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Het HELE JAAR
Het
JAAR
in deHELE
aanbieding

in de aanbieding
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Elke zondag open
van 11.00 tot 17.00 uur
Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24
Bij Jumbo hebben we nu bovenop de laagsteprijsgarantie ook Jaaraanbiedingen.
Dat zijn heel veel producten die je als gezin vaak gebruikt. En ze zijn niet een week,
maar het hele jaar in de aanbieding. Dat is nog eens rustig boodschappen doen.

De nieuwe prinsen uit Horst aan de Maas: deel 1 pagina 22-25
Deze aanbiedingen zijn geldig van
woensdag 30 december 2015 t/m 31 december 2016.
Kijk op Jumbo.com voor het aanbod en de spelregels.

Aanpas-

Bij Jumbo hebben we nu bovenop de laagsteprijsgarantie ookJumbo
Jaaraanbiedingen.
Phicoop, Sevenum, Horsterweg 64
Dat zijn heel veel producten die je als gezin vaak gebruikt. En ze zijn niet een week,
maar het hele jaar in de aanbieding. Dat is nog eens rustig boodschappen doen.

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

singen aan
Deze aanbiedingen zijn geldig van
woensdag 30 december 2015 t/m 31 december 2016.
Kijk op Jumbo.com voor het aanbod en de spelregels.

Kabroekse

Jumbo Phicoop, Sevenum, Horsterweg 64
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De zestiende editie van de nieuwjaarsduik in Horst vond plaats op nieuwjaarsdag vrijdag 1 januari. Na een warming-upsessie doken 175 mensen in blote bast het water
van Kasteelpark Ter Horst in.

Nederlandse Tuinbouwraad

Kees van Rooij nieuwe
voorzitter
Burgemeester Kees van Rooij van Horst aan de Maas wordt voorzitter van de Nederlandse Tuinbouwraad (NTR).
Van Rooij volgt Nico Koomen op die sinds februari 2006 de voorzittersfunctie vervult.
Van Rooij is bekend met de
tuinbouw en met de Floriade.
Zo was hij als burgemeester van
Horst aan de Maas nauw betrokken
bij de Floriade 2012 in Venlo.
Als burgemeester van Horst aan de
Maas is belangenbehartiging voor de
tuinbouw een belangrijk aspect, wat
hem in deze nevenfunctie ook goed
van pas komt, aldus de Nederlandse
Tuinbouwraad. In 1984 is Van Rooij

begonnen bij het Consulentschap voor
de Tuinbouw in Naaldwijk, waarna
functies volgden bij de Katholieke
Nederlandse Boeren- en Tuindersbond
(KNBTB) en de Limburgse Landen Tuinbouwbond (LLTB). Tot zijn
benoeming tot burgemeester van de
gemeente Horst aan de Maas in 2005
was hij algemeen secretaris van MKBLimburg. Daarnaast was hij directielid
van de Grondexploitatiemaatschappij

Californië in Horst aan de Maas.
De NTR is initiatiefnemer van de
Floriade die eenmaal per 10 jaar in
Nederland plaats vindt én is partner
van de organiserende stad of regio.
Het bestuur van de NTR heeft in
december het besluit genomen
om Kees van Rooij te benoemen.
Medio maart 2016 zal Nico Koomen
formeel de voorzittershamer
overdragen aan Kees van Rooij.

Voor de koukleumen was het een
gunstig moment om mee te doen.
Buiten was het zo’n tien graden.
“Dat verschilde niet veel van de
watertemperatuur. Die lag slechts
twee graden lager”, zegt Ton Peeters
van de organiserende stichting Cold
Turkey. Dat heeft er niet toe geleid dat
er meer mensen een duik waagden.
“Normaal doen er zo’n tweehonderd
mensen mee. Nu 175. Dat neemt

niet weg dat het een goede editie
was. De belangstelling was met 3.000
bezoekers erg groot.”
Dat er dit jaar minder mensen
meededen heeft volgens Peeters
mogelijk te maken met de onzekerheid
of het evenement wel door zou gaan.
Er moest eerst vastgesteld worden of er
blauwalg in het water aanwezig was.
Uiteindelijk kwam er woensdagmiddag
groen licht.

02

nieuws

07
01

Duiker Venrayseweg wordt verwijderd

Aanpassingen aan Kabroeksebeek in Horst
Waterschap Peel en Maasvallei is al een aantal jaar bezig om de
Kabroeksebeek aan te passen aan de inrichtingseisen voor de toekomst.
In de tweede helft van 2016 starten in samenwerking met gemeente
Horst aan de Maas werkzaamheden bij de Venrayseweg in Horst om de beek
niet ondergronds, maar bovengronds te laten lopen.

Wim Coenen
Marieke Vullings
Kris Wijnands

vervangen door een open en bredere
U-vormige bak van beton. Het water
komt hierdoor in het zicht te stromen.
Door deze aanpassing wordt de
kans op wateroverlast sterk verminderd. De beek voldoet dan aan de
normen uit de beleidsnotitie waterbeheer 21e eeuw. Dat betekent voor
stedelijk gebied dat een watergang een
afvoer aan moet kunnen die statistisch
gezien één keer in de honderd jaar
voorkomt, zonder wateroverlast bij
gebouwen te veroorzaken.
In de eerste helft van dit jaar
wordt het contract voor de werkzaamheden opgesteld en wordt een
aannemer geselecteerd. Na de zomer
starten de werkzaamheden die naar
verwachting 900.000 euro gaan
kosten. Provincie Limburg heeft voor
onder andere dit project een subsidie
toegekend aan het waterschap van
1,7 miljoen euro. In december zou de
constructie gereed moeten zijn.
De plannen voor de aanpassingen
aan de Kabroeksebeek bestaan al sinds
2010. In samenwerking met de dorpsraden van Meterik, America en Horst en
gemeente Horst aan de Maas schreef
het waterschap destijds een visie over

Redactionele bijdragen
Anne Gubbels, Niels van Rens,
Berend Titulaer en Rosanne Vromen

Onderzoek naar middelbare scholen

De Kabroeksebeek begint in de
Mariapeel en stroomt door America
richting Meterik en Horst. Daar mondt
de beek na zo’n 10 kilometer uit bij
de Kasteelse Bossen in de Groote
Molenbeek. Momenteel stroomt
de Kabroeksebeek in Horst bij de
Venrayseweg door een gesloten bak,
ook wel een duiker genoemd. Deze bak
is te klein om de hoeveelheid water bij
hevige regen te laten passeren, stelt
het waterschap. Daarom wordt deze

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

Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
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.

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

gewenste aanpassingen. De verwachte
provinciale subsidie bleef toen echter
uit, waardoor het project weer stopte.
In december 2013 werd alsnog groen
licht gegeven voor drie projecten:
het verwijderen van de duiker aan de
Venrayseweg, het verzakte werkpad
bij de beek tussen America en Meterik

herstellen en hier een natuurlijke
oever aanleggen en de samenwerking
tussen het waterschap en gemeente
Horst aan de Maas bij werkzaamheden
die de gemeente uitvoert aan de beek.
Voor het project in America en Meterik
verwacht het waterschap dat alle
grond die nodig is voor de werkzaam-

heden beschikbaar is in het voorjaar.
Het werkpad wordt naar verwachting
dit jaar nog gerealiseerd.
Op woensdagavond 6 januari heeft
het waterschap omwonenden van de
Venrayseweg in Horst op de hoogte
gesteld van haar plannen.
(Afbeelding: Antea Group)

Dendron College scoort hoog in
onderzoek naar examenresultaten
Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat het Dendron College in Horst hoog scoort in onderzoek naar examenresultaten. In drie van de vijf onderwijs
niveaus staat de school op de tweede plek van Limburg.
RTL Nieuws heeft net als vorig
jaar op basis van eindexamen
en –schoolexamenresultaten alle
middelbare scholen van Nederland
een rapportcijfer gegeven op basis van
de Dronkersmethode. Scholen krijgen
een cijfer voor het aantal vakken
waarbij het gemiddelde van de
geslaagde kandidaten lager dan
een 5,9 is. De kernvakken Engels,
Nederlands en wiskunde tellen
zwaarder mee. Daarnaast zijn er
bonuspunten voor goede prestaties in
vergelijking met de schooladviezen en
voor de achtergrond van de leerlingen.
Ook zijn er bonuspunten als de cijfers

voor het schoolexamen niet te hoog
zijn in vergelijking met de resultaten
van het centraal examen. Als scholen
op deze laatste punten juist slecht
scoren, krijgen zij puntenaftrek.
RTL baseert het uiteindelijke cijfer van
een school op het gemiddelde over de
laatste drie jaren. Omdat de resultaten
per school altijd pas later openbaar
worden, zijn dat nu de jaren 2012,
2013 en 2014.
Het Dendron College staat voor de
onderwijsniveaus vmbo-G, vmbo-B
en vwo met respectievelijk een 9.3,
9.5 en een 9.2, op een tweede plek in
Limburg. Bij het onderwijsniveau vmbo-

Brand op camping
‘t Karrewiel
Op camping ’t Karrewiel in Meerlo is op nieuwjaarsdag vrijdag
1 januari een chalet in vlammen opgegaan. Er is volgens een woord
voerder van de brandweer niks meer van over.
De eigenaren waren ‘s ochtends
in het chalet en hoorden volgens
de woordvoerder iets knetteren.
Even later stond hun huisje in brand.
De brandweer weet niet zeker wat

de oorzaak is. Er wordt rekening
gehouden met kortsluiting. De brandweer heeft ongeveer een uur geblust
en de brand is niet overgeslagen naar
andere chalets.

B scoorde ook het Citaverde College
in Horst hoog. Met een 9.2 haalde
de school hier de op één na beste
prestatie in Limburg.

Top 3 van Limburg
“Als we alleen naar de cijfers
van het laatste jaar kijken, draait
het Dendron College zelfs mee in
de top van Nederlandse scholen.
In elk geval prijken het vwo, de
basisberoepsgerichte leerweg en de
theoretisch leerweg in de top 3 van
Limburg. Natuurlijk gaat het in het

onderwijs en bij de vorming van jonge
mensen om veel meer dan alleen
het behalen van een toppositie bij
examenresultaten, maar het is voor
leerlingen en medewerkers van het
Dendron College toch een hele mooie
opsteker om het nieuwe jaar mee te
starten”, aldus het Dendron College.
De cijfers zeggen overigens niets
over de kwaliteit van de school,
maar over hoe goed de cijfers van de
leerlingen zijn. Scoort een school hoog,
dan zijn de cijfers van de leerlingen
goed, stelt RTL Nieuws.

Aanbieding

5x slenderen

€50,00

€24,95

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Koninklijke Onderscheiding

Lintje voor
Hans van der Klij

Gezond het nieuwe jaar in!

Hans van der Klij uit America heeft een Koninklijke Onderscheiding gekregen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van
MFA Kerkebos in Swolgen ontving hij het lintje uit handen van burgemeester Kees van Rooij.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

De lekkerste bakker bij u in de buurt
www.bakkerijbroekmans.nl

Crist Coppens
4 vib-burgers
voor €5,00

geldig t/m zaterdag
9 januari 2016

4 gepaneerde schnitzels €6,95
Hans van der Klij (53) is werkzaam
bij de Nederlandse Politie (Eenheid
Limburg) en was onder andere vrijwilliger bij en voorzitter van sportvereniging SV Swolgense Boys. Ook
was hij mede-initiator en een van de
voortrekkers in het fusieproces van zijn
vereniging met de naburige voetbalvereniging Top’27 Tienray. Hans van der
Klij was daarnaast mede-initiator van
Stichting Multifuncionele Accommodatie
(MFA) Kerkebos te Swolgen. Vanaf 2010
was hij voorzitter van fusievereniging

Sporting ST. Naast het voorzitterschap
beheert Van der Klij de website van de
vereniging en is hij actief als voetbalscheidsrechter. Sinds 2012 is hij ook
vrijwilliger bij Stichting MFA Kerkebos.
Hier is hij actief als adviseur van het
stichtingsbestuur. Ook is hij verantwoordelijk voor de portefeuille Faciliteiten
en Onderhoud.
Hoewel Hans al een aantal jaren
geleden verhuisd is naar America
neemt hij nog steeds de moeite af
te reizen naar Tienray en Swolgen

om vrijwilligerswerk te verrichten.
”Hij wordt omschreven als iemand met
visie, positief en vastberaden. Iemand
die de rust kan bewaren tijdens heftige
discussies en met name zaken goed en
duidelijk uit kan leggen. Met een passie
en gedrevenheid die nauwelijks te
beschrijven zijn. Kortom: door mensen
als hem blijft een kleine gemeenschap
leefbaar,” aldus Van Rooij.
Hans van der Klij wordt voor bovengenoemde verdiensten benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Administratie Partners

Horizontaal Toezicht gecertificeerd
• Belastingaangiftes en fiscaal advies
• Financiële administratie (ook online)
• Opstellen jaarrekeningen
• Salaris- en personeelsadministratie
• Ondernemersbegeleiding

Wij regelen het voor u!

Venrayseweg 38
5961 AG Horst
Tel. 077-3981987
info@administratiepartners.nl
www.administratiepartners.nl

Zelfstandig
werkend kok
We zijn per 1 febr. 2016 op zoek naar een
zelfstandig werkend kok 30/38 uur per week.
Ervaring vereist.
Wil je meer weten?
Sollicitaties naar Pelgrimshuis@hetnet.nl

De familie Trienekens, afkomstig uit Grubbenvorst, Sevenum en Lottum, was tijdens de kerstdagen op
Gran Canaria. Thijs en Tiny Trienekens namen hun kinderen en kleinkinderen mee op vakantie. Op het strand
lazen zij de HALLO.
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HALLO op Gran Canaria

• 7 jaar garantie
• Schadeherstel voor
alle verzekeraars
• Gratis vervangend vervoer
• Ruitvervanging en reparatie
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Stationsstraat 82, Horst, tel. (077) 398 20 19,

www.asnoordlimburg.nl
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Wie je in je hart bewaart
blijft altijd bij je

“De leste polonaise, de leste lange rej”

Het doet ons goed zoveel kaarten, lieve woorden, bloemen
en belangstelling te hebben ontvangen na het overlijden
van mijn man, onze pap en trotse opa

Pieter Deters

Ger Bussemakers
Het was en is voor ons een troost en grote steun.
Wij danken jullie hiervoor hartelijk.
De zeswekendienst wordt gehouden op 16 januari om 18.00 uur
in de kerk te Sevenum.



(Oet ‘Pak meej vast’ door Pieter, 2010)

Met groëte verslagenheid hebbe weej vernome dat
weej zonder ow door motte.
Weej wille Peggy, Stef en Lion, Fenna en Lennart, Sylke
en verdere familie, hiel veul sterkte wense
met dit groëte verlees!

Ans, kinderen en kleinkinderen

Boorebrullef Comité America,
C.V. De Turftreiërs,
Jeugdcomité America

…”ik zuj zo gaer nog efkes wille blieve….”

...unne Piëlwerker is ni mier....

Heel hartelijk bedankt voor de grote belangstelling,
de vele kaarten en de warme woorden bij het overlijden
van onze lieve moeder, oma en superoma

Pieter Deters

Geboren 27 december 2015

Aniek

Dochter en zusje van
Freddy Hermans
en Nicole Tielen
Thijs en Imke*
Van Vlattenstraat 141
5975 SE Sevenum
Te huur in Winterberg 4-persoons
appartement 200 meter van de
pistes, ook ideaal met kleine kinderen.
Info: jeanne.verdellen@hotmail.com.
facebookpagina Winterberg
Appartement.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.

Anna Surminski-Jacobs

Peggy, Stef en Lion, Fenna en Lennart,
Sylke en verdere familie,
hier veul sterkte

Het heeft ons erg goed gedaan.

Bestuur en vrijwilligers Stichting Peelmuseum America

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

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze muzikale vriend

Pilates. Stabiliteit, souplesse, balans.
Wekelijks groepslessen in Horst
overdag en ’s avonds.
Info/opgave: 0478 58 32 72
info@annamariavangemert.nl
www.annamariavangemert.nl

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Surminski
Horst, januari 2016
De zeswekendienst is op 17 januari 2016
in de St. Lambertuskerk te Horst.

Pieter Deters
Als leven lijden wordt
is rusten goed...

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte bij het verwerken
van dit grote verlies.
Bestuur, dirigent en leden Muziekvereniging St Caecilia America

Tonnie Hercules - Brabander
echtgenote van

Joop Hercules

Tot onze ontsteltenis hebben wij vernomen dat ons zeer
gedreven lid van de Historische Kring Grubbenvorst-Lottum

Zij overleed in de leeftijd van 77 jaar.

Jos Bouten

Joop
Agnes en Sjuul †
Tamara en Richard
Bryan, Joyce, Dylan
Ilana †
Ronnie
Rudie
Leo en Diny

3 januari 2016
Beatrixstraat 12
5971 BN Grubbenvorst

Hij was een zeer belangrijke spil voor de Grubbenvorster en
Lottumse historie. Wij moeten nu verder zonder hem,
wat zullen wij hem missen.
Wij wensen Yvonne, Frank, Froni en Daan heel veel sterkte.
Stichting Historische Kring Grubbenvorst-Lottum

De afscheidsdienst zal gehouden worden op vrijdag 8 januari
om 11.00 uur in zaal Boszicht,
Provincialeweg 2, 5993 RG te Maasbree.
Aansluitend zal de crematie in stilte plaatsvinden.

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.

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

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Dag en nacht bereikbaar

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Verloren zwart sleutelbos etuitje
met bankpasjes en geld.
Tel. 06 21 56 61 09.

is overleden.

Familie Brabander
Familie Hercules

Een sportieve start van 2016!!
Natuurlijk bij Slender You Fit.
Inloopavond 11 januari 19.00-21.00
uur. Wilt u eerder starten....Bel dan
voor een gratis proefles 077 398 49 71
of een vrijblijvend intakegesprek
06 33 17 83 33.

Goede Voornemens 2016.
Mindfullness, conditie, afvallen,
gespierd lichaam, start met yoga in
2016! Alles in één. Power en Ashtanga
Yoga voor mannen en vrouwen.
Gratis proefles www.puuryogahorst.nl
Dave Peeters.

Te huur kantoorruimte, werkplaats
ong. 100m2, kleinere ruimte ook
mogelijk, nabij centrum woonkern
Lottum. Reacties: lottumappartement@
gmail.com
Livemuziek voor je feestje?
Jack & Jolanda! www.jackenjolanda.nl
M.: 06 54 63 00 25.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Kosten gastouderbureau.
Roodkapje hanteert bureaukosten
vanaf 25 euro per maand per gezin.
Voor meer info 077 374 51 49 of
info@roodkapjehorstaandemaas.nl
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Wie heeft oudjaarsavond de verkeerde jas (Chasin, zwart/donkerblauw) meegenomen bij de Lange?
Graag terugbrengen bij de Lange of bij
Emiel Burgers, Kempweg 6 Meterik.

OPRUIMING
t/m 70% KORTING
lingerie • nachtmode
ondermode

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50 • www.cleopatralingerie.nl
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Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
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.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Tuin leeghalen, haag
inkorten. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Hobby Gilde Horst e.o. Wij zijn
op zoek naar een cursusleid(st)er
beeldhouwen. Voor informatie kunt
u bellen met de voorzitter, Jos Weijs
06 55 19 57 14.
Uw feest in Cambrinus? Uw feest
op maat in de intieme ambiance van
huiskamercafé Cambrinus? Informeer
naar de vele mogelijkheden bij Jan
& Henny. Catering mogelijk. Info:
077 398 30 09/06 13 62 39 59 of
cambrinushorst@home.nl
De hoelahoep specialist.
Hoelahoepen is: plezier, afvallen,
slankere taille, stressverlagend.
Iedereen kan het, jij ook! Advies
op maat bij jou thuis is mogelijk.
Lizzy Coppens 06 46 38 86 25.
Vandaag besteld, morgen in huis!
T.k. gevr. landbouwmachines
o.a. ploeg-frees-schudder-harkmaaier-bloter-mesttank-weisleepmaiszaaimachine-kipper-tractor enz.
06 19 07 69 59.

Mindfulness Cursus. De cursus bestaat
uit 8 bijeenkomsten van 2 uur op de
woensdagavond. Eén avond wordt
individueel ingepland. Kleine groepjes.
Start 20 januari. Via-Rosa tel; 0478 69
10 06 www.via-rosa.nl
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
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Te huur hoge opslagruimte, vorstvrij,
120 m2. Tel. 06 23 14 95 34.
Rijbewijskeuringen senioren,
wekelijks. B. Minken, arts, Venrayseweg 40, Wanssum 0478 53 17 48.

‘t Winkeltje, Herstraat 44. Vele rood/
geel/groene artikelen (speciaal voor u
ingekocht), natuurlijk ook veel vintage
alsmede B.B. Kortom een brede
selectie met “van-alles-en-nog-wat”.
Kortom: uw carnaval begint bij ons!
Tot ziens.

Amarillis te koop. Biologisch geteelde
amaryllis te koop. Bloemenstalletje
Meterikseweg 124 Horst.

Te huur woonhuis. Te huur in Horst,
buurtschap Norbertus, hoekwoning
ong. 100m2, in rustige kindvriendelijke
buurt, richtprijs 950,00 euro.
Aanvaarding mei, juni 2016. Info:
appartementhorst@gmail.com

Mindful Yoga. Aandacht voor jezelf!
Vanaf dinsdag 12 januari 20.15 uur
gaat deze les weer van start!
yogacentrumlespoir.nl of 077 851 50 08.
Te koop in Lottum woonhuis
met garage bwj. 1970.
Vraagprijs € 178.000,-- k.k.
Te bevragen tel. 06 53 21 60 17.

In de nieuwjaarstoespraak die burgemeester Kees van Rooij hield tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van
gemeente Horst aan de Maas op dinsdagavond 5 januari vertelde hij over de ambitie van de gemeente om de
gezondste regio van Europa voor 2025 te worden. “Gezondheid is een thema dat ons allemaal raakt.”

Noveen St. Clara. Belangrijk.
Vraag alleen positieve dingen.
Bid 9 dagen het weesgegroet bij een
brandende kaars. Vraag twee dingen
die vast onmogelijk lijken om verhoord
te worden en iets wat u ter harte
ligt. Laat de negende dag de kaars
opbranden en publiceer dit bericht.
U krijgt wat u vroeg. P.J.

In 2016 definitief afslanken!!
Slender You Fit biedt vele
mogelijkheden/programma’s en
persoonlijke, deskundige begeleiding.
Inloopavond 11 jan. 19.00-21.00 of bel
06 33 17 83 33 voor een vrijblijvend
intakegesprek. www.slenderyoufit.nl

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Wij helpen u graag aan hulp. Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.

‘Gezondheid als stip aan
de horizon’

Hoofdpijn/stressklachten? Ik zoek
mensen voor een pilot Voetreflextherapie bij hoofdpijn/stressklachten.
€ 150,- voor 5 behandelingen.
Aanmelden tot 1-2-2016 via
info@sandrapoels.nl. Voetreflexpraktijk
Sandra Poels.

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

Rommelmarkt De Riet
Weltersweide 22 Horst
zondag 10 januari 9-15.30. Info
HH-Marktkramen.nl 06 25 05 18 94.

Nieuwjaarstoespraak burgemeester

Definitief ontharen!! Start nu met
PULZZZ. Dan heeft u er in de zomer al
veel plezier van. Slechts € 1 per flits.
Inloopavond (gratis testflits) 11 januari
19.00-21.00 uur. Voor meer info: 06 33
17 83 33 of www.slenderyoufit.nl

Luxueuze foamhoeden.
De workshops voor een luxueuze
foamhoed of vilt zijn weer volop bezig.
Maak een mooie creatie voor bij je
tenue. Er zijn nog enkele plaatsen
vrij. Voor info bel of mail www.
creatiefbijellen.nl 06 14 62 19 81.

Mannen op de Mat. Puur Yoga
verzorgt Power en Ashtanga Yoga
voor Mannen en Vrouwen. Nieuw
ma-ochtend 9u. Check www.
puuryogahorst.nl voor info en gratis
proefles Dave Peeters.
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Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
PC, laptop, smartphone reparatie.
Service aan huis! Ook software problemen, beveiliging, WiFi, opschonen,
antivirus. Vakkundig en betaalbaar.
06 14 51 11 20.
Valise Atelier & Natuur. Ook in 2016
staan weer voor u klaar! Onze workshops schilderen en carnavalsmaskers
maken starten weer. Natuurlijk zijn
er mogelijkheden om met een groep
een gezellige uitje te organiseren.
www.valise.nl

“Enkele maanden geleden werd in
een bijeenkomst de vraag gesteld wat
men zou willen voor Horst aan de Maas
over vijftien jaar”, begint Van Rooij.
“Al snel bleek dat alle gesprekpartners
hoopten dat iedereen nog gezond zou
zijn. Zo ontstond voor de gemeente
het thema ‘gezondheid als stip aan
de horizon’. Al pratende groeide mijn
overtuiging dat hier belangrijke kansen
voor Horst aan de Maas liggen.”

Sociaal domein
Alle zestien dorpen van de
gemeente worden geconfronteerd met

vergrijzing en ontgroening, vertelt Van
Rooij. “Vitaliteit van gemeenschappen zijn thema’s die te maken hebben
met gezondheid. Gelukkig zien we dat
mensen zich daar niet bij neerleggen
en visies en plannen ontwikkelen om
de leefbaarheid in hun dorp op peil te
houden.” Bij een gezonde regio horen
volgens Van Rooij ook zaken als sociaal
domein, zoals het goed inpassen van
de nieuwe taken op het gebied van
WMO en Jeugdzorg en het economisch
domein. “Een vitale economie in 2025
betekent vooruit kijken. We zien nu al
allerlei nieuwe initiatieven, waaronder

bijvoorbeeld de start van het Equestrian
Centre De Peelbergen in Kronenberg.”
Waar men misschien niet meteen
aan denkt bij het realiseren van de
gezondste regio van 2025 is het
opvangen en huisvesten van vluchte
lingen. “Maar als toeristische gemeente
hebben wij gastvrijheid hoog in het
vaandel staan, voor vakantiegasten,
voor arbeidsmigranten en door alle
jaren heen ook voor vluchtelingen.
Opvang van medemensen die gevlucht
zijn voor oorlog en geweld elders, dat
hoort ook thuis bij het willen zijn van
een gezonde regio.”

Twee aanhoudingen in hennepzaak
Griendtsveen
Er zijn twee mensen aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij een hennepplantage in
Griendtsveen. Daar werden op ‘de valreep van het afgelopen jaar’ vijftig planten en vijftig stekken aangetroffen.
Ook werd er op dezelfde plek
in Griendtsveen een grote som geld
gevonden. De politie heeft nu twee

verdachten aangehouden.
“En we hebben een getuige
gehoord. We gaan er vanuit dat het

geld te maken heeft met de illegale
activiteiten”, aldus een woordvoerder
van de politie.

Politie achtervolgt auto in Horst en Meterik
Een man en vrouw zijn vrijdag 1 januari na een achtervolging door de politie aangehouden voor
het wegrijden bij een alcoholcontrole. Zij reden met hoge snelheid weg toen de politie hen wilde controleren.
“Ze zijn aangehouden voor het
rijden onder invloed”, laat de politie

weten. De achtervolging begon rond
22.50 uur bij het Rode Kruisplein in

Horst en ging richting Meterik. Uitein
delijk werden de twee aangehouden.

Drugsgrondstoffen gevonden op
Het Meerdal
Op vakantiepark Het Meerdal in America is een locatie voor het verwerken van XTC opgerold. Dat maakte de
politie bekend op zondag 3 januari.
Ursulinenweide 7,
5971 ED Grubbenvorst
077 366 19 55
info@kinderopvanghetnest.nl

www.kinderopvanghetnest.nl

De politie trof op het bungalowpark spullen aan die worden
gebruikt bij het maken van XTCpillen. Er is materiaal en enkele kilo’s
grondstoffen gevonden, waaronder

a mfetaminepoeder en -pasta. Deze
zijn aangetroffen in één van de huisjes
op het park. De politie meldt dat het
niet gaat om een amfetaminelab, dus
dat er geen direct gevaar is geweest

voor de omgeving. Er is nog niemand
aangehouden. De Landelijke Faciliteit
Ontmantelen verleent assistentie bij
het onderzoek om te achterhalen wie
hier achter zit.
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Nieuwjaarsconference
Zoals ieder jaar schreef Ger Gubbels uit Horst een nieuwjaarsconference die tijdens de nieuwjaarsreceptie in
’t Gasthoês in Horst werd gehouden op dinsdag 5 januari. Marc Joosten en Sacha van de Ven bespraken in de
conference de gebeurtenissen uit 2015 die hen het meest bijgebleven waren.

asbest te zitten. Het saneren hiervan
kost 435.000 euro. “’Efkes kiêke”,
reageert Marc, “’n bon vur wildplasse
tegge ’t gemaentehoês kost
130 euro, dus dát sanere is met
3.3.45 wildplassers wál betáld.”
In Griendtsveen hadden ze geen last
van asbest, maar van muggen (“ze
make van ‘ne Knut ‘nen iësbaer”) en
ook America stond even in het teken
van een dier: dat dorp kreeg het
kunstwerk de Kamiël van de Piël.

Ten slotte kwam ook de geplande
spoorwegtunnel aan bod in de
conference van Ger Gubbels. “’t Schient
da’t ge beej d’n Haegelsum ál oonder
de groond gat en pas beej Eigen haard
d’roêt komt”, grapten Sacha en Marc.
En een nieuwe naam voor de tunnel
hebben ze ook al bedacht. ‘D’n drie
miljoen eurowegweg’ opperden ze.
Maar ‘The Cheese van Rooijsubway’ of
‘D’n Dreumel-Donkeytunnel’ zouden
ook geschikt zijn.

Buurman
overmeestert
inbreker in Tienray
Op de Swolgenseweg in Tienray is op zondagavond 3 januari een man
aangehouden die aan het inbreken was in het huis van een bejaarde
vrouw. Hij werd voordat de politie ter plekke was overmeesterd door een
buurman van de mevrouw. Dat meldt de politie op Facebook.

Met alle vluchtelingen en
aanslagen was 2015 geen jaar om
trots op te zijn, beginnen Sacha en
Marc. Toch zien zij ook een hoop
positieve gebeurtenissen in Horst aan

de Maas. Zo is burgemeester Kees
van Rooij voorgedragen voor nog een
ambtstermijn, Hegelsom werd Baas
van Horst aan de Maas, ’t Gasthoês en
Rowwen Hèze gaan samen en Herberg

de Troost ontwikkelen.
Asbest speelde ook een rol in
2015. “De meense ván de Miëterik
zaote in zak en as”, aldus Sacha. In het
dak van het gemeentehuis bleek ook

Toen de vrouw doorkreeg dat er
iemand in haar huis aan het inbreken was, belde ze haar buurman.
Deze snelde naar haar huis om de
dief uit te schakelen. De politie, die
inmiddels gebeld was, hoefde hem
bij aankomst alleen nog maar in de

EEN NIEUW JAAR
BIEDT NIEUWE KANSEN,
OOK VOOR UW
LETSELSCHADEZAAK!
Het is alweer 2016. Van der Putt Advocaten wenst u
het allerbeste voor dit nieuwe jaar. Waarschijnlijk heeft u,
net als wij, goede voornemens gemaakt. Gezonder eten,
stoppen met roken of meer sporten. Een nieuw jaar biedt
namelijk nieuwe kansen en mogelijkheden. Misschien is
dit dan ook het moment om ook met uw letselschadezaak
een goede (nieuwe) start te maken. Heeft u nog geen
belangenbehartiger of hoort u maar niets van uw
huidige belangenbehartiger? Heeft u het gevoel dat uw
belangenbehartiger niet aan uw kant staat? Heeft u uw
belangenbehartiger misschien zelfs nog nooit gezien?
Lees dan verder, het kan namelijk ook anders!
Wanneer u gewond raakt bij een verkeers- of
bedrijfsongeval of wanneer u het slachtoffer bent van
een medische fout, heeft u een volledige vrije keuze
wie uw belangen mag behartigen, zelfs al heeft u een
rechtsbijstandverzekering. Het staat u altijd vrij om uw
letselschadezaak in behandeling te geven aan, of over te
stappen naar, een gespecialiseerde letselschadeadvocaat,
ook als u al een andere belangenbehartiger heeft.
Belangrijk om te weten is dat, als de aansprakelijkheid is
erkend, naast uw eigen schade ook de advocaatkosten
voor rekening komen van de aansprakelijke verzekeraar.
Daar hoeft u het dus zeker niet voor te laten.

Adres:
Tel:
E-mail:
Site:

boeien te slaan. “Beter kan natuurlijk
niet”, zegt een politiewoordvoerder. “De man zit vast. Toen hij werd
aangehouden was hij alleen. We doen
onderzoek of hij gelinkt kan worden
aan andere inbraken en of hij daadwerkelijk alleen handelde.”

De letselschadeadvocaten van ons kantoor zijn lid
van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA).
De LSA stelt strenge (deskundigheids)eisen aan haar
leden. Ook zijn onze letselschadeadvocaten lid van de
ASP, een vereniging van advocaten die alleen optreden
namens slachtoffers. We treden dus niet op voor
aansprakelijkheidsverzekeraars. Om lid te mogen worden
van de ASP moet aan nog strengere kwaliteitseisen
worden voldaan. Daarnaast zijn onze advocaten
aangesloten bij de Werkgroep Artsen Advocaten (WAA),
een overleg- en opleidingsorgaan voor artsen en
advocaten die letselschadeslachtoffers bijstaan. Waarom
zou u met minder genoegen nemen?
Ons kantoor heeft, om het u nog makkelijker te maken,
een nieuw concept bedacht. Neemt u eens een kijkje op
onze nieuwe website www.mijnadvocaataanhuis.nl. U
kunt in vier eenvoudige stappen een afspraak inplannen
met een van onze advocaten. Hiervoor hoeft u dus zelfs
de deur niet meer uit. U kiest zelf een moment waarop
u kennis wil maken met een van onze advocaten. Wij
kunnen u zowel telefonisch als per (video)chat informeren
over de mogelijkheden in uw zaak. Dit is geheel kosteloos
en vrijblijvend. Indien uit het eerste gesprek blijkt dat wij
u verder kunnen helpen, bezoekt een van onze advocaten
u, als u daar prijs op stelt, thuis. Uiteraard blijft u ook op
ons kantoor in Venray welkom. De drempel wordt dus nog
lager, maar de kwaliteit blijft hoog!
2016 moet een prachtig jaar voor u worden. Van der Putt
advocaten wil hier graag haar steentje aan bijdragen!

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

GRATIS SPREEKUUR
Maandag: 12.00 tot 14.00 uur
Donderdag: 17.00 tot 18:00 uur
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HALLO voordeelpas
Deelnemer uitgelicht

Slender You Fit
Het concept: onder deskundige en persoonlijke begeleiding werken aan een gezondere
levenswijze gebaseerd op beweging en goede voeding. Bewegen, een beter figuur en een
stralend uiterlijk staan bij Slender You Fit in Horst dan ook centraal. “Als je bij ons binnenkomt, voel je meteen de rust en de kleinschalige, behaaglijke sfeer”, aldus eigenaresse Trix
Peeters. “Individuele aandacht en begeleiding is voor ons heel belangrijk.”

Slender You Fit opent op maandagavond 11 januari haar deuren. Van 19.00 tot 21.00 uur
k rijgen alle bezoekers te zien hoe Slender You Fit er uit ziet. De klanten zijn op dat moment bezig,
dus iedereen kan een goede indruk krijgen van hoe het er aan toe gaat en wat Slender You Fit
allemaal aanbiedt.
Anders dan bij de meeste traditionele sportscholen maakt Slender You Fit gebruik van
slenderbanken: zes verschillende door elektromotoren aangedreven banken die ieder een apart
gedeelte van het lichaam activeren. Tijdens een slendersessie wisselt iedere klant om de tien
minuten van bank. “Een uurtje werken op deze banken staat gelijk aan zeven uur gewone
gymnastiek”, legt Trix uit. Met het Slender You Fit programma wordt actief gewerkt aan sterkere
spieren, soepelere gewrichten, een vitaler gevoel en een beter figuur.

’Individuele aandacht en begeleiding is heel belangrijk’
De praktijk is voor jong en oud. Trix: “Onze jongste klant is zestien en de oudste is
bijna negentig. Ik merk dat we vooral veel klanten hebben die zich niet in de reguliere
sportschoolwereld thuis voelen.” Daarnaast is Slender You Fit ook geschikt voor klanten met
medische klachten. Behalve de slenderbanken biedt Slender You Fit ook begeleiding bij afvallen in
de vorm van vacutraining, better belly (centimeters verliezen in je taille), fitplan (10 kilo verliezen
in 10 weken), voedingprogramma’s van protishape en definitieve vetverwijdering. Bovendien
kunnen klanten bij Slender You Fit terecht voor definitief ontharen.
Waar Slender You Fit zich voornamelijk in onderscheid van andere sportscholen en praktijken
is de persoonlijke aanpak. “Wij houden van iedereen bij wat ze willen bereiken en hoe ze dat het
beste kunnen doen. Alles stemmen we af op de individuele voorkeur van onze klanten.” Daarnaast
is ook de sfeer belangrijk voor Trix. “Bij ons is het altijd leuk. Er is veel ruimte voor gezelligheid,
maar dat wil niet zeggen dat er niet hard gewerkt wordt.

Tel. 077 - 398 49 71 • Weltersweide 1, Horst www.slenderyoufit.nl

Camps Optiek

Paramedische Voetzorg Horst

Center Parcs Het Meerdal

Pearle Opticiens Horst

De Golfhorst

Praktijk Ik Leer

DMS-Service

Slender You Fit

Duet Kappers

Staatsie 1866

Eetcafé ’t Dörp

Stichting Booremert, Vers vaan Hôrs

Eethuis BRaM

Studio for Hair

FotoID

Toffedag.nl

Goed Haar en Visagie

Toffe Dagstrand

Het LoopCentrum

Ut Snoephuuske

Hof van Kronenberg

VARG Outdoor & Travel

Sint Lambertusplein 2, Horst
www.dagjemeerdal.nl, America
Raamweg 8, America
Ulsheggerweg 2b, Lottum
Peperstraat 12a, Sevenum
www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst
Generaal Dempsystraat 11, Swolgen
St. Lambertusplein 2a Horst
Hofstraat 2, Meerlo

Stationsstraat 137, Hegelsom
Kronenbergweg 19, Kronenberg

Sevenum en Swolgen

Hof te Berkel 1-9, Horst
Steenstraat 3, Horst

Pieter Belsstraat 34, Horst

laterie

My-LifeSlim www.mylifeslim.com

www.bootcamppower.nl, Horst

c h o co

Bootcamp Power

Americaanseweg 8, Horst

e m et

Museum de Kantfabriek

Grubbenvorsterweg 34, Sevenum

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst

of the

Boerderijwinkel Lenders

koffie

Lunchroom Lekker Gewoën

Groenewoudstraat 1, Horst

Maasbreeseweg 1, Sevenum

carte,

Beej Mooren

Venrayseweg 11, Horst
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IJssalon & Lunchroom Lo Solé

Steenstraat 2, Horst
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HUIS van de STREEK

www.anbise.com, Sevenum
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Op vertoon van de HALLO voordeelpas
krijgt u direct voordeel bij de volgende
deelnemende bedrijven:
*s o e p

Deelnemers

Weltersweide 1, Horst
Stationsstraat 151, Hegelsom
Lambertusplein, Horst

Vlasvenstraat 4c, Melderslo
www.toffedag.nl
Dagstrand Kasteelsebossen, Horst
Kerkstraat 26, Horst

en
g
n
a
3-g nu
me

0
5
,
€ 1p7ersoon*
per

Gebr. van Doornelaan 90, Horst

Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas

Voordeelpas
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Een heel gezond
en krachtig 2016!
✓ bel gerust voor een taxatie
✓ deskundig een woonhuis verkopen
✓ advies over te volgen koers inzake vastgoed
✓ een mogelijke herontwikkeling
✓ of veel geld besparen bij aankoop…
✓ ik ga graag mét u de uitdaging aan!
A D V I E S - TA X AT I E - B E M I D D E L I N G

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl
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Juul’s kruidenhoekje gezelligste
winkel Horst aan de Maas
De winkel Juul’s kruidenhoekje aan de Kerkstraat in Horst is uitgeroepen tot gezelligste winkel van gemeente
Horst aan de Maas. Tijdens deze landelijke wedstrijd wordt per gemeente gekeken welke winkel het meest
gezellig is.
In elke gemeente zijn twee
 innaars: de beste winkel met het
w
hoogste gemiddelde cijfer en de
populairste winkel met het meeste
aantal stemmen. De winnende winkel
van elke gemeente mag samen met
de drie beste winkels per provincie

naar de landelijke finale. Iedere
provincie krijgt een winnaar en
uiteindelijk is er ook een landelijke
winnaar.
Juul’s kruidenhoekje heeft in
Horst beide prijzen, het hoogste cijfer
en de meeste stemmen, gewonnen.

De winkel verkoopt cadeautjes, geur
voor in huis, supplementen en geven
daarbij advies.
De winkel gaat nu naar de finale.
Daarin wordt de gezelligste winkel van
Nederland gekozen. Deze uitreiking
vindt plaats op maandag 11 januari.

De Riet

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN, Horst krijgt trampolinepark
ROLLUIKEN EN TERRASOVERKAPPINGEN

Enkele overdekte tennisbanen van party & sportcentre De Riet in Horst worden de komende maanden
omgedoopt tot een trampolinehal. Exploitanten Andre de Kanter en Nick van de Riet uit Sevenum willen met
initiatief onder meer de jeugd tot 18 jaar een plek bieden waar ze zich sportief uit kunnen leven.

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

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

Naast trampolines worden er ook
indoor soccerveldjes geïnstalleerd.
“We vinden dat er in de buurt weinig
voor de jeugd tot 18 jaar te doen is.
Wij hebben het idee dat we ze hiermee
iets sportiefs kunnen bieden. Zo willen
we op vrijdagavonden discojumpen
voor kinderen tot 18 jaar realiseren”,
zegt De Kanter, die erbij vertelt dat
de trampolinehal voor iedereen is.
“We gaan ook KBO’s en organisaties
die zich inzetten voor mensen met een

beperking aanschrijven.”
De overkoepelende organisatie
die het initiatief mede mogelijk
maakt is Jump XL, die al trampolineparken in Eindhoven, Amersfoort,
Haarlemmermeer en Aalsmeer heeft.
“Van alle mogelijke samenwerkingspartners sprak Jump XL ons het meeste
aan”, aldus De Kanter. Aanvankelijk
was het plan alleen indoor soccerveldjes aan te leggen. “Maar we willen iets
unieks neerzetten. Dat is met het idee

van de trampolines gelukt, denk ik.”
De Riet moet met de komst van
de trampolines en de voetbalveldjes
een gewilde bestemming worden voor
uitjes en kinderfeestjes. “We denken
dat het een leuke manier is voor
mensen om met sport en bewegen
bezig te zijn.”
Het eerste sloopwerk begint in
februari en het bouwen in maart. In
april moeten de eerste mensen kunnen
springen.

Oh, zit dat zo!

www.uwtopslijter.nl

Weijs
Herstraat 58
Horst
T 077-3981463

Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, Intermakelaars,
Kempen Communicatie, Rabobank Horst Venray en Van der Putt Advocaten

Ruik je kansen: communiceren
kan ook met geuren
Kennis en kwaliteit onder één kurk.

Door: Els Hekkenberg, communicatiestrateeg
De geur van een zomerse bui, de uitgestrekte lavendelvelden in
Frankrijk of een versgebakken appeltaart: ze komen velen vast bekend
voor. Dat niet alleen, je hebt er meteen een gevoel en een beeld bij.
Omdat geuren dat gevoel en beeld kunnen oproepen, kunnen ze ook een
onderdeel van je communicatie vormen.

TopVoordeel
10,99

15,99

14,99

100 cl

100 cl

EXCLUSIEF

EXCLUSIEF

EXCLUSIEF

CATTO’S
RARE OLD
SCOTCH WHISKY

CAPTAIN FOX RUM
BRUIN & WIT

LAZZARONI
BITTERKOEKJESLIKEUR

BIJ TOPSLIJTER

BIJ TOPSLIJTER

Jonge Jenever 100 cl
Per fles 13,79
Vieux 100 cl
Per fles 14,19

Special Selection
South Eastern Australia

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

25.

DOOS à 6 FLESSEN

00

[= per fles voor 4,17]

Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

LICOR CORDIAL
VANILLELIKEUR

FLORYN

Rocky Cove
75 cl. Per fles 4,99

70 cl

BIJ TOPSLIJTER

HET HELE JAAR SCHERP GEPRIJSD!

Shiraz, Chardonnay

8,99

100 cl

JOUSTRA
Beerenburg
100 cl
Per fles 14,29

2 FLESSEN

21.00
NAAR KEUZE VOOR:

wk 01-02

Zet- en/of drukfouten voorbehouden
Aanbiedingen geldig van 04-01-2016 t/m 17-01-2016

Dieren doen het al veel langer,
communiceren via geur. Honden plassen om de paar honderd meter, of ze
nu moeten of niet, en markeren daar
hun territorium mee af. Sommige
gorilla’s kunnen zelfs hun geur onderdrukken of veranderen als ze een
bepaalde boodschap willen sturen
naar hun collega’s aan de andere kant
van het bos. Wij mensen zijn daar een
stuk minder bedreven in, maar ook
wij worden beïnvloed door geuren.
Geuren zijn heel specifiek en
moeilijk te negeren. Denk maar eens
aan de zweterige sokken van je buurman, die je maar al te graag niet zou
willen ruiken. Geurherinneringen blijven ook relatief goed hangen. Want
hoewel we de hele dag overladen
worden met beelden en teksten,

zijn geuren zeldzamer. Ons onderbewuste kan ze dus makkelijk categoriseren.
Heb je ineens heimwee naar die
vakantie op de Spaanse playa?
Misschien werd die herinnering wel
getriggerd door het parfum dat je daar
gekocht hebt en net op hebt gedaan.
Word jij ook altijd zo blij van de geur
van een barbecue die over de schutting
komt? Waarschijnlijk denk je meteen
terug aan die gezellige momenten die
je hebt als je barbecuet.
Geuren worden gekoppeld aan
emoties en dat weten marketeers
tegenwoordig ook. Het is dan ook
niet toevallig dat supermarkten altijd
naar versgebakken brood ruiken. Een
onderzoek toonde dat bezoekers van
een toilet op een vliegveld dat toilet
15 tot 20 procent schoner vonden toen
een ‘schoonmaakgeur’ werd verspreid
dan mensen die die geur niet geroken
hadden.
Geur zorgt ervoor dat mensen
langer in een winkel blijven, dat men

liever terug wil komen, dat mensen
een goed gevoel krijgen en zich een
situatie beter herinneren. Ideaal dus
om mensen in je winkel te krijgen
en te houden, maar ook je product
te laten onthouden.
Inmiddels wordt de kracht van
geuren steeds populairder. De ontwikkelingen op het gebied van het
commercieel inzetten van geuren zijn
in ieder geval al volop in ontwikkeling
en leiden uiteindelijk tot nóg meer
nieuwe vormen van communicatie.
Het is misschien nog net iets te vroeg,
maar er wordt al gewerkt aan apps
voor je smartphone waarmee je een
geurtje naar je vrienden kunt sturen
om je filmpje van de leuke stapavond
extra kracht bij te zetten.

Handelstraat 17, Horst
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GEPLUKT Geert Kuijpers

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.

vrouw Petran’ en ’Wer genne prins’.
“De kroeg waar we altijd waren
ging dicht. Toen was het even stil.
Gelukkig hadden we nog allemaal
opnames van de nummers en hebben
we deze op cd gezet. Daaruit ontstond
de groep Mission Impossible. Nu zijn
we gestopt, maar onlangs hebben we
nog een concert in de Mèrthal gegeven.
Dat was echt een vet feest. Maar de
meeste waren goed beschonken.”

Geert leeft
met muziek
Aan de hele huiskamer te zien,
leeft Geert met muziek. Er staan
twee jukeboxen, hangen gitaren en
hij heeft een kast met duizenden
singles. “Die heb ik in de loop der
jaren allemaal verzameld. In een kast
in deze kamer liggen ze opgeslagen.
Op de zolder liggen er ook nog heel
veel.” Geert begon zijn hobby toen
hij voor het eerst een platenspeler
kocht. “Het was een dualplatenspeler.
Daar kun je meerdere singles op
leggen en zo speelt hij ze allemaal
af. Daarna kocht ik een jukebox. Niet
veel later kocht ik nog een andere
jukebox. Op een gegeven moment
kon ik van iemand singles overkopen.
Vanaf toen ben ik begonnen met het
verzamelen van singles. Ik heb er nu
echt duizenden.”

Hij heeft
duizenden singles
Hij heeft in het voorprogramma gestaan van Herman Brood, muziek is zijn grootste hobby en hij wil ooit eens op
het podium van Pinkpop optreden. Deze week wordt Geert Kuijpers (52) uit Horst geplukt.
de zes snaren eraf gehaald en er vier
basgitaarsnaren op gezet. Toen zijn
we begonnen. We hebben veel in de
sozen opgetreden hier in de buurt.

Het begon allemaal bij de band
The Zoapsz. Geert bespeelde de
basgitaar in de band. “Ik had toen
een oude elektrische gitaar. Ik heb

PUZZEL

Sudoku

Halverwege de jaren 80 ben ik ook een
carnavalsbandje begonnen: Bert vaan
Albers Toën.” De band is bekend van
de hits ’Padvindersclub’, ’An en zien

zondag 10 januari

JW ROY & LEON
VERDONSCHOT

Meer informatie? Kijk op
onze website: www.kukeleku.com
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SOS Meerlo-Wanssum
bouwt een speciale
school voor dove
kinderen in Jiboro
(Gambia).
Helpt u mee?

Bankrekening: 13.25.91.189

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.

7

Muziek is de allergrootste hobby
van Geert. Een aantal jaren geleden
had hij ook nog een andere hobby:
oude auto’s opknappen. “Dit heb ik
jaren gedaan, maar ben er op een
gegeven moment mee gestopt. Het
was heel veel werk. Ik wilde toen niet
meer aan oude wagens sleutelen, maar
wel nog in ze rijden. Ik heb een hele

www.sos-meerlowanssum.nl

auto, een Opel GT 1968, opgeknapt,
daar ben ik wel trots op.” Geert
vindt het ook leuk om Marktplaats
af te zoeken. “Ik zoek dan vaak oude
spullen. Laatst moest ik een lamp
hebben voor in het tuinhuis achter
in de tuin. De laatste tijd zijn er veel
industriële lampen. Maar toch koop
ik dan een oude lamp. Ik wil ook een
oude emaillen bord van Hertog Jan.
Die heb ik nog niet gevonden, maar
dat zal vast wel goedkomen met
Marktplaats.”

Nieuwe cd
met eigen materiaal
Geert is een vrolijke, gedreven,
maar gevoelige jongen. “Ik bezoek veel
concerten. Ik kan me twee concerten
herinneren die me echt kippenvel
opleverden. Het eerste concert was
van de Rolling Stones. Ik zag ze
toen voor de eerste keer. Dat was
jaren geleden. Momenteel ben ik
groot fan van de Stones. Afgelopen
jaar op Pinkpop heb ik ze ook zien
spelen. Toen had ik de mazzel dat
ik vooraan mijn helden mocht zien.
Het tweede kippenvelmomentje was
een soloconcert van Eddie Vedder, de
zanger van Pearl Jam. Dat concert was
echt prachtig.”
Tegenwoordig speelt Geert in de
band Mylk. “We begonnen klein met
spelen in cafeetjes. Nu gaat het echt
goed. We hebben in 2015 érg veel
optredens gehad. We hebben zelfs al
een platencontract, daar zijn we heel
trots op. Over twee weken duiken we
de studio in. Dan gaan we een nieuwe
cd met eigen materiaal opnemen.
Het kost wel veel energie om al onze
ideeën uit te werken, maar ik heb er
ontzettend veel zin in. Onze droom is
om ooit bij De Wereld Draait Door op te
treden. Misschien is er ooit een plekje
vrij op het podium bij Pinkpop.”

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

Problemen met
uw kunstgebit?

tuin

opschonen
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl

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

r
Al mee ar
a
j
1
dan 2 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Anneke Vullings
15 jaar
Horst
Dendron College

Wat is je lievelingsmuziek?
Ik hou van verschillende soorten
muziek, maar bepaalde popliedjes vind
ik het leukste. Bijvoorbeeld ‘Watch Me’
van Silento. Op skivakantie hebben een
vriendin en ik dit nummer heel vaak
geluisterd. Vooral het dansje wat bij het
liedje hoort vinden we erg leuk.
Als je ooit iemand ten huwelijk zou
vragen, hoe zou je dit dan doen?
Op een romantische plek, bijvoorbeeld
waar we elkaar ontmoet hebben of
leuke herinneringen opgedaan hebben.
Maar het liefst zou ik toch zelf gevraagd
worden.
Wat is het beste en slechtste cadeau
wat je ooit gekregen hebt?
Ik kan me niet herinneren dat ik ooit
een slecht cadeau gekregen heb. Ik
vind het altijd leuk om cadeaus te

k rijgen. De leukste cadeaus vind ik
dingen die je samen met die persoon
kunt doen, bijvoorbeeld samen naar
een pretpark gaan.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik graag voor altijd 8 jaar oud
zijn, omdat je dan veel vrije tijd hebt.
Je zit nog niet met huiswerk en kunt
dus altijd met je vrienden en vriendinnen afspreken.
Wat zou je nog willen doen in je leven?
Ik zou graag een wereldreis maken
en voor een langere tijd in Afrika
blijven. In de armere landen zou ik
dan vrijwilligerswerk willen doen.
Vrijwilliger worden bij het Rode Kruis
lijkt me geweldig, omdat ik dan hulpbehoevende mensen zélf kan helpen.
Ook zou ik ervoor willen zorgen dat er
zo min mogelijk mensen ziek worden
door bijvoorbeeld voorlichting te geven.
De wereldreis zou ik het liefst met
vriendinnen maken, omdat het dan

aan
Anneke Vullings

sowieso een heel gezellige reis wordt.
Met hen zou ik dan ook graag willen
bungeejumpen. Die spanning voelen
lijkt me heel vet.
Wat neem je mee naar een
onbewoond eiland?
Eten, drinken en een boot zodat ik weg
kan. Ook zou ik een paar vriendinnen
meenemen, anders is het ook zo saai.
Wat vind je van het alcoholbeleid?
Het maakt mij niet zoveel uit, zelf drink
ik namelijk niet. Of het nu 16 of 18 jaar
is, er komt toch ooit wel een tijd dat je
die leeftijd bereikt. Sommige mensen
vinden het wel irritant, en dat snap
ik ook wel. Maar wanneer sommige
mensen boos worden snap ik dat niet,
want je kan er toch niets aan doen.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Flappy Bird. Dat is een spelletje waar
je met een vogeltje buizen moet
ontwijken. Dit spelletje was een tijdje
een trend, écht iedereen deed het.

VERBOUWINGSOPRUIMING!

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie

Kleine prijsjes
op de gehele damesen herenwinterafdeling

10,49,5,2
15,39,Schoenen en laarsjes
kortingen tot 50%

Gratis
parker en
voor de
deur!

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

Maar nu vind ik het niets meer aan.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Twee weken geleden was ik met school
op skivakantie, met allemaal vrienden
en vriendinnen. Het waren super gezellige dagen. Wanneer ik eraan terugdenk, bezorgt dat me wel kippenvel.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Als een leraar opeens zegt dat we toets
hebben en ik heb er dan niet voor
geleerd. Dat is één keer voorgekomen,
maar het is me toen nog wel gelukt om
een voldoende te halen.
Wat heb je in de afgelopen weken
geleerd?
Skiën. We hebben vijf dagen geskied.
Op al deze dagen hebben we ook
les gehad. ‘s Avonds hadden we dan
een leuke activiteit. Met een paar
vriendinnen heb ik afgesproken om
binnenkort naar SnowWorld te gaan,
om nog meer te oefenen en het
natuurlijk weer heel gezellig te hebben.
Zon of sneeuw?
De zon en ook al vind ik skiën
geweldig, ik vind het écht
verschrikkelijkom door de sneeuw te
fietsen.Wanneer de zon schijnt is de
temperatuur fijn en kun je buiten lekker
wat verkoelends drinken.
Wat zou je nooit weggooien?
Geld zou ik natuurlijk nooit weggooien,
maar foto’s met mooie herinneringen
ook niet. Bijvoorbeeld foto’s van de
vakantie naar Londen en de foto’s van
skivakantie zijn me erg dierbaar. Maar
ook de foto’s van toen ik nog heel jong
was vind ik erg leuk om terug te zien.
Welk klusje vind je echt vreselijk om
te doen?
Mijn kamer stoffen. Ik vind het vreselijk
om alle spullen op te tillen, vaak
vergeet ik ook nog veel plekken en ik
krijg het er warm van.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Mijn beste vriendin Joyce en ik kijken
vaak naar de film Home Alone wanneer
we bij elkaar logeren. Dan zou ik graag
de hoofdpersoon Kevin willen zijn.
Deel twee vind ik het leukste, want in
die film gebeurt het meeste.

Energiegebrek, Stress, Pijnklachten
RSI, Allergie, Hormonale Klachten
Ook Stoppen met Roken en Afvallen!

Rob Coumans

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

de COMPLETE verzorging van al uw wasgoed
wassen - strijken - verstellen - stomen

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

Goede
voornemens
Het is begin januari. Rotjes
met bermbomgeluidseffecten
liggen te verpieteren op het
natte asfalt. De opgewekte
champagneroes is misschien
voorbij, maar het optimisme is
blijven hangen. Sportscholen
stromen vol met mensen die
de kleffe oliebollen en kerstkilo’s willen wegzweten.
Januari is de maand waarin
steeds opnieuw goede voorne
mens worden gemaakt en vooral
ook weer stranden. Want laten
we reëel blijven, ‘eerder
beginnen aan huiswerk’ of het
vage ‘op tijd naar bed’ gaan
nooit gebeuren in de praktijk (bij
mij niet tenminste). En in
februari zijn die goede voorne
mens alweer vergeten. Diep
weggestopt in een donker
hoekje van het achterhoofd, om
het jaar daarna gerecycled te
worden.
Volgens een onderzoek van
ING wil 83 procent van de
Nederlanders in 2016 hun leven
gaan verbeteren met goede
voornemens. Ik hoor echter niet
bij deze categorie; zelf doe ik
niet aan het fenomeen goede
voornemens. Met positief
denken en zelfverbetering is
niets mis hoor. Hetzelfde
onderzoek meldt echter dat
afgelopen jaar slechts 17 procent
van de plannen volledig zijn
waargemaakt. Ik bespaar mezelf
hiermee dus de deprimerende
neveneffecten en deceptie.
De reden waarom voorne
mens mislukken, is dat mensen
vaak niet goed weten wat er
moet gebeuren om hun goede
voornemen te halen.
Ook worden doelen vaak niet
duidelijk genoeg gesteld.
Plannen moeten dus concreter.
Bijvoorbeeld: niet meer tegen
huisdieren praten alsof het
snoezige baby’s zijn. Daar maak
ik mezelf namelijk regelmatig
schuldig aan. Het is ook vrij
beschamend als anderen het
toevallig opvangen. Hmm,
misschien maak ik dit jaar toch
een uitzondering…
Rosanne
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30e Swimmeet in Maastricht
Door: zwemvereniging HZPC
Tussen Kerst en oud en nieuw mochten de wedstrijdzwemmers van HZPC weer aan de bak. Want net als elk jaar,
werd op maandag 28, dinsdag 29 en woensdag 30 december voor de 30ste keer de Swimmeet georganiseerd in
Maastricht. HZPC nam deel met 25 zwemmers.
Net als vorig jaar werd HZPC
ontvangen in groepsaccommodatie
‘de Lange Akker’ in Berg en Terblijt.
Tijdens de Swimmeet werden alle
100 en 50 meters gezwommen. In
de ochtend stonden de series op
het programma en in de avonduren
mochten de zestien snelsten per
leeftijd op herhaling in de spannende
finales gezwommen. Dit betekende
in totaal minimaal negen afstanden
per persoon en dat leverde uiteraard
ook diverse pr’s op. Giel van Megen
noteerde de meeste verbeteringen.
Op alle afstanden verbeterde hij zijn
persoonlijke records. Dit werd beloond
met twee finaleplaatsen op de 50 en
100 meter schoolslag. Ditzelfde gold

voor Manon van der Wielen en Manon
Koster, die beiden op verschillende
afstanden een persoonlijk record
zwommen en hierdoor respectievelijk
zes en negen finales mochten
zwemmen. Andere finaleplekken
waren er voor Imke van den Hoef
(zeven finales), Ingrid van Horen
(vier finales), Alice Janssen (een finale),
Anna van Kuijk (een finale), Judith
van Meijel (negen finales), Björn Piket
(vijf finales), Ilse Swinkels (een finale),
Serafina Vlijt (zeven finales), Floor
Weijmans (twee finales), Maud
Weijmans (een finale) en Marlijn Zwart
(twee finales). In de A-finales werd er
gestreden om de medailles. HZPC nam
in totaal twaalf medailles mee naar

huis. Serafina behaalde twee gouden
medailles op de vlinderslagafstanden,
Judith van Meijel won een gouden, drie
zilveren en twee bronzen medailles en
Imke van den Hoef won een gouden
en drie zilveren medailles. Daarnaast
behaalde Imke twee limieten voor de
Nederlandse jeugdkampioenschappen
in januari: op de 100 meter vrijeslag
en 100 meter vlinderslag. De volgende
zwemmers behaalden helaas geen
finaleplekken, maar zwommen wel
mooie persoonlijke records: Pleun van
den Bergh, Anne van Megen, Lieke
Meulenkamp, Anouk Seuren, Lynn
Vallen, Nathan ten Holder, Marloes
Janssen, Lotte Roefs, Ilse Swinkels en
Daniël Vlijt.

Jubileum Judoclub Sevenum
Het jaar 2016 is voor Judoclub Sevenum een jubileumjaar. Ter ere daarvan wil de club een jubileumboek uitgeven.
Omdat de vereniging 50
jaar bestaat zijn zij op zoek naar
herinneringen of foto’s van leden en

oud-leden. Deze kunnen voor maandag
25 januari gestuurd worden naar info@
judoclubsevenum.nl

Voor meer informatie, bel met
077 467 21 73 of 077 467 19 51.

C1 van Athos kampioen
Door: volleybalvereniging Athos
Het meisjes C1-team van volleybalvereniging Athos uit Sevenum is op zaterdag 19 december kampioen geworden. Op vrijdag 8 januari houdt zij een kampioensreceptie in Sporthal de Kruisweide van 19.30 tot 20.00 uur.
De tegenstander tijdens de
finalewedstrijd was Grashoek en er
moesten drie sets gewonnen worden
om het kampioenschap veilig te
stellen. Het werd een zeer spannende
wedstrijd, direct in de eerste set werd
duidelijk dat Grashoek besloten had
om het Athos nog even heel moeilijk
te maken.
De eerste set werd nipt door Athos
gewonnen, de tweede set startte Athos

prima en deze set werd ruimschoots
gewonnen.
De derde beslissende set leek
een formaliteit, Athos had een flinke
voorsprong opgebouwd. Alleen bij
het behalen van het laatste setpuntje
begonnen de zenuwen erg op te spelen
en werd de set uiteindelijk met 33-31
in het voordeel van Athos beslist.
Alle spanning viel weg en de
laatste set leek Grashoek bijna nog

een setje te pakken. De Athos-meiden
kwamen goed terug, bleven werken
voor iedere bal zodat er uiteindelijk
4-0 voor Athos op het scorebord stond.
In negen wedstrijden hebben Jessie
Tacken, Wieke van Berlo, Renske
Lemmen, Sanne vd Broek, Inge Bovée,
Sam Stappers, Evie Pouwels, Jill Saris,
Iris Verreck en hun coach Con Minten
35 sets gewonnen en maar één setje
verloren.

John Peeters erevrijwilliger Wittenhorst
John Peeters is op zaterdag 2 januari uitgeroepen tot erevrijwilliger
van 2016 bij voetbalclub Wittenhorst. Hij is al vele jaren als vrijwilliger
actief in diverse functies. Hij doorliep alle jeugdelftallen en heeft bij de
senioren gevoetbald. Hij was verder jarenlang vrijwilliger op het
gebied van de Jeugd, Financiën, Secretariaat, Facilitaire Zaken.
Hij houdt zich behalve voetbal ook bezig met hardlopen en bootcamp.
Inmiddels is hij weer jaren actief als commissiehoofd Organisatorische
Zaken.

Monaghan Champignons b.v. zoekt

STUDENTEN

m/v

Begin bij ons!
Monaghan Champignons b.v. is op
zoek naar gemotiveerde studenten
die in de avonduren en weekenden
willen werken. Wij zoeken medewerkers voor het verpakken en plukken
van champignons en het assisteren bij het teeltproces.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Magda van Dieten via:
E-mail: magda.van.dieten@monaghan-mushrooms.com
Meer informatie kun je vinden op www.monaghan-mushrooms.com

Daphne Swinkels wint bij
JeugdChallenge Dameskorfbal
Daphne Swinkels van korfbalvereniging Oxalis heeft meegedaan aan het KNKV JeugdChallenge Dames
korfbal Zaal georganiseerd door DKV Diosa in Wijchen. Daphne speelde in een team onder 15 jaar. Vanuit de
clusters West, Midden en Oost namen teams deel uit de leeftijdscategorieën onder 13, onder 15 en onder
17 jaar. Van SV Oxalis nam Daphne Swinkels deel. Ze speelde in het team onder 15 jaar van cluster Oost en
won met haar team U15 Oost de Challenge.

SALE SALE SALE SALE SALE
SHIRTS & BLOUSES
V.A. € 7,50 BLAZERS
V.A. € 15,00
VESTEN & TRUIEN
V.A. € 7,50 SCHOENEN
V.A. € 17,50
PANTALONS & ROKKEN V.A. € 10,00 WINTERJASSEN V.A. € 20,00

OLLECTIE*
50% KORTING OP DE WINTERC*tenzij
anders aangegeven
Spoorstraat 1,
1, Tienray
Tienray || T.
T. 0478-691271
0478-691271 || www.modehuiscruysberg.nl
Spoorstraat
www.modehuiscruysberg.nl

Een gelukkig

NIEUWE
PAS
(voor 2016)

bestel jouw HALLO voordeelpas 2016 op
www.hallovoordeelpas.nl
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Wat
zeg je?

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Foto’s bewaren in
de cloud’

Iedereen kan tegenwoordig foto’s maken.
De komst van de smartphone heeft dit makkelijker
gemaakt dan ooit. Maar ook de digitale camera
wordt veelvuldig gebruikt, blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl. 80 procent van de inwoners
uit Horst aan de Maas geeft aan af en toe foto’s te
maken. Ruim driekwart van de mensen schiet hun
kiekjes met een digitale camera. De smartphone
wordt door 72 procent gebruikt en 9 procent maakt
foto’s met de iPad.
De tijd dat mensen hun foto’s lieten ontwikkelen
en afdrukken ligt al een tijdje achter ons. Van de inwoners laat 21 procent ze afdrukken in een digitaal fotoalbum en slechts 16 procent laat ze normaal afdrukken
om ze vervolgens in een fotoboek te plakken. “Ik laat
weleens foto’s afdrukken, maar dat is afhankelijk van
het onderwerp”, zegt iemand.
Dat het digitale tijdperk zich ook in de fotografie
heeft aangediend, onderstreept het onderzoek:
87 procent van de ondervraagden geeft aan de foto’s
op de computer te bewaren. Bijna de helft houdt ze
op de telefoon: 48 procent. Verschillende mensen

Inwonerspanel

1.672 leden

opinie 13

Top drie

87%
Ik bewaar ze op de
computer
48%
Ik bewaar ze op mijn
telefoon
21%
Ik laat ze afdrukken
in een digitaal fotoalbum

Wat doe jij met je
gemaakte foto’s?
‘Op een externe harde schijf’
‘Het ligt aan het onderwerp’
‘Polaroid is een hype’

laten weten ze vervolgens weer van hun telefoon te
verwijderen. Een andere inwoner zet ze op een externe
harde schijf. “Ik sla ze op in een cloudomgeving”,
zeggen enkele anderen.
Eugene van Hoof van foto ID in Horst bevestigt
het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt.
“De meerderheid fotografeert met de telefoon.
Daarnaast is er nog een groep die hobbymatig met
een digitale camera aan de slag gaat”, aldus Van Hoof.
Hij verkoopt nog zo’n een á twee fotorolletjes per
maand. Ook ziet hij een andere trend: de polaroid
camera. “Vooral de jeugd vindt het leuk om direct na
het knippen van de foto hem te zien verschijnen.”
Van Hoof denkt wel dat dit een hype is die weer over
gaat.
TipHorstaandeMaas is een samenwerkings
verband tussen HALLO Horst aan de Maas en
TopOnderzoek. Voor meer resultaten of aanmelden
voor de volgende enquête, kijk op www.
tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

Ook makkelijk en voordelig marktonderzoek doen?
Stel een vraag aan ons panel en kom erachter
wat Horst aan de Maas nu écht vindt!
Interesse? Neem contact op met Marianne Pirlo via marianne.pirlo@kempen-media.nl

woningbouw renovatie
utiliteit datanetwerken
Domotica draadloos/ KNX

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

Expeditiestraat 19 | 5961 PX Horst | t 077-3983757

www.elektrovanberlo.nl

Bespreking Poll week 52 (2015)

Wandelen zonder veiligheidshesje is onverantwoord
De meerderheid van de stemmers op deze poll, 59 procent, ziet graag dat
mensen die ’s avonds in het donker wandelen of rennen, een veiligheidshesje
dragen. In de winter zijn de dagen vaak donker en grijs waardoor bijvoorbeeld wandelaars niet altijd goed te zien zijn. Dat vindt ook Astrid Lemmen uit
Sevenum die op onze website reageerde. “Buiten de bebouwde kom in Horst
aan de Maas is er weinig verlichting en geen trottoir. Een veiligheidshesje is dan
een noodzaak. Veel veiliger voor de verkeerdeelnemers.”

Iedereen die zich op de openbare weg bevindt dient goed op te vallen, of
dit nu met deugdelijke verlichting is of een veiligheidshesje.
De overige 41 procent vindt dat dit ieder zijn eigen verantwoordelijkheid
is. Het is gewoon een kwestie van goed opletten. Nadert er een auto dan zorg
je er zelf voor dat je aan de kant gaat. En als je op de stoep blijft tijdens het
wandelen of rennen is er toch helemaal geen probleem? Daarbij zijn de straten
in Horst aan de Maas over het algemeen goed verlicht, vinden zij.

Cannabisteelt moet gereguleerd worden
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

In Griendtsveen werd in de laatste dagen van 2015 een hennepplantage
opgerold. Trots maakte de politie op Facebook bekend dat er vijftig planten, vijftig
stekken en een grote som geld waren buitgemaakt. Deze vorm van criminaliteit zou mogelijk minder voorkomen als de wietteelt gereguleerd zou worden,
bijvoorbeeld door gemeenten. Volgens een onderzoek van onderzoeksbureau
Motivaction blijkt dat de helft van de Nederlanders voor het reguleren van cannabisteelt is. Op dit moment is het telen en verkopen (door particulieren) van
cannabis strafbaar, maar wordt verkoop (door coffeeshops) en het gebruik ervan
gedoogd. 66 procent van de ondervraagden vindt dit gedoogbeleid hypocriet.

Voorstanders van reguleren vinden het huidige beleid dus hypocriet en hebben liever dat de overheid de cannabisteelt voor haar rekening neemt. Zo is er
zicht op de hoeveelheid die geproduceerd wordt en waar het naar toe gaat. Ook
kan dit de prikkel voor criminelen wegnemen om te produceren, er is immers
minder aan te verdienen.
Tegenstanders vinden juist dat de overheid zich niet moet bezig moet houden
met het produceren van softdrugs. Daarnaast zeggen zij dat reguleren geen zin
heeft, omdat de meeste cannabis naar het buitenland gaat.
Cannabisteelt moet gereguleerd worden. Wat denkt u?

Uitslag vorige week (week 53 2015) > Ik ben klaar voor carnaval > eens 31% oneens 69%

Op vakantie
Het is net kerstvakantie
geweest en dat betekent hier
op de redactie dat de ‘HALLO op
vakantie-foto’s’ weer binnenstromen. Waar we eerder
incidenteel zo’n leuke vakantiekiekjes plaatsten, was 2015 het
eerste jaar waar we genoeg
foto’s binnenkregen om in
iedere editie een ‘HALLO op
vakantie-foto’ te laten zien.
In de afgelopen kerstvakantie
is HALLO in de koffer meegereisd
naar onder andere Namibië, Köln,
Praag, Gran Canaria, Zwitserland,
Oostenrijk, Curaçao en NieuwZeeland. Waarom deze rubriek zo
populair is, blijft een beetje
gissen. De formule is natuurlijk
ontzettend simpel. Je neemt een
willekeurige editie van HALLO,
een fotocamera en een leuke
vakantiebestemming en klaar is
kees. Een mooi vergezicht, een
groepsfoto met wat locals of
gewoon lekker voor je vakantie
huisje, alles kan. Mijn favoriet tot
nu toe? De duikersvereniging uit
Horst die de HALLO mee onder
water nam in de Malediven.
Enthousiast als we zijn, houden
we alle locaties waar de HALLO
geweest is bij op een wereldkaart
hier op de redactie. Die kaart
leert ons dat Amerika en Australië
zeer populaire verre reisbestem
mingen zijn voor inwoners van
Horst aan de Maas. In Europa
doen Duitsland en Frankrijk het
vanzelfsprekend goed. Maar onze
wereldkaart is nog lang niet
compleet. Want hoe leuk zou het
zijn als HALLO in alle landen van
de wereld is geweest over
10 jaar? Daarom nu dit oproepje.
Ben je van plan op vakantie te
gaan komend jaar en je weet nog
niet waar naartoe? Sla dan de
traditionele vakantiebestemmin
gen als Italië, Griekenland en
Turkije eens een keer over. HALLO
is bijvoorbeeld heel benieuwd
hoe het in Oost-Europa is.
Albanië, Servië, Bulgarije en
Rusland: allemaal onbekend
gebied voor ons. En wat dachten
alle reizigers uit de gemeente van
een reisje naar Paraquay,
Venezuela of Groenland? Het
Midden Oosten? Madagaskar?
Kortom: help HALLO de wereld
door!

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
07 januari 2016
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Commissie bezwaren
en klachten

monitor SOCIAAL DOMEIN

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 19 januari
2016 bij elkaar voor een hoorzitting.
Hoorzitting om 18.30 uur
De hoorzitting gaat over een bezwaar tegen het
besluit met betrekking handhavend optreden
Hamweg.
Hoorzitting om 19.00 uur
De hoorzitting gaat over een bezwaar tegen het
besluit tot afwijzing projectsubsidie CMC Alaif.
Hoorzitting om 19.30 uur
De hoorzitting behandelt 6 bezwaren tegen
het besluit voor verlening omgevingsvergunning t.b.v. huisvesten van arbeidsmigranten en
woonurgenten in Tienray.

Meldt u even aan als u aanwezig wilt zijn bij
de hoorzitting over arbeidsmigranten
en woonurgenten in Tienray.
Aanmelden is verplicht en kan tot 12 januari
2016 telefonisch 077 - 477 97 77 of per mail
naar gemeente@horstaandemaas.nl.
De commissie brengt advies uit over te nemen
besluiten op bezwaarschriften. De hoorzittingen vinden plaats in het gemeentehuis
van Horst (ingang via hoofdingang) en zijn
openbaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie, mevr.
A. Schatorje-Linders, tel. 077 - 477 97 77.

Oliebollen bakken?
Lever het gebruikte
vet apart in!

Breng het daarom net als gebruikt frituurvet of restjes olie (bijvoorbeeld van het wokken) naar de speciale gele kliko die in veel
supermarkten staat. Spoel het in elk geval niet door de gootsteen of
de wc! Dat zorgt voor verstoppingen in huis en/of het riool, wat hoge
kosten met zich meebrengt. Als u het gebruikte vet apart inlevert, bent u duurzaam bezig.

Kerstboom naast tuinafvalkorf
Na de feestdagen kunt u uw kerstboom naast de tuinafvalkorf leggen. De plastic pot hoort
er niet bij. Die mag in de container voor het plastic afval. Wilt u ook het zand van de kluit
schudden? Zand kan namelijk niet, zoals ander tuinafval, gecomposteerd worden.

U kunt de kerstboom ook op zaterdag tussen 12.00 en 16.00 uur gratis inleveren bij gemeentewerken, Americaanseweg 43 in Horst. Bedankt voor uw medewerking!

Bekendmakingen
De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.

Grubbenvorst
Reuveltweg 9
Hegelsom
Heijnenstraat 15
Horst
Westerholtstraat 10
Meterikseweg 86d
Schoolstraat 2
Janssenweg 7 en 9

Horst aan de Maas
Gemeenschappelijke Regeling
Werkvoorzieningschap NoordLimburg West gewijzigd
vastgesteld
Beleidsregels Wet Taaleis
gemeente Horst aan de Maas
vastgesteld
Kronenberg
Meerweg 32
Kulbergweg 8
Simonstraat/Meerweg

Hoezo vraagverheldering?
Ondersteuning aan jeugd?

X

Ondersteuning aan volwassenen?
Hoe lang is de doorlooptijd?
Hoe is het met tevredenheid?

Ondersteuning
aan volwassenen?

Wist u dat u het vet waarin u oliebollen bakt apart kunt inleveren?
Hiervan kan heel eenvoudig biobrandstof worden gemaakt.

America
Wachtpostweg 34

Hoe zit het met de aantallen?

Melderslo
Konijnswarande 5
Meterik
Crommentuynstraat 47, 47a,
47b
Sevenum
De Hees 24
Pastoor Vullinghsstraat 10

De monitor Sociaal Domein geeft elk kwartaal
een getalsmatig overzicht van ondersteuning
en zorg. Met de monitor kan de gemeente
trends volgen en daar naar handelen. Maar
wat zeggen de cijfers b.v. over ondersteuning
aan volwassenen?
In de monitor staan o.a. cijfers over zaken waarmee volwassen inwoners van Horst aan de Maas te
maken kunnen krijgen als ze ondersteuning of zorg
(O&Z) nodig hebben. Maar ook op het gebied van
Werk en Inkomen (W&I) geeft de monitor informatie. Over hoeveel huishoudens hebben we het? Wat
is het aantal uitkeringen? Hoe vaak is er sprake van
huishoudelijke verzorging? Hoeveel hulpmiddelen
voor vervoer zijn er verstrekt? De (cijfermatige) antwoorden zijn in de monitor te vinden.
Mens centraal
Wat vooral belangrijk is van al die getallen, is dat de
mens daarachter centraal staat. Bij O&Z kunnen gebiedsteamleden door middel van vraagverheldering
onderliggende problematiek aan de oppervlakte
brengen. En dan gaat het ook om zaken die niet me-

Voorbeeld uit de

teen zichtbaar zijn, zoals bijvoorbeeld eenzaamheid.
Of vragen over dagbesteding helder krijgen. Welke
hulp kan er voor zorgen dat inwoners langer in hun
eigen vertrouwde omgeving kunnen wonen? Dat de
inwoners de antwoorden, en de manier waarop die
tot stand komen, beoordelen met een ruime 8, stemt
tot tevredenheid. En dat wille we graag zo houden.
Ook bij W&I is de doelgroep volwassenen uitgebreid
in beeld. Zij krijgen de ondersteuning om zo snel mogelijk weer hun plek te vinden op de arbeidsmarkt.
Dat kan lopen via verschillende reïntegratie- of
scholingsprojecten, zoals Bouwmensen en de Leertuin. En onder de noemer ‘social return’ zijn er ook
steeds meer bedrijven die de mogelijkheid bieden
van werkervaringsplekken. Vaak gekoppeld aan een
specifieke opleiding of incompany-training. Win-win
voor eenieder.
De hele monitor bekijken?
Kijk voor de monitor Sociaal Domein op
www.horstaandemaas.nl/monitor.
Daar vind je ook de vorige drie artikelen.

praktijk

Geholpen worden én ook zelf helpen
“Ik ben bij een mevrouw geweest met MS. Door de ziekte kon ze haar
huishouden niet doen. We waren er al snel uit dat huishoudelijke hulp
nodig was. Maar behalve over het huishouden hebben we het ook gehad
over hoe haar ziekte haar daginvulling beïnvloedde. Ze wilde graag
vrijwilligerswerk doen, maar wist niet goed hoe ze dit aan moest pakken. Ik heb haar in contact
gebracht met Proteion Welzijn. Die organisatie heeft vrijwilligerswerk voor deze mevrouw gevonden.
Eens in de twee weken gaat ze nu bij een eenzame inwoner van Horst een kopje koffie drinken en een
gezellig praatje maken. Zo kan iemand die geholpen wordt ook zelf gaan helpen!”

Rappen,
goochelen,
schminken
of stroop
maken…

Kiek Horst aan de Maas!

Juul Vullings maakte een foto van haar kerstboom. Met 77 likes heeft zij hiermee de decembereditie van fotowedstrijd Kiek Horst aan de
Maas gewonnen. Het speciale effect heeft de foto gekregen dankzij een lange sluitertijd.
We beloofden vorige keer dat we in januari
2 foto's uitverkiezen (omdat er in november
helaas geen foto’s ingestuurd werden).
De 2e prijs gaat daarom naar Irma Theeuwen die een coole Horster Piet fotografeerde.
Thema januari: Blik op de toekomst

Ook meedoen aan onze fotowedstrijd?
Het thema van januari is Blik op de toekomst.
Wat zijn je plannen dit jaar? Heb je goede voornemens? Deel jouw blik op de toekomst en leg
deze vast op de gevoelige plaat. Stuur je foto
in via de Facebookpagina van de gemeente.

Dit is pas een kleine greep uit het nieuwe
toffe aanbod van PadXpress. De plek waar
je moet zijn voor bruisende activiteiten na
schooltijd!
In Horst aan de Maas zijn nog meer te gekke
dingen te beleven zoals proefjes doen met
Mad Science, produceer je eigen muziekbeats
op de computer met Bits & Beats. Verbaas je
hele familie met je nieuw geleerde magie met
goochelen, ren je gek met freerunning en zo
nog veel meer! Wacht niet te lang en schrijf
je nu alvast in via www.padxpress.nl voor
13 januari! Inschrijven voor blok 3 kan tot 13
januari 2016. Het blok gaat in week 3 (18 januari) van start en duurt t/m week 8 (26 februari).
Kijk goed bij elke afzonderlijke activiteit voor de
frequentie, dagen en tijden!

5.850,Inclusief 4cm dik werkblad,
koelkast, oven, vaatwasser,
inductiekookplaat en
design afzuigkap.

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET
Bezoek nu een van onze
inspirerende keukenshowrooms.
DEURNE

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67

BOERENKAMPLAAN 143

T0493 441111

T0493 441111

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL

Stemmen?
Klik op de 'Like'/'Vind ik leuk' knop bij jouw
favoriete kiekje in dit album en wie weet wordt
dat wel de foto van de maand.
Meedoen/stemmen kan t/m 31 januari 2016.
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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.

Gezondste gemeente
De afgelopen weken was het initiatief om van Horst aan de Maas de
‘Gezondste Gemeente’ te maken vaak in het nieuws. Een mooi initiatief
waar we zeker aan moeten werken en waar we mooi gebruik kunnen
maken van de kwaliteiten van bedrijven uit onze eigen regio.
Steeds meer bedrijven zien
het belang van produceren voor
eigen markt en doen dat dan ook.
In deze regio hebben we dan ook
allerlei heerlijke streekproducten
en bedrijven die deze producten

verwerken of maken, waarvan we met
dit initiatief meer kunnen genieten.
Daarbij is het ook niet nodig om te
produceren voor de hele wereld.
Soms lijkt het er op dat sommige
bedrijven dat graag willen, maar het

is niet noodzakelijk om de hele wereld
vanuit hier van voedsel te voorzien.
Dat leidt soms tot grote bedrijven die
juist niet bijdragen aan het concept
van de gezondste gemeente. Het NGB
in Grubbenvorst is hier een goed
voorbeeld van. Gezonde voeding
hoeft niet per se op een dusdanig
grote schaal geproduceerd te worden,
maar is juist het beste als het op
een kleinschalige manier, voor de

omgeving gemaakt wordt.
Maar het initiatief is er, en we
kunnen er nu voor zorgen dat we
samen inderdaad de gezondste
gemeente worden.
Als u met ons in gesprek wil, kan
dat op de eerste zaterdag van de
maand tussen 11.00 en 12.00 uur in de
bibliotheek in Horst.
Jim Weijs,
D66 Horst aan de Maas

2016 wordt een jaar van doorpakken
Zo aan het begin van het jaar willen we beginnen met eenieder het
allerbeste te wensen voor 2016. Dat het een geweldig jaar mag worden in
goede gezondheid en welzijn. Een fijne gedachte in een periode van
terugkijken en vooruitblikken.
2015 was een jaar van uitbouwen.
Zo gingen de decentralisaties in de
zorg van papier naar werkelijkheid.
Met een hoge klanttevredenheid
van onze inwoners en hoge scores
van belangenorganisaties doen we
het goed. Maar elk signaal moet
serieus genomen blijven worden.

We laten niemand in de kou staan.
Maar ook de constatering dat we,
tegen alle trends in, in Horst aan de
Maas minder mensen in de bijstand
hebben dan een periode eerder. Een
duidelijk signaal dat onze aanpak werkt.
2016 wordt een jaar van doorpakken.
We gaan het subsidiebeleid hervormen

en het accommodatiebeleid
verbeteren. We gaan projecten als
‘t Gasthoês en het zwembad verder
ontwikkelen. We blijven discussiëren
over ons buitengebied, verkeer en
intensieve veehouderij. Toerisme en
dorpsraden zullen geregeld ter sprake
komen en actualiteiten zoals onze
verantwoordelijkheid rondom het
opvangen van vluchtelingen of de
uitdagingen op de woningmarkt in onze
kleine kernen, zullen hun aandacht
krijgen. Het zal een jaar worden waarin

veel zal worden opgepakt. Soms met
verschil van mening. Maar altijd
beredeneerd vanuit het belang voor
Horst aan de Maas. Vanuit dat oogpunt
gaan wij graag met eenieder die dat
wil in gesprek. Of het nu dorpsraden,
verenigingen of individuen zijn.
Samen werken we aan een prachtige
gemeente. In 2015, in 2016 en ver
daarna.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

2016: een jaar vol uitdagingen
Het jaar 2015 is voorbij. Een jaar waarin de gemeenteraad een aantal
voorbereidende stappen heeft gezet op weg naar belangrijke besluiten die
in 2016 zullen gaan plaatsvinden. Te denken valt hierbij onder andere aan
het nieuwe accommodatiebeleid, de herijking van subsidies, cultureel
centrum ’t Gasthoes, een zwembad, het bestemmingsplan buitengebied.
Zaken die in 2016 verder vorm
zullen krijgen en waarover besluiten
zullen moeten worden genomen.
Dit doet de gemeenteraad niet
alleen. Dit doen we met inwoners,
belangengroeperingen en direct

belanghebbenden. En dat is goed.
Meedoen en meedenken. En in al die
stappen worden wij als gemeenteraad
meegenomen. Zodat wij, bij de
uiteindelijke besluitvorming, weten
dat het te nemen besluit een gedragen

besluit is. Een belangrijk jaar dus, vol
nieuwe uitdagingen.
Het CDA gaat ervan uit dat ook in
de toekomst deze vorm van meedoen
en meedenken wordt doorgezet.
Want dat is een van de uitgangspunten
van het CDA. Samen verantwoordelijk
zijn voor de leefbaarheid van de
samenleving. Vertrouwen geven aan
initiatieven van onderop waarbij de
overheid faciliteert.
Door samen mee te denken wordt

de onderlinge verbondenheid van
betrokken burgers en verenigingen
versterkt. Daar gaan we en daar staan
we voor.
De fractie en bestuur van het CDA
Horst aan de Maas wenst alle inwoners,
ondernemers, verenigingen, kortom
iedereen, een in alle opzichten goed
2016 toe.
Annemie Craenmehr-Hesen,
CDA Horst aan de Maas

REPARATIE EN ACCESSOIRES

SMARTPHONE,
TABLET EN LAPTOP

Siepdak-klusbedrijf
Alles voor uw dak

HORST | HERSTRAAT 1A | PANNINGEN | KERKSTRAAT 1A

WWW.REPAIRGSM.NL

OUDE
VIDEOTAPES
OP DVD
vraag naar de voorwaarden

€ 14,95

St. Lambertusplein 2a
5961 EW HORST
t. 077 398 16 45

www.fotoid.nl

Alles voor uw dak
• Dakbedekking
• Lood- en zinkwerken
• Boeiboord bekleding
• Renovatie & nieuwbouw
• Lekkage oplossingen
Hogeweg 7
5808 BE Oirlo
06 - 53 84 78 92
0478 - 57 11 24
ans-carlossijbers@home.nl

www.siepdak.nl
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Carnaval in Hegelsom
In Hegelsom organiseert carnavalsvereniging D’n Tuutekop verschillende activiteiten. De activiteiten vinden
plaats in zaal Debije.

Receptie jeugdprinsenpaar Lottum
Thomas Vullings en Bente Peters zijn uitverkozen als jeugdprinsenpaar
van Lottum. Hun receptie vindt plaats op vrijdag 22 januari in OJC Canix.
Thomas I en Bente I
vertegenwoordigen samen met prins
Pascal I de Lottumse Peggen dit jaar

Zaterdag 9 januari vindt het
prinsenbal plaats. Daar wordt bekend
gemaakt wie de nieuwe heerser wordt
van het Tuuteriëk in het komende
seizoen. Voordat het zover is wordt om
19.11 uur onder de klanken van het
‘Haegelsum mien dürpke’ de carnavals
vlag ceremonieel gehesen door de
aftredende prins en jeugdprins. Na het
aftreden van prins Ruud I, prinses
Mieke en de beide adjudanten wordt
de nieuwe prins bekendgemaakt.

Een week later, op zaterdag 16 januari,
is de seniorenmiddag vanaf 13.30 uur.
Twee weken na het uitkomen, op
zondag 24 januari, houdt de kersverse
prins vanaf 14.11 uur receptie. De zittingsavonden vinden plaats op vrijdagen zaterdagavond 29 en 30 januari,
om 19.15 uur. De voorverkoop van de
zittingsavonden is aanstaande zaterdag
9 januari en begint om 14.30 uur.
Een week na de zittingsavonden
start de carnavalsweek. In het Tuuteriëk

is dit op zaterdagavond 6 februari
met de carnavalsmis. ’s Avonds vanaf
20.30 uur begint het jaarlijkse themabal met een nieuwe opzet, namelijk
een prinsengala. Dit jaar organiseert
Jong Nederland Hegelsom de boerenbruiloft op maandag 8 februari.
Het thema van de boerenbruiloft is
‘een Volendamse Bruiloft’ en deze
begint om 15.11 uur met de boerenstoet. Op dinsdag 9 februari vindt de
optocht plaats om 14.11 uur.

tijdens carnaval en gekke maandag.
Hun receptie duurt van 19.11 tot
20.30 uur.

Open Dag
John Deere Fabriek Horst B.V.
16 januari 2016

Pascal I
prins van de Peggen
GMV De Peg uit Lottum heeft op zaterdag 2 januari Pascal Hoeijmakers
uitgeroepen tot prins van ’t Peggeriek. Zijn receptie vindt plaats op zaterdag
23 januari.
Prins Pascal I (43) is in het dagelijks
leven eigenaar van Henk Hoeijmakers
BV, een tegel- en sanitairbedrijf in
Oostrum. Hij wordt komende carnaval
als prins ondersteund door zijn vrouw

Sonja. In zijn vrije tijd gooit Pascal
een pijltje bij DC de Roës. De receptie
van Pascal vindt plaats in café zaal
Harmonie en duurt van 20.11 tot
21.30 uur.

Uitnodiging Open Dag
John Deere Fabriek Horst B.V.
Zaterdag 16 januari 2016
Van 11:00 uur tot 15:00 uur
Energiestraat 16
5961 PT Horst
077-8507500
JohnDeere.nl
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Jeugdprinsprocla
matie D’n Dreumel
in de Mèrthal
In de Mèrthal in Horst vindt op zondag 10 januari de jeugdzittingsmiddag plaats. De middag begint om 14.11 uur.
Tijdens de jeugdprinsen
proclamatie brengt het nieuwe
jeugdboorebrullefsgezelschap van
HZPC voort en uiteindelijk wordt de
58e jeugdprins van D’n Dreumel
bekendgemaakt.
Het programma van de middag
is ietwat gewijzigd ten opzichte van
voorgaande jaren. Zo gaan jeugdprins
Evert I en zijn adjudanten Loek en
Stan al vroeg in de middag aftreden.

Tussendoor komt Björn van Berkel
een optreden verzorgen. Verder
gaan de Horster jeugd- en ‘grote’
liedjeszangers hun schlagers van 2016
ten gehore brengen en ook gaan de
diverse dansgroepen van D’n Dreumel
wederom hun danskwaliteiten laten
zien. De muzikale omlijsting is in
handen van de dj’s Ruud en Jules en
de formatie Sjloetingstied voorziet de
middag van een afsluitoptreden.
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Leon Jeucken
prins van CV De Krey
Leon Jeucken is op zaterdag 2 januari uitgekomen als prins Leon II, de 59e prins van carnavalsvereniging De Krey
in Broekhuizen. Tijdens zijn regeerperiode wordt hij bijgestaan door Prinses Hanneke Janssen en adjudant
Pieter Wijnen.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Zwemvereniging HZPC

Boerenbruidspaar
D’n Dreumel
Terwijl buiten de laatste rondjes op de ijsbaan geschaatst werden, heeft
boer Alex Maas op zondag 3 januari zijn boerin Juul van Berlo gevraagd om
in het onecht met hem te trouwen. Zij vormen samen het boerenbruidspaar
van carnavalsvereniging D’n Dreumel in Horst, georganiseerd door zwemverenging HZPC in Horst.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Prins Leon is 30 jaar, samenwonend
met prinses Hanneke. Ook dit jaar is
BVB Substrates evenals vorig jaar de
leverancier van de prins bij CV de Krey.
Prins Leon is in het dagelijks leven
verantwoordelijk voor de logistiek
planning bij BVB Substrates. Zijn prinses
is werkzaam bij de kasteeltuinen

in Arcen. Adjudant Pieter (35),
samenwonend met Maud, is in het
dagelijks leven werkzaam bij Jacobs
dakbedekkingen.
Het motto van prins Leon II voor de
komende Carnaval in Broekhuizen is:
‘Dizze carnaval vur os genne bal an de
voot of toet an de mond, mar springe

wej as heerser van de krey dur alle
zalen rond’.
Prins Leon II, prinses Hanneke
en adjudant Pieter houden op
zondag 24 januari een receptie
vanaf 14.11 uur in restaurant Het
Maaspaviljoen, Veerweg 15 in
Broekhuizen.

Uitkomen prins CV De Turftreiers
De opening van het carnavalsseizoen van America is op zaterdag 9 januari. De avond start om 19.30 uur in
de Bondszaal.
Om 20.00 uur wordt gestart met
het aftreden van het boerenbruidspaar Claudia en Koen en het prinselijk
paar Rick en José en hun adjudanten

De bruid is Juul van Berlo, dochter
van Eric van Wiel van Thei Teuwsen
en Ellen van Lei van van Leuves
Toën. De bruidegom is Alex Maas,
zoon van Deniis van Tummer Thei en
Angela Craenmehr’s Hay van Waevers
Bertha. De opa van de bruidegom is
Henk van Jan van Derken Handrie.
De getuigen van het bruidspaar zijn
Jannie van de Gastendonk en Mieke

van Knolle Piet zijn Sef zijn Peet. Ook
klokkenluider Jurgen van Bakker Co
uit Lutjebroek en Hermans Gôn uit
Meterik, burgemeester Dorus van
Harrie en Wiesje uit de Wervelstraat
en verslaggeefster Roos Gielen van
ZOPO Jo horen bij het gezelschap.
De receptie vindt plaats op
dinsdag 9 februari in de Mèrthal in
Horst.

Lody en Gerry. Hierna start de grote
playbackshow, waarbij diverse artiesten
strijden om het playbacktalent van
2016 te worden. Na de optredens komt

het nieuwe boerenbruiloftsgezelschap
uit. En vervolgens staat het uitkomen
van de nieuwe prins van de Turftreiërs
op het programma.

Peter Relouw nieuwe prins van
CV De Plaggenhouwers
Peter Relouw is op zaterdag 2 januari uitgekomen als nieuwe prins van GMV De Plaggenhouwers uit
Grubbenvorst. Zijn adjudanten zijn Tim Vercoulen en John Relouw. Prins Peter I is getrouwd met Marlie en in
het dagelijks leven rijdt Peter met zijn mobiele winkel door Grubbenvorst en omliggende dorpen. Verder is
Peter in zijn vrije tijd ook nog voorzitter van schutterij St. Jan.
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Prins Ron II
van CV De Vlaskop
De nieuwe prins van CV De Vlaskop in Melderslo kwam uit op zaterdag
2 januari. De nieuwe heerser heet Ron van de Lisdonk.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Jens Linders jeugdprins
CV De Plaggenhouwers
Jens I is op zondag 3 januari uitgekomen als jeugdprins van de Plaggenhouwers uit Grubbenvorst.
Hij wordt aankomende carnaval geassisteerd door zijn adjudanten Teun Peute en Anne Bomers. Op het
jeugdprinsenbal in gemeenschapshuis ’t Haeren kwam het trio naar buiten. Zij houden hun receptie op
zaterdag 16 januari in café ’t Stammineke.

Jeugdprinsenbal en revue Den Bok
Het jeugdprinsenbal van carnavalsvereniging D’n Bok uit Swolgen vindt plaats op zondag 10 januari.
Op vrijdag, zaterdag en zondag 15, 16 en 17 januari staat ook de Zwolligse Revue op het programma.
Beide evenementen vinden plaats bij café-zaal Wilhelmina.
Tijdens het jeugdprinsenbal neemt
Swolgen afscheid van jeugdprins Wout,
jeugdprinses Floor en de rest van de
jeugdraad. Daarna worden de nieuwe
jeugdprins, -prinses, -vorst, -nar en

–raad bekendgemaakt. Ook de twee
adjudanten worden benoemd die de
jeugdprins en prinses bijstaan. Het bal
begint om 14.11 uur.
De Zwolligse Revue vindt plaats in

het weekend van 15, 16 en 17 januari.
De revue-avonden op vrijdag en
zaterdag beginnen om 19.30 uur en
op zondag om 17.30 uur in café-zaal
Wilhelmina.

Jeugdprinsenbal
in Melderslo
Het jeugdprinsenbal in Melderslo vond plaats op zondag 3 januari. Het jeugdprinsentrio met jeugdprins Dick I,
jeugdprinses Maud I en adjudanten Luc en Veerle kwam deze dag uit.

In het kader van de 100e
verjaardag van Melderslo was er de
‘Dus geej ment daat geej de Melderse
kent-quiz’. De winnaar van deze quiz
kreeg een cadeau, namelijk een taart
waaruit de 54e prins van de Vlaskop
tevoorschijn kwam. De nieuwe heerser
is Ron van de Lisdonk. Prins Ron is
49 jaar oud en getrouwd met Ria
(46 jaar). Samen hebben ze drie zoons:
Guus (18), Jelle (16) en Coen (14).

De nieuwe prins is werkzaam bij
varkensbedrijf Wismans in Castenray
en is in zijn vrije tijd druk met klussen
aan hun nieuwe woning. Verder is
Prins Ron al vele jaren actief binnen
de carnavalsvereniging. De adjudanten
die Prins Ron dit jaar bijstaan zijn
Bart Jacobs en Ger van de Lisdonk.
Op zondag 24 januari van 14.11 tot
16.11 uur houdt het prinsentrio receptie
in MFC De Zwingel.

Prinsenproclamatie
CV D’n Dreumel
De nieuwe prins van carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst wordt
op zaterdag 9 januari gepresenteerd in de Mèrthal. Het wordt de
54e prins.
Onder meer Aaltied Noeït te Laat,
Marleen Rutten en W-Dreej verzorgen

Allereerst traden jeugdprins Sven I
en jeugdprinses Anouk I af. Ook jeugdvorst Teun nam na drie jaar afscheid.
Daarna was het tijd voor de bekendmaking van de nieuwe jeugdprins- en
prinses. Dick van de Lisdonk en Maud
Kleuskens gaan dit jaar de jeugd
carnaval in Melderslo voor. Zij worden
bijgestaan door de adjudanten Luc
van Kuijck en Veerle van den Brandt.
Als nieuwe jeugdvorst kwam vorst Jelle
Seuren tevoorschijn. Dick zit op het
Dendron College in Horst en volgt de
richting gymnasium 4. Daarnaast is hij
keeper bij de A1 in Melderslo en groot

PSV-fan. Ook rijdt hij pony. Maud zit ook
op het Dendron op havo 4. Zij is korfbalster en groot fan van Justin Bieber.
Ook lieten dertien groepjes hun
zang- en danskunsten zien tijdens het
prinsenbal. De eerste prijs bij de liedjes
ging naar Fieke Keijsers met het nummer Chips en Cola. De tekst en muziek
hiervan werd verzorgd door May van
den Beele. De eerste prijs in de playbackcategorie voor groep 0 tot en met
3 jaar ging naar K7 met ’Drums gaan
boem!’, met Lis Haegens, Lotte Seuren,
Julia Vullings, Renske Hoeijmakers,
Guusje Driessen, Merle Veenema en

Els Huijs. De prijs voor playbackers
van groep 4 tot en met 8 ging naar
’Boer Harms’ van Juul Alards, Jesse
Wolsing en Jarno Seuren. De ‘top of the
kidsbeker’ voor groep 0 tot en met 3
ging naar Anne Huijs, Ellis Cornelissen,
Jill van Rens en Iris Moorren met het
nummer ‘Dudde met os mej!’. De tekst
hiervan is geschreven door Yvonne
Cornelissen. Tot slot ging de ‘top of
the kidsbeker’ voor groep 4 tot en met
groep 8 naar W-veer met ‘Doot’s gek!’.
Dit nummer werd gezongen door Fenne
in de Braek, Milou Franssen, Imke
Keijsers en Nienke Hegger.

de optredens deze avond. Het begint
om 20.11 uur.

Naaimachine Specialist in Noord-Limburg

Dealer van Gritzner naaimachines.

Overlock weken!
Circa 8 gebruikte
overlock machines
1 jaar garantie.
Verkoop, Onderhoud & Reparatie (op afspraak)
077-3987973 / 06-38518702 Americaanseweg 13 Horst

Nieuws
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VAN RABOBANK HORST VENRAY

Jaaroverzichten 2015
In januari of februari ontvangt u het Financieel
Jaaroverzicht over 2015. Gebruikt u Rabo Internetbankieren, dan vindt u het overzicht in uw
Berichten Inbox.
U kunt dit overzicht opslaan of printen voor uw eigen
administratie. Gebruikt u geen Rabo Internetbankieren
of heeft u ervoor gekozen om het overzicht op papier te
ontvangen? Dan ontvangt u het overzicht per post.
U krijgt meerdere jaaroverzichten bij rekeningen op verschillende adressen of met verschillende tenaamstellingen. Deze ontvangt u waarschijnlijk niet tegelijk. In Rabo
Internetbankieren kunt u een Rabo Alert instellen, zodat
u per SMS of e-mail bericht ontvangt als uw Financieel
Jaaroverzicht klaarstaat.

Rabobank Horst Venray
voor al uw vragen
Particulieren | 077 389 84 00
Bedrijven | 077 389 85 00
www.rabobank.nl/horstvenray

AFSCHEIDSRECEPTIE
RON VANLIER
Op donderdag 14 januari neemt voormalig Directeur
Ron Vanlier afscheid van klanten en relaties.
Ron is inmiddels werkzaam
als Directeur Particulieren
& Private Banking bij
Rabobank Land van Cuijk
& Maasduinen.
Heeft u geen uitnodiging
ontvangen maar wilt u Ron
Vanlier wel een hand geven?
Dan bent u van harte welkom tussen 17.30 en 19.00
uur op ons kantoor aan de
Spoorweg 2 in Hegelsom.

Wilt u meer weten over het jaaroverzicht?
Of wilt u uw keuze voor digitaal of papier wijzigen?
Kijk dan op www.rabobank.nl en zoek op
‘jaaroverzicht’.

Ledenraad Rabobank Horst Venray

Kandidaat voor 3e vacature
kieskring Particulieren
De ledenraad zorgt voor verbinding tussen de leden in de regio Horst aan de Maas, Venray, Well en
Wellerlooi en het bestuur van de Rabobank. In de samenstelling van de ledenraad vinden jaarlijks een
of meerdere wisselingen plaats.
Eerder berichtten we u al over de kandidaten voor twee
van de drie vacatures bij de kieskring Particulieren.
Voor de derde vacature is nu ook een kandidaat
gevonden. Na overleg met de ledenraad draagt de
directie voor:
de heer H.L.W. (Henk) Jenniskens uit Ysselsteyn
Zoals in de statuten staat vermeld hebben de leden
zelf ook het recht kandidaten voor te dragen. Wij
maken u erop attent dat een dergelijke voordracht
schriftelijk dient te geschieden vóór 10 januari 2016,

ondertekend door 10 of meer leden. Als de directie na
deze datum vaststelt dat het aantal kandidaten gelijk
is aan het aantal vacatures, dan is de voorgedragen
kandidaat automatisch verkozen en vindt er geen
verkiezing plaats. Het nieuwe ledenraadslid treedt in
functie tijdens de ledenraadsvergadering van januari
2016.
Vragen of opmerkingen?
Mail naar cooperatie.horstvenray@rabobank.nl of neem
telefonisch contact met ons op: 077 389 84 30

KomKom
langslangs
enhoe
weet hoe
en weet
met met
uw uw
woonvragen
groot ugroot
kunt u kunt
woonvragen
dromen
dromen
Rabobank Hypotheek Inloopspreekuur

Rabobank
Hypotheek
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of uw droomhuis
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haalbaar is? Loop dan op donderdag
Wetenbinnen
of uwop
droomhuis
haalbaar
is? Loop
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andere inzicht
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Iedere donderdag van 16 tot 19 uur

Een aandeel in elkaar

Een aandeel in elkaar

JUBILEA
Rabobank Horst Venray
heeft 2 jubilarissen
in haar midden:

RabobankRabobank
de
en
maakte het
en maakte
het
sponsordesponsorde
de
schoolschaatsen
schoolschaatsen
ijsbaan ijsbaan
mogelijk mogelijk
Schaatspret
Schaatspret in Horst
en Venray in Horst en Venray
Net als vorige
jaren ondersteunde
deinRabobank
de ijsbanen
in Horst
Net als vorige jaren ondersteunde
de Rabobank
de ijsbanen
Horst en Venray.
Ze waren
eenen Venray. Ze waren een
absolute
sfeermaker
in
het
centrum.
Een
pluim
aan
alle
vrijwilligers
de ijsbanen mogelijk hebben
absolute sfeermaker in het centrum. Een pluim aan alle vrijwilligers die de ijsbanen mogelijkdie
hebben
De jeugd heeft ervan genoten!
gemaakt. De jeugd heeftgemaakt.
ervan genoten!

foto: groep
8 van
juffrouw
Marian van
'De Doolgaard' in Horst
Op de foto: groep 8Op
vandejuffrouw
Marian
van
'De Doolgaard'
in Horst
Een aandeel in elkaar
Een aandeel in elkaar

Fons Vullings
Financieel Adviseur
Fons vierde 1 december
zijn 40-jarig jubileum.

Fons Vullings

Wil Loenen
Accountmanager
Private Banking
Wil was 1 januari 25 jaar
in dienst.
Wij feliciteren beide
collega’s van harte
met hun jubileum!

Wil Loenen
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Kukeleku nodigt
JW Roy en
Leon Verdonschot uit
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Nieuwjaarsconcert in Meterik
In Meterik vond op zaterdag 2 januari een nieuwjaarsconcert plaats in MFC De Meulewiek.
Muziekvereniging Concordia en Meriko Vocaal traden samen op tijdens het traditionele nieuwjaarsconcert.
Eerder dit jaar traden de twee Meterikse verenigingen ook al samen op tijdens de voorstelling Sagas.

Singer-songwriter JW Roy en schrijver Leon Verdonschot zijn op zondag
10 januari te zien bij Kukeleku in ‘t Gasthoês in Horst. Vergezeld door
JW Roy’s band brengen zij het albumboek Dry Goods & Groceries ten gehore.
Dry Goods & Groceries is het eerste
Engelstalige album van de Brabantse
singer-songwriter JW Roy in tien
jaar. Voor dit album is de muzikant
teruggegaan naar zijn americanaroots. De plaat, die uitkwam in
oktober, wordt vergezeld door een
boek vol met verhalen over, fotografie
en ander beeld van gekoesterde en

vergeten singer-songwriters, outlaws
en legendes. Tijdens de voorstelling
komen zowel de muziek als deze
verhalen aan bod. Leon Verdonschot
vertelt over reizen, lokale winkeltjes en
muzikanten en gaat hij op zoek naar de
verhalen van het publiek.
Voor meer informatie, kijk op
www.kukeleku.com

Molino treedt op bij café
Cambrinus
De internationale band Molino staat op zondag 10 januari op het podium van café Cambrinus in Horst. De band
speelt muziekstijlen als jazz, funk, wereldmuziek en modern gecomponeerde muziek.
De band kent verschillende
nationaliteiten: twee Duitsers, een
IJslander, Spanjaard, Engelsman en een

Nederlander. Molino staat bekend om
zijn complexiteit en een bizarre swing,
aldus café Cambrinus. De stijl lijkt op de

New Orleans- en Balkan brass-traditie.
Het optreden begint om 16.00 uur in
Cambrinus.

Gé Reinders solo in Cambrinus
Voor het eerst gaat Gé Reinders solo op pad. Hij verschijnt op woensdag 13 januari op het podium bij café
Cambrinus in Horst.

Verkleedwedstrijd
tijdens kerst
wandeling
Tijdens de kerstwandeling van Landschap Horst aan de Maas werd
een verkleedwedstrijd gehouden. Drie groepen kinderen vielen in de
prijzen. Aan de traditionele kerstwandeling van Landschap Horst aan
de Maas deden 2.275 wandelaars en 67 honden mee. Voor de
verkleedwedstrijd was geen thema, dus de kinderen mochten hun
eigen creativiteit laten zien. De eerste prijs was voor de groep
‘Kleine Maria’. Ook ‘Hertje’ en ‘Sneeuwpoppen’ vielen in de prijzen.
Op de website www.landschaphorstaandemaas.nl zijn de foto’s van de
andere prijswinnaars te zien.

Gé Reinders is op zoek naar een
nieuwe theatervorm waarbij visuele
verrassingen niet worden uitgesloten.
Reinders zingt in het Limburgs dialect,

Engels en het Nederlands.
Daarnaast vertelt hij verhalen over
dagelijkse dingen als liefde, ouderschap
en afscheid.

Het concert begint om 20.30 uur in
café Cambrinus.
Voor meer informatie, kijk op
www.cambrinusconcerten.nl

Thalamus brengt e
 erste EP uit
De band Thalamus, met leden uit Melderslo, America en Meterik, brengt in januari haar debuut-EP uit. De EP,
genaamd ‘Hands’, bestaat uit vier nummers.
De psych-, wave- en dreampopband brengt dromerige liedjes
met een elektronische tintje, aldus
Thalamus. Hun sound bestaat uit
invloeden van bands als Warpaint
en New Order, maar is ook geïnspireerd door elektronische bands als
Portishead en UNKLE.

Thalamus speelde in de zomer
van 2014 haar eerste gig. Een stroom
aan lokale shows volgde, met
als hoogtepunten een gewonnen
bandwedstrijd, verschillende
radioperformances in onder andere
Eindhoven en België, New Wave Club
in Poppodium Volt en verschillende

keren als support act in onder andere
Grenswerk in Venlo. In september
stond de band op Tube in Hall of Fame
Tilburg. Met de EP ‘hands’ presenteert
de band voor het eerst hun eigen
liedjes. Thalamus presenteert haar
EP ‘hands’ op zaterdag 9 januari bij
poppodium Grenswerk in Venlo.
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11 vragen aan prins Arno I

‘Carnavalsvierder in hart en nieren’

CV d’n Bok (Swolgen)

Veul wöärd heb ik
nie nuuëdig,
want al-mit-al…
Dit wörd unne bieëstig
mojje Carnaval!

Wie ben je?
Ik ben Arno Kursten, prins van carnvalsvereniging d’n
Bok in Swolgen. Dit jaar ben ik precies 11 jaar getrouwd
met Ilse Kursten-Winnen en samen hebben we twee
kinderen. Manou is zeven jaar en nu al besmet met
het carnavalsbloed. Onze zoon heet Yorn en is 4 jaar.
De kinderen hadden we niet verteld dat we prins en
prinses werden. Daags erna verraste we ze toen we
hen ophaalden van het logeren. Onze dochter sprong
spontaan een gat in de lucht toen ze de steek met
veren en het kroontje zag. Onze zoon daarentegen was
een moment verbijsterd, maar na een momentje van
verbazing viel bij hem ook langzaam het kwartje.
Waar werk je?
Dagelijks rij ik naar Leunen, naar Alcast BV. Een bedrijf
in aluminium deuren en ramen. Al met al werk ik daar
al zo’n tien jaar. Op papier ben ik montagemedewerker,
maar in de praktijk betekent het dat ik in de werkplaats
bezig ben met produceren en monteren en dit ook wel
eens afwissel met montage en service in buitendienst.
Mijn baas dacht dat ik een grapje maakte toen ik ’s
middags tegen hem zei dat ik ’s avonds uit zou komen.
Daar hebben we ’s maandags hartelijk om gelachen
samen. Vrij regelen tijdens carnaval moet wel lukken.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te
worden?
Ik ben een carnavalvierder in hart en nieren. Dit jaar is
voor mij het dertiende seizoen bij de Raad van Elf. Al
langer hoopte ik dat die eer mij ooit eens mocht over-

Museum De Locht

Klokkententoon
stelling
In Museum De Locht in Melderslo vindt op zondagmiddag 11 januari een
tentoonstelling van uurwerken plaats.

Demonstraties stroop maken en smeden
Er zijn enkele klokkenmakers aan het werk en er wordt die middag extra
toelichting gegeven bij de klokken door Jan Wilmar. Tevens kunnen de defecte
klokken van bezoekers gerepareerd worden. Naast de klokkententoonstelling zijn er demonstraties stroop maken en smeden. Het museum is open op
woensdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur. De demonstraties
beginnen om 13.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op www.museumdelocht.nl

komen. Ook is het mooi dat mijn vader mij 4 x 11 jaar
geleden is voorgegaan. Bovendien kwam de hoogheid
van 4 jaar terug ook uit de familie, toen was mijn broer
de prins van CV d’n Bok.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
In Swolgen wordt je echt gekozen door middel van
stemformulieren. Het voelt toch wel heel speciaal dat
ze mij als prins willen dit jaar. Ik heb niet lang hoeven
denken of dat ik ja zou zeggen. Ilse had ook al zo’n vermoeden. Ze vroeg: “Was dat wat ik denk dat het was?”
Mijn antwoord: “Ja.” De volgende vraag: “Wat heb je
gezegd?” Ik: “Ja natuurlijk!” En dat je zelf de adjudanten mag kiezen maakt het nog mooier. Zoiets samen
meemaken vind ik echt geweldig. Nard en Ger hebben
samen met mij jaren bij de Raad gezeten. Wij gaan met
zijn vieren genieten met een grote G.
Wat betekent carnaval voor jou?
Carnaval staat voor ons, Ilse en mij, voor lol en plezier.
De ene keer gezellig met de kinderen, de andere keer
zelf lekker een avondje even weg. Maar natuurlijk is het
ook je inzetten voor de vereniging om er voor het dorp
een mooi feest van te maken
Wat wordt er volgens jou van prins verwacht?
Wat ik als raadslid al jaren gezien heb, is het voorop
gaan in de polonaise natuurlijk. Maar vooral voorop
gaan in alle activiteiten en er samen een mooie carnaval van maken.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?

‘Unne biëstig mojje’ carnaval. Geniet van het leven en
laat de boel gewoon even de boel.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Het uitkomen was natuurlijk geweldig, maar ook
samen met mijn vrouw en de adjudanten het geheim
houden vond ik heel leuk. Maar ook de receptie, de drie
revue-avonden, de sleuteloverdracht, en de carnavalsdagen zelf worden geweldig. En dan heb je ook nog de
boerenbruiloft met ons boerenbruidspaar Jan en Mirjam.
Maar het echte hoogtepunt? Dat is natuurlijk tijdens de
optocht op de wagen staan.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens
carnaval?
Het zal waarschijnlijk nog vermoeiender zijn dan andere
jaren (hebben we uit betrouwbare bronnen vernomen)
maar we komen er wel. Alleen al op adrenaline en
enthousiasme kom je ver.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
We hebben samen heel wat binnenpretjes gehad.
Er werd natuurlijk wel wat geraden in mijn omgeving.
Ook mijn naam heb ik veelvuldig gehoord. Maar dan
deed ik gewoon of ik van niks weet en kon ik lekker
mee flauwekullen.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2017 mee
willen geven?
Doen, gewoon doen! Genieten en alles op je af laten
komen.

P R I N S A R N O I G E F E L I C I T E E R D N A M E N S O N D E R S TA A N D E B E D R I J V E N
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Gespecialiseerd in:
• permanent ontharen
• huidverbetering
• acne behandelingen
Uw specialist in huid en voetverzorging
Ingrid Voesten-Horstermans
Kerkveld 25 • 5866 BW Swolgen • T 0478 - 69 82 12

Wij wensen prins Arno met adjudanten Nard
en Ger enne boëm goeie carnaval toe.

KUNSTSTOF RAMEN, ROLLUIKEN
EN TERRASOVERKAPPINGEN
Prins Arno I en boerenbruidspaar Jan en Mirjam,
proﬁciat en een ﬁjne carnaval!

Weej wense Prins Arno I enne knorrige carnaval!

eldige carnaval! Alaaf!
Weej wense Prins Arno I enne gew

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

Prins Arno
proficiat !

INSTALLATIEBEDRIJF

PRINS ARNO I GEFELICITEERD!

P.THIESEN

C.V. • GAS • WATER • ZINK • SANITAIR
Venray/Swolgen 077-4632171 info@pthiesen.nl

GENERAAL DEMPSYSTRAAT 11 SWOLGEN 0478-692 356 www.eethuisbram.nl

Peter: 06 - 25 055 745
Twan: 06 - 53 227 906

info@hoeymakers-kellenaers.nl

Winterwandeling
door Heere Peel en
Schadijkse Bossen
Aan de Drift organiseert samen met IVN De Maasdorpen op
zaterdag 23 januari een winterwandeling door de Heere Peel en
Schadijkse Bossen. Tijdens deze winterwandeling wordt over de
historie en natuur van deze gebieden vertelt. In de gebieden zijn
oorspronkelijke peelelementen zoals poelen en stuifduinen terug te
vinden. De route is 5 kilometer lang.De tocht begint om 10.00 uur op
Lorgaan 9a in America. Voor meer informatie en opgaves, mail met
info@aandedrift.nl
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CV D’n Blauwpoët (Broekhuizenvorst)

PRINS MARC II GEFELICITEERD NAMENS
O N D E R S TA A N D E B E D R I J V E N
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11 vragen aan prins Marc II

‘Prins worden is al jaren een
stille wens voor mij’

Als vrachtwagen
l
chauffeur guj ik normaa
daag
dur ut leave, ma mit 3
carnaval heb ik ut sturke
it dun
afgegeave. Dan zit ik m
of korte
Blauwpoët op de lange
Wie ben
n
baan en stuj ik mit mie
je?
Mijn naam is
adjudante ald vur aan.
Marc Hendrix
Alaaf!
(Marc van Noud
van Kay). Ik sta ook
wel bekend als ‘witte’
of ‘suuf’, ben getrouwd
met Marika en vader van Rick (14)
en Tim (12). De jongens vinden het geweldig en
ook spannend. De buurt reageerde positief, ze
hadden het niet verwacht maar vinden het wel
leuk. Ook de vereniging vindt het leuk. Daar zorg
ik ervoor dat op carnavalszondag de prinsenwagen
versierd is, de muziek verzorgd is en dat de
wagenhelemaal klaar is om te rijden in de optocht
Waar werk je?
Ik werk bij van Leendert Transport bv in
Broekhuizenvorst. Hier werk ik al bijna 21 jaar als
vrachtwagenchauffeur. Eric en Marleen reageerden
enthousiast en verlenen volledige medewerking.
Ze denken met ons mee. Eric is namelijk zelf
ook ooit prins geweest dus ze weten hoe het is.
Mijn baas is zelfs dit jaar hofchauffeur en vervoert
ons naar gelegenheden met zijn Kenworth truck.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins
te worden?
Prins worden is al jaren een stille wens van mij.
Mijn broer Charles ging mij in de familie al voor
in 2001 als prins van CV D’n Blauwpoet. Zelf ben

ik zeker een liefhebber van carnaval, dus ik heb
meteen ja gezegd op de vraag.
Hoe voelde het om tot prins te worden
gekozen?
De benoeming had ik zelf helemaal niet verwacht,
maar natuurlijk wel gehoopt. Ik heb meteen ja
gezegd, maar wel onder voorbehoud dat Marika
het met mij eens zou zaan. Deze dagen word ik
bijgestaan door mijn prinses Marika. Ook mijn
adjudanten Léon Hesen en Karl Lenssen, die ik zelf
uitgekozen heb, staan mij bij. Léon is mijn goede
collega bij van Leendert en vriend, Karl is familie
en vriend.
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval betekent voor mij drie dagen veel lol,
plezier en gezelligheid en even de boel de boel
laten. Dit alles natuurlijk onder het genot van
een pilsje
Wat wordt er volgens jou van een prins
verwacht?
Ik doe gewoon mijn ding. Er wordt verwacht dat
ik diverse carnavalsevenementen bezoek, zoals
het jeugdprinsenbal en recepties en dergelijke.
Ook het bezoeken van de kindjes die in het seizoen
geboren zijn, staat op het programma. Daarnaast
ga ik natuurlijk ook op bezoek bij mijn oma in
Sevenheym.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Ik wens alle carnavalsvierders een hele fijne en

gezellige carnaval toe en vooral: geniet!
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Ik kijk heel erg uit naar de buutaovend en naar
onze receptie. Deze is op zondag 31 januari. Ook in
carnavalszondag, de optocht in Broekhuizenvorst,
heb ik zin. Vooral om te zien hoe het is om zelf óp
de prinsenwagen te staan in plaats van te kijken
naar de optocht.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens
carnaval?
Ik verwacht dat het lange dagen en korte nachten
worden, maar als het maar gezellig is! Verder heb
ik de hele carnavalsweek vrij, dus er is tijd genoeg
voor mij om bij te komen
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Het geheimhouden was niet zo’n probleem, maar
wel spannend. Vooral de laatste week voor het
uitkomen. De baas heb ik wel meteen op de
hoogte gesteld. Onze ouders wisten het een week
van tevoren en de kinderen hebben we op de dag
van het uitkomen ingelicht. Bij besprekingen met
het trio hebben we af en toe meedoen aan de
buutaovend gebruikt als smoesje. Niemand had
een vermoeden tot enkele minuten voordat ik
daadwerkelijk uitkwam.
Welk advies zou u uw opvolger in 2017 mee
willen geven?
Blijf jezelf, doe je eigen ding, maar vooral: geniet!

Van Leendert Transport
Van Leendert Milieuservice

Weej levere nie allien grind en zand,
ma dit jaor ok de Prins en de adjudant!

We feliciteren prins Marc 2e
en zijn adjudanten Leon en Karl en wensen ze
een geweldig carnavalsjaar toe!!!

Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst 077-320 9700
info@vanleendertbv.nl www.vanleendertbv.nl

Eetcafé-Zaal ‘t Dörp
Broekhuizerweg 4 Broekhuizenvorst T: 077 463 26 65 / 06 10 54 63 26

CV De Klotbultjes (Griendtsveen)

PRINSES SARA I GEFELICITEERD NAMENS
O N D E R S TA A N D E B E D R I J V E N
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11 vragen aan prinses Sara I

‘Vanaf dat ik kon lopen vier ik
al carnaval’

Met veel plezier
en gelal
vieren wij
carnaval!
Wie ben je?
Mijn naam is Sara Voets en
ik ben 12 jaar oud. Samen met
mijn ouders en broertje Wouter
wonen we aan de Pastoor Hendriksstraat in
Griendtsveen.
Waar werk je?
Ik zit in de brugklas van het Peelland College in
Deurne en werk dus nog niet. Aan het Peelland
College volg ik de richting havo.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om
prinses te worden?
Ik heb twee jaar bij de dansmarietjes van
Griendtsveen gezeten. Dit vond ik heel erg leuk om
te doen en het is een mooie manier om zo carnaval
te vieren. Verder hebben papa en mama vroeger
veel carnavalswagens gebouwd. Vanaf dat ik kon
lopen ging ik zelf al mee carnaval vieren.
Hoe voelde het om tot prinses te worden
gekozen?
Op de dag dat ik werd onthuld was ik ook naar een
andere prinsonthulling geweest. Toen merkte ik
dat ik wel een beetje zenuwachtig werd. ’s Avonds,
bij mijn eigen onthulling, waren die zenuwen
gelukkig weer weg en had ik er gewoon veel zin
in. Mijn adjudant Merijn van Stekelenburg was wel

zenuwachtig. Toen het ging gebeuren, mocht ik in
een ufo gaan staan en werd er heel veel rook op
het podium geblazen. Eindelijk mocht ik er toen
uitspringen en wist iedereen dat ik prinses was.
Ik heb toen meteen mijn eerste onderscheidingen
uitgereikt en ben voorop gegaan in de polonaise.
Ook mijn vriendinnen vinden het leuk dat ik prinses
ben geworden en noemen me al vaak ‘prinses
Sara’.
Wat betekent carnaval voor jou?
Carnaval betekent voor mij een superleuke feestweek waarin we met z’n allen veel lol en plezier
gaan maken.
Wat wordt er volgens jou van prinses verwacht?
Ik weet nog niet precies wat er van mij verwacht
gaat worden. Wat ik wel weet is dat ik naar veel
recepties ga. Verder heb ik heel veel zin in de
sleuteloverdracht en de optochten waar we aan
mee gaan doen.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Heel veel lol en plezier. En ik wens iedereen toe
dat we er samen maar een heel gaaf feest van
gaan maken.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?

Prinses
Sara
proficiat!
St. Barbarastraat 35 Griendtsveen
Tel. 0493 - 529 251

www.herbergdemorgenstond.nl

Ik heb echt heel veel zin in de sleuteloverdracht.
Daar ben ik al twee keer eerder geweest, toen
ik nog dansmarietje was. Dat vond ik toen een
geweldig feest om mee te mogen vieren. Dit jaar
wordt het natuurlijk al helemaal super leuk, omdat
ik daar tussen alle andere prinsen en prinsessen op
het podium mag staan.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens
carnaval?
Genoeg uren gelukkig. Omdat ik pas 12 jaar ben,
mag ik natuurlijk nog niet tot heel laat op stap. Dus
ik zal wel genoeg slapen. Bovendien heb ik de rest
van de week nog vakantie, dus ik kan na carnaval
nog heel goed uitrusten tot ik weer naar school
moet.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Mijn familie wist dat ik prinses zou worden. Zij
hebben allemaal heel goed hun mond gehouden.
Voor mijn broertje was het af en toe wel lastig om
zijn mond te houden. Zeker toen de meester in de
klas vroeg wie de kinderen dachten dat prinses of
prinses zou worden.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2017 mee
willen geven?
Geniet ervan en maak veel plezier.
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America

Opening carnavalsseizoen
za 9 januari 19.30 uur
Organisatie: CV De Turftreiers
Locatie: Bondszaal

Broekhuizenvorst

07
01

Cd-presentatie

za 9 januari 20.00 uur
Organisatie: CV d’n Dreumel
Locatie: de Mèrthal

za 9 januari 22.00 uur
Locatie: OJC Niks

Rommelmarkt
zo 10 januari 09.00-15.30 uur
Organisatie: H&H
Marktkramenverhuur
Locatie: De Riet

za 9 janauri 19.11 uur
Organisatie: CV D’n Tuutekop
Locatie: Zaal Debije

Horst

zo 10 januari 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ‘t Gasthoês

za 9 januari 20.00 uur
Locatie: OJC Merlin

za 9 januari 20.00 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: Parochiehuis

Proclamatie zomerprins

Klokkententoonstelling

Mexx-toernooi

Melderslo

ma 11 januari 22.11 uur
Organisatie: CV d’n Dreumel
Locatie: café De Beurs

zo 10 januari 10.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Uitreiking Alde Knoeper

Prinsenbal

Beatsport: Drum ’n Bass

za 9 januari 19.30 uur
Organisatie: fanfare van
Broekhuizenvorst en Ooijen
Locatie: BMV De Schakel

Prinsenbal

Tienray

Proclamatie d’n Dreumel

Nieuwjaarsconcert

Hegelsom

Meerlo

Voorstelling JW Roy en Leon
Verdonschot

vr 8 januari 21.00 uur
Organisatie: Muzikantine
Locatie: café De Beurs

Prinsenproclamatie

Meterik

wo 13 januari 20.00 uur
Organisatie: Ald Preense van CV
d’n Dreumel
Locatie: zaal De Lange Horst

za 9 januari 20.30 uur
Locatie: MFC De Meulewiek

Optreden Gé Reinders

Galerie Magma Mineralen

Sevenum

wo 13 januari 20.30 uur
Locatie: café Cambrinus

za 9 januari 11.00-16.30 uur
Locatie: Venloseweg 11C

Café De Verbeelding

Prinsenbal

do 14 januari 20.00 uur
Locatie: café Cambrinus

za 9 januari 20.30 uur
Organisatie: CV D’n Ezelskop
Locatie: De Wingerd

Lezing bidprentjes
zo 10 januari 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Jeugdprinsproclamatie
zo 10 januari 14.11 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: de Mèrthal

Breicafé

Optreden Molino

vr 8 januari 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

zo 10 januari 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Kronenberg
Jeugdprinsenbal

vr 8 januari 19.00 uur
Organisatie: CV Kroeënekraan en
Pieëlhaas
Locatie: De Torrekoel

Swolgen

Jeugdprinsenbal
zo 10 januari 14.11 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: café-zaal Wilhelmina

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van
innovatieve en technisch hoogstaande bedrijven die zich toelegt
op systeemontwikkeling en systeemintegratie van met name op
besturingstechniek georiënteerde oplossingen. In ruim 40 jaar
tijd is Hotraco uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf voor
de ontwikkeling en productie van computergestuurde meet- en
regeltechniek. Onze succesformule staat garant voor verdere groei.

Wij zijn ter versterking van onze werkmaatschappijen HG Industrial en Hotraco Agri op zoek naar enthousiaste collega’s:

Industrieel E-monteur
Buitendienst

Electrical Engineer

Sales Engineer

Taken en verantwoordelijkheden

Taken en verantwoordelijkheden

(m/v fulltime - vast dienstverband)

(m/v fulltime - vast dienstverband)

(m/v fulltime - vast dienstverband)
Taken en verantwoordelijkheden
Als Industrieel E-monteur Buitendienst werk je in een dynamische
industriële omgeving waarin je de mogelijkheden hebt om gevarieerd
werk te verrichten voor diverse klanten. In de functie van Industrieel
E-monteur Buitendienst ben je werkzaam op locatie. Je bent
verantwoordelijk voor het verrichten van alle voorkomende montage-,
onderhoudswerkzaamheden en modificaties. Daarnaast houd je je bezig
met het inbedrijfstellen van machines en het oplossen van storingen.
Je werkt zelfstandig of coördineert een klein team met collega’s.

Profiel

Als Electrical Engineer werk je samen met je collega Electrical
Engineers, de collega’s van het bedrijfsbureau en de Accountmanagers
aan hardware-engineeringprojecten voor onze industriële klanten.
Als Electrical Engineer heb je een adviserende rol naar de klant en je
collega’s. Je voert (onder begeleiding) hardware-engineeringsprojecten
uit in alle fasen van een project. Vanaf offerteaanvraag tot en met de
nazorgfase lever je, onder begeleiding, een volledige en gestructureerde
professionele bijdrage op je vakgebied;

Profiel

De Sales Engineer is werkzaam op de afdeling Sales Binnendienst
van Hotraco Agri. Hotraco Agri is een wereldwijd opererende innovatieve
stalautomatiseerder voor met name de pluimvee- en varkenssector
die zich richt op het creëren en behouden van een optimaal stalklimaat.
Je werkt in een gedreven team met collega’s Sales Engineers en de
Commercieel Medewerkers Binnendienst. Je werkt veel samen met
onze Accountmanagers. Je houdt je bezig met het calculeren en
offreren van projecten en het uitwerken en aansturen van grote
projecten.

Profiel

• MBO niveau 4 opleiding richting Electrotechniek of gelijkwaardig
• Minimaal 3 jaar ervaring als Industrieel E-monteur
• Je hebt passie voor techniek op het gebied van industriële
besturingstechniek
• Affiniteit met PLC Techniek
• Je bent bereid tot het uitvoeren van servicewerkzaamheden
• Proactief, communicatief en oplossingsgericht
• Geen 9 tot 5 mentaliteit
• Ook bereid om in het buitenland te werken op projecten (incidenteel)
• In bezit van geldig rijbewijs B

• Minimaal MBO niveau 4 opleiding richting Electrotechniek of
gelijkwaardig
• Minimaal 5 jaar ervaring als Electrical Engineer voor de Industrie
• Minimaal 3 jaar ervaring in de industriële automatisering en
machinebouw
• Je bent proactief, communicatief en oplossingsgericht
• Neemt initiatief en werkt nauwkeuring
• Je bent sterk in communicatie met de klant en vind het een uitdaging
om de klant op de juiste manier de adviseren

• De functie vereist een MBO/HBO Elektrotechniek opleiding met enkele
jaren commerciële werkervaring
• Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
• Goede kennis van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en
geschrift
• Goede beheersing van de Spaanse en/of Franse taal is een pré
• Goede kennis van het MS Office pakket en het ERP-pakket
• Klantgerichte instelling
• Probleemoplossend vermogen, zelfstandig kunnen werken
• Initiatiefrijke, flexibele en dienstverlenende instelling

Meer informatie over HG Industrial kunt u vinden op www.hg-industrial.nl

Meer informatie over HG Industrial kunt u vinden op www.hg-industrial.nl

Meer informatie over Hotraco Agri kunt u vinden op www.hotraco-agri.com

Wil jij werken bij een ambitieuze en groeiende organisatie? Wij bieden uitdaging en samenwerking binnen het netwerk van de Hotraco Group en een prettige werksfeer in een hecht
team. Salariëring is in overeenstemming met de zwaarte van de functie. Daarnaast bieden we goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor het metaalbewerkingsbedrijf.
Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun CV met begeleidend schrijven sturen naar Hotraco Group, t.a.v. Lian Achten (HR Functionaris), Postbus 6086, 5960 AB te Horst, of,
bij voorkeur, per email: l.achten@hotraco.com
Aquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld!
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Medische Religie
zorg
America
zondag

Huisarts en apotheek
Horst
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-17.30 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)
Professor Gelissensingel 20 Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
www.spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

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

Gebiedsteams
Gemeente Horst aan de Maas
T 077 477 97 77
ma t/m vr 08.00 – 17.00 uur

Tandarts
Spoedgevallendienst
8 t/m 14 januari 2016
Tandartspraktijk 2 J’s
Veestraat 5, Grubbenvorst
T 077 366 20 65

Verloskundige zorg
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

Alarmnummer

112

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

Heilige mis

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

Aanmelden voor Truckrun
De jaarlijkse Truckrun door Horst aan de Maas vindt plaats op zondag 3 april. Chauffeurs kunnen zich op zaterdag
16 januari tussen 08.00 en 10.00 uur aanmelden via 077 320 97 00 en 077 463 12 75.

11.00

Broekhuizen
zondag
		

service 27

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
Lottum

dag te bezorgen in de gemeentes
Horst aan de Maas en Venray.
Zij mogen dan als bijrijder van één van
de tweehonderdvijftig chauffeurs een

Dit jaar vindt de zeventiende
editie van het evenement plaats.
De Truckrun is bedoeld om mensen
met een beperking een bijzondere

rit maken van circa 60 kilometer. Per
bedrijf geldt een maximum van vijf
trucks die mee mogen rijden met de
Truckrun.

Vijfde editie Café De Verbeelding
in Cambrinus
Café De Verbeelding in Cambrinus in Horst opent voor de vijfde keer haar deuren. Het café vindt plaats op
donderdag 14 januari.
leveren aan Café De Verbeelding. Dit
moet van tevoren gemeld worden. Door
de onverwachte aanpak van verschillende thema’s is het publiek volgens de
organisatie al meerdere malen op het

In Café De Verbeelding komen
onderwerpen van actuele en serieuze
maatschappelijke problemen aan
bod tot ludieke en kolderieke zaken.
Bezoekers kunnen ook een bijdrage

verkeerde been gezet in de afgelopen edities. De eerste editie vindt op
donderdag 14 januari om 20.00 uur in
Cambrinus. Voor meer informatie, kijk
op, www.cafe-cambrinus.nl

Natuurfilm bij het Brouwershuis
In samenwerking met producent EMS-films en Staatsbosbeheer wordt de film ‘Holland, natuur in de Delta’
vertoond op zondagmiddag 17 januari in het Brouwershuis in Broekhuizen. De film begint om 14.00 uur.
Dit voorjaar zijn uitgebreide
filmopnames gemaakt in en rond het
Schuitwater. Dit was voor de natuurfilm
Holland-Natuur in de Delta. Deze film
is landelijk in de bioscopen vertoond,
maar is daar nu niet meer te zien. In de

film komen uitgebreide opnames voor
van de bevers die sinds het jaar 2003
zijn uitgezet in het Broekhuizerbroek.
Staatsbosbeheer geeft een inleiding op de film en na de film is er de
mogelijkheid om vragen te stellen.

De opbrengst van de kaartverkoop
is bestemd voor de instandhouding van
dit unieke natuurgebied.
Voor meer informatie en
kaartverkoop, kijk op
www.stichtingbrouwershuis.nl

Meerlo

Melderslo

Meterik

U ZIET HET GOED

Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Dringend een priester nodig?
T 077 398 14 16 (alg. secretariaat)
(werkdagen tussen 10.00 en 12.00)
Deken A. de Graaf Woutering
T 06 21 22 49 38
Kapelaan K. Mielnik
T 06 31 74 40 26
kapelaan Marcin
T 06 29 89 91 69
kapelaan Terrence
T 06 31 97 85 15

OPRUIMING

geselecteerde
monturen
en zonnebrillen
vanaf 35,tot 100,-

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

Kerkstraat 1 Horst 077 398 26 61 www.kruytzeroptiek.nl

DE BESTE SERVICE - DE SCHERPSTE PRIJZEN!!

ALLES MOET WEG VOOR DE BALAPRNSIJS!!!!
ONDERHANDEL ZELF MET ONZE VERKOPERS OVER UW

L A AT S T E K A N S !
6

ALLE WINKELS

GEOPEND!!

8

7

ALLE WINKELS

ALLE WINKELS

GEOPEND!!

GEOPEND!!

9 10

11

ROERMOND
PANNINGEN
ECHT

ALLE WINKELS

GEOPEND!!

ALLE WIN

KEL
GESLOTEN S
!!

GEOPEND!!

MAANDAG 11 JANUARI ZIJN AL ONZE WINKELS GESLOTEN!
IN VERBA ND MET DE JAARL IJKSE BALAN S

DOE EENS NORMAAL MAN!!

DOE EENS NORM AAL MAN!!

VOLLEDIG GEÏNTEGREERD

10
2

cm

DOE EENS NORMAAL MAN!!

40

’’
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WARMTEPOMP DROGER

39%

nu 3

NORMAAL 599,-

38%

67

NORMAAL 899,-

nu 557

VAATWASSER

nu 2

44%

NORMAAL 499,-

F55331VIO

WARMTEPOMPDROGER

FULL HD LED TV
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Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

ROERMOND: 11.00-17.00 uur
PANNINGEN: 12.00 -17.00 uur
ECHT:
13.00-17.00 uur

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL - ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

