informatie
over de cursus op
www.vogelwerkgroephokske.nl

Carnaval Cartouche
OJC Cartouche in America organiseert tijdens heel carnaval een vol
programma. Op vrijdag 13 februari begint het feest met het jeugdbal.
Dit duurt van 19.00 tot 22.00 uur, waarna het de beurt is aan de ouderen.

De mini boorebroelûf van carnavalsvereniging Kroeënekraan en
Pieëlhaas uit Kronenberg en Evertsoord
vindt plaats op dinsdag 17 februari

tijdens het Chipsbal in De Torrekoel
in Kronenberg. Deze wordt georganiseerd door de KJEM en Jong Nederland
Evertsoord. Om 11.11 uur start de trou-

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

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

SOMEREN-EIND
BOERENKAMPLAAN 143
T0493 441111

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL

werij en worden Pim van den Eijnden
en Kim Hofmans in de onecht met
elkaar worden verbonden. Aansluitend
vindt de receptie plaats.

De Zingende Fresia’s staan
zaterdag 14 februari vanaf 20.00 uur
op het podium. De avond staat in het
teken van meezingers, opvallende
uitvoeringen van klassieke smartlappen, comedy en eigen werk.

Maandag 16 februari na de optocht
in het dorp staan De Hoegies op het
podium, een zogenaamde ‘rock ’n
loll’-band.
Tijdens carnaval is toegang tot
OJC Cartouche gratis.

