of Décafé snelfiltermaling
2 pakken à 500 gram
10,38 - 11,38

/

/

/

/

à 1,5 liter
3,63 - 4,05

Douwe Egberts
Aroma Rood

Crystal Clear
Alle soorten
3 pakken of flessen
à 1,5 liter
3,63 - 4,05

Snelfiltermaling, grove maling
of Décafé snelfiltermaling
2 pakken à 500 gram
10,38 - 11,38

/

/

/

/
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Het HELE JAAR
Coca-Cola

Regular, Zero of light
6 flessen à 1,5 liter
11,16
Nu 9,30

/

Coca-Cola

Regular, Zero of light
6 flessen à 1,5 liter
11,16
Nu 9,30

/

Douwe Egberts
Aroma Rood

Snelfiltermaling, grove maling
of Décafé snelfiltermaling
2 pakken à 500 gram
10,38 - 11,38

/

/

in de aanbieding
Pick & mix:
Pick & mix:
Gehaktschnitzels,

gyrosreepjes, slavinken,
Gehaktschnitzels,
mager rundergehakt,
gyrosreepjes, slavinken,
grillburgers, gehaktmager rundergehakt,
staven of braadworst
Crystal
Clear
3 bakjes
à 4 stuks
grillburgers, gehaktsoorten
of àAlle
staven of braadworst
pakken
flessen
/ 3 350-440
/ ofgram
7,50
- 9,87
3 bakjes à 4 stuks à 1,5 liter
/ - 4,05
/
of à 350-440 gram3,63
7,50 - 9,87

/

/

6

Elke zondag open
van 11.00 tot 17.00 uur
Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

* Alle combinaties mogelijk:
• 2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten.
• 5+1 gratis: 16,67% korting op de totaalprijs van 6 producten.
Geldig t/m 31 december 2016. Kijk voor de spelregels op Jumbo.com

De nieuwe prinsen uit Horst aan de Maas: deel 3
Coca-Cola

Regular, Zero of light
6 flessen à 1,5 liter
11,16
Nu 9,30

/

* Alle combinaties mogelijk:
• 2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten.
• 5+1 gratis: 16,67% korting op de totaalprijs van 6 producten.
Geldig t/m 31 december 2016. Kijk voor de spelregels op Jumbo.com

Citaverde
College:
vier keer
excellent
pagina

Pick & mix:

Jumbo Phicoop, Sevenum, Horsterweg 64

Gehaktschnitzels,
gyrosreepjes, slavinken,
mager rundergehakt,
grillburgers, gehaktstaven of braadworst
3 bakjes à 4 stuks
of à 350-440 gram
7,50 - 9,87

/

pagina
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/

Jumbo Phicoop, Sevenum, Horsterweg 64

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

02

* Alle combinaties mogelijk:
• 2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten.
• 5+1 gratis: 16,67% korting op de totaalprijs van 6 producten.
Geldig t/m 31 december 2016. Kijk voor de spelregels op Jumbo.com

Jumbo Phicoop, Sevenum, Horsterweg 64

‘Ik wil
kunnen
springen
en gek
doen’
pagina
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Facebook
veruit
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medium
om reacties te
plaatsen
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Muziek
stroomt
door de
aderen van
Horst aan
de Maas
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Met groene vingers de
arbeidsmarkt op
In de kantine van voetbalvereniging RKSV Wittenhorst in Horst hebben gemeente Horst aan de Maas en Bosgroep Zuid-Nederland op maandag 18 januari de handtekening
gezet onder het bosbeheercontract. Een van de belangrijke elementen is de Leertuin, een project in de groensector dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het
werk moet helpen.

Gemeente bouwt
huurwoningen
Gemeente Horst aan de Maas en woningcorporaties zijn van plan om
in 2016 in ieder geval tien tot twaalf huurwoningen en twintig zorg
appartementen in de gemeente te realiseren. Ook komen er tien tijdelijke
woningen voor starters of jongeren, blijkt uit het uitvoeringsprogramma
van woningcorporaties Wonen Limburg, Woonwenz en de gemeente.
Zes tot acht huurwoningen
moeten worden gebouwd aan de
Vondersestraat in Horst en Achter de
Pastorie in Melderslo krijgt er vier.
Ook worden de mogelijkheden voor
het bouwen van huurwoningen in
Grubbenvorst onderzocht. Verder
komen er in Sevenum twintig zorg
appartementen bij. Waar de startershuizen moeten komen is nog niet
bekend. Woningcorporaties hebben
een belangrijke rol in de huisvesting

van de 160 tot 400 statushouders die
de gemeente wil gaan opvangen.
Voor hen wordt vooral gekeken naar
maatschappelijk vastgoed en leegstaande particuliere woningen.
Afgelopen jaar zijn er in Horst
aan de Maas in totaal 52 huur
woningen bijgekomen. Het totale
aantal sociale huurwoningen per
1 januari bedroeg 2.769. Dat is
16,2 procent van de totale woningvoorraad in de gemeente.

In de Leertuin, ook wel de social
return genoemd, doen mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt vrijwillig werkzaamheden in de groensector
om zo weer klaargestoomd te worden
voor een baan. “Dit zijn mensen die
niet zo’n mooi verleden hebben”,
zegt wethouder Paul Driessen.

Kansen op arbeids
markt vergroten
Deze groep heeft bijvoorbeeld
een crimineel verleden en heeft zich
bij de gemeente gemeld voor een
uitkering. De mensen worden binnen
het project begeleid om hun kansen op
de arbeidsmarkt te vergroten. In zijn
betoog voorafgaand aan de ondertekening geeft Driessen aan dat werkzaamheden in de Leertuin zich goed lenen
voor deze groep mensen. De andere
aanwezige wethouder Birgit op de
Laak vult aan. “Er is voortdurend werk
in deze branche. Het is de eerste stap

naar werk en een reden voor mensen
om ’s ochtends hun bed uit te komen.”
De mensen die meedoen komen
in een drie maanden durend traject
en gaan vijf dagen per week van
08.00 tot 12.00 uur aan de slag in de
omgeving van de Kasteelse Bossen in
Horst. Sinds oktober is er al een groep
actief geweest in een traject. Daarvan
zijn er negen doorgestroomd naar
werkplekken. “Zij krijgen bijvoorbeeld

ook les in solliciteren”, zegt Driessen.
Er wordt behalve de Kasteelse Bossen
ook gekeken naar andere plekken waar
deze mensen aan het werk kunnen.
Zij verdringen volgens de gemeente
niet de hoveniers of anderen in de
sector. Andere uitgangspunten van
het bosbeheerplan zijn het behouden
van natuurwaarden, duurzaamheid
en samenwerking met vrijwilligers en
onderwijs.
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Afdeling vmbo

Citaverde College: vier keer excellent
Het Citaverde College in Horst heeft voor de vierde keer op rij het
predicaat Excellente School gekregen voor de afdeling vmbo. Dat werd
bekendgemaakt op maandag 18 januari. In totaal kregen 130 scholen het
predicaat uitgereikt voor het jaar 2015.
Een onafhankelijke jury heeft de
scholen bezocht. Deze beoordeelde
of de school een speciale erkenning
verdient. Inspecteur-generaal van
het Onderwijs Monique Vogelzang
heeft de predicaten toegekend.
De afgelopen drie jaar werd het traject
excellente scholen georganiseerd
door het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap. Sinds dit jaar
is de Inspectie van het Onderwijs
eindverantwoordelijk. Nieuw is ook dat

de predicaten niet één, maar drie jaar
geldig blijven.
Volgens de jury is het geïntegreerde vmbo-mbo een voorbeeld voor
andere scholen. “De school realiseert
een zeer effectieve en soepele overgang voor de leerlingen van vmbo

naar mbo.” Ook stelt de jury dat het
Citaverde College zich voortdurend
blijft ontwikkelen, mede dankzij het
energieke en ambitieuze team van
docenten en medewerkers.

Groen onderwijs
Ook het groene onderwijs en de
ondernemende vorm van onderwijs
worden geprijsd in het juryrapport.
“Het Citaverde College maakt optimaal
gebruik van de voordelen van het

CV D’n Bok uit Swolgen heeft Twan Christiaens uitgeroepen tot
Opperbok van 2016. Deze onderscheiding krijgt hij vanwege zijn inzet
voor de Swolgense gemeenschap. De carnavalsvereniging wil op deze
manier waardering uiten voor het werk dat Christiaens in verschillende
hoedanigheden heeft verricht. Onder meer collecteerde hij voor
mensen met een functiebeperking en chronisch zieken, helpt hij
Swolgenaren bij het invullen van belastingformulieren, is hij
penningmeester van de joekskapel en geeft hij computerles aan
diegenen die dat kunnen gebruiken. Daarnaast is hij sinds 1979 actief
in diverse functies bij de voetbalvereniging, eerst bij Swolgense Boys
en inmiddels bij fusievereniging Sporting ST. Verder heeft Christiaens
bestuurswerk verricht voor Tennisvereniging ’t Löbke.

HALLO Horst aan de Maas
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praktijk en theorie, een goede weg is”,
reageert zij. “Het rapport is dit jaar nog
meer lovend dan de voorgaande drie
jaren. We worden geprezen omdat we
niet alleen kennis doorgeven aan onze
leerlingen, maar hen ook echt voor
bereiden op hun toekomstige carrière.”
De komende jaren wil de school zich
nog meer in gaan zetten voor maatwerk, onder andere door samenwerkingen aan te gaan met bijvoorbeeld
bedrijven of andere scholen.

Twan Christiaens
Opperbok

Colofon

Wim Coenen
Marieke Vullings
Kris Wijnands

groen onderwijs. Ook kunnen leerlingen
direct vanaf de eerste klassen al kiezen
om ondernemend te zijn. Deze aanpak
maakt dat de school een sterke aantrekkingskracht heeft”, aldus de jury.
Adjunct directeur Marlies Scheres
is blij met het predicaat. “We zijn heel
trots. Voor ons betekent ‘excellent’ niet
het beste zijn, maar het beste uit jezelf
halen. Het laat toch zien dat de weg
die wij gekozen hebben, het geloven
in samenwerken en verbinden van

Plannen verbouwing cultureel centrum besproken

Raad ziet mogelijke aanbouw
’t Gasthoês niet zitten
Gemeente Horst aan de Maas heeft het pakket van wensen voor ’t Gasthoês vertaald naar een eerste ruimtelijk ontwerp. Hieruit blijkt dat het ideaalplaatje van de kopgroep van ’t Gasthoês een uitbreiding van het gebouw bevat, ondanks dat de gemeenteraad eerder aangaf dit niet te willen. Dat bleek
tijdens de vergadering van commissie samenleving op dinsdag 19 januari.
De gemeenteraad van Horst aan
de Maas stelde in februari vorig jaar
kaders op voor de revitalisering van
cultureel centrum ’t Gasthoês in Horst.
Zij droeg het college van B & W toen op
een voorlopige schets te presenteren
op basis van de wensen van de
kopgroep van ’t Gasthoês, die bestaat
uit verschillende organisaties die
invulling gaan geven aan ’t Gasthoês.
Eerder presenteerden zij haar plannen
om van ’t Gasthoês een drempelloos
gebouw te maken waarin verschillende
verenigingen en andere instanties
plaatsnemen. De termen verbinden en
samenwerken staan hierbij centraal.
Verantwoordelijk wethouder Ger van
Rensch: “Het pakket van wensen van
deze kopgroep is nu vertaald naar
een eerste versie van een ruimtelijk
ontwerp, een investeringsberekening
en een exploitatieopzet.”

Geschatte kosten:
10 miljoen euro
De verbouwing van het cultureel
centrum zou voor het ideale ontwerp
van de kopgroep bijna 10 miljoen euro
gaan kosten, exclusief onder andere de
kosten voor de aanleg van een plein.
Bij deze berekening zijn de kosten
van ongeveer 1 miljoen euro voor het
realiseren van een nieuwbouwgedeelte
dat bestemd is voor de huisvesting van
de bibliotheek meegenomen. Onder

andere CDA en D66 zijn niet blij met
de overschrijding van de kaders van
de raad in dit eerste ontwerp. “Kan de
uitbreiding nog geschrapt worden?”,
vraagt Andries Brantsma van D66
zich af. Ook Richard van der Weegen
van PvdA is verrast door de cijfers.
“Die aanbouw is een forse kostenpost.
Kan de bibliotheek niet in een van de
verdiepingen worden opgenomen?”

De kosten en baten zijn hierbij
gestoeld op vier pijlers: het cultureel
programma, de verhuur van ruimtes,
een zelfstandige horecafunctie en
de organisatiekosten. Bij dit laatste
onderdeel zijn de personeelskosten
opgenomen. Er wordt geschat ongeveer
voor 6 fte aan arbeidsplaatsen nodig
te hebben in de vorm van een klein
kernteam , waaronder een coördinator

voor het culturele programma.
Voor de rest gaat ’t Gasthoês vooral
op vrijwilligers draaien.
In de gemeenteraad van dinsdag
2 februari spreekt de raad verder over
het overschrijden van haar kaders.
Later dit jaar beslist zij of ze vasthoudt
aan de eerder gestelde kaders of
toch openstaat voor een mogelijke
aanbouw.

‘Plus’ komt in het
gedrang
Wethouder Van Rensch geeft
toe dat in het ontwerp het kader is
overschreden. “Maar de raad heeft
eerder gesteld dat we deze keer
eerst moesten kijken naar wat de
kopgroep echt wil en daarna de kosten
te bepalen, in plaats van andersom.
Dat hebben we nu gedaan. Binnen
de muren van ’t Gasthoês past het
plan niet. Dan zouden we ernstige
concessies moeten doen aan de
conceptuele gedachte. De ’plus’ die
’t Gasthoês meer zou maken dan alleen
een multifunctioneel centrum komt dan
in het gedrang. Als het echt moet kan
de aanbouw nog geschrapt worden,
maar dat wordt wel moeilijk.”

Klein kernteam
Behalve de aanbouw werd ook de
rest van de toekomstige indeling en
exploitatie van het gebouw besproken.

Aanbieding

4-gangen verrassingsmenu
De Chef
3-in-1 lunch
(voor twee personen)

€ 35,90

€17,95
24,00

€12,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Karlijn en de Blië Kippen uit Horst naar finale KVL

‘Alle gekke dingen die je
met carnaval kan doen’

Lekkere wafels

Karlijn Erren (11) uit Horst is met haar act Karlijn en de Blië Kippen doorgedrongen tot de finale van het
Kinjer Vasteloavend Leedjesfestival (KVL) op zondag 24 januari. Karlijn vertelt over haar ervaringen en kijkt
vooruit naar zondag.

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

Weijs
Herstraat 58
Horst
T 077-3981463

Kennis en kwaliteit
onder één kurk.

11,99

10,49

100 cl

Karlijn en de Blië Kippen treden zondag op met het liedje
‘Vastenoavend!’. De formatie bestaat
uit Karlijn en haar vier vriendinnen
Liselotte, Manouk, Roos en Floor.
Karlijn: “Ik zing het liedje en mijn vriendinnen dansen. Ik heb zingen altijd al
erg leuk gevonden en zit ook bij het
koor van mijn basisschool.” Met het
liedje hebben de vijf vriendinnen de
jeugdliedjesmiddag in Horst gewonnen,
waarna ze naar het KVL mochten.

’Wist niet hoe ik een
liedje moest schrijven’
Karlijn: “Het begon eigenlijk met
carnaval vorig jaar. Tijdens de optocht
was de jeugdcarnavalsvereniging bezig
met flyeren voor jeugd die geïnteresseerd was om op te treden voor
carnaval. Ik heb toen laten weten dat
ik daar wel zin in had, maar dat ik
niet echt wist hoe ik een liedje moest
schrijven. Toen heeft de jeugdcarnavalsvereniging mij in contact gebracht
met Marij Janssen, die wel vaker
carnavalsliedjes schrijft. Ik ben toen bij
haar langs gegaan. Dat was erg leuk.
Zij heeft het liedje Vastenoavend! voor
ons geschreven en me laten zien hoe ik
dat het best kan zingen. Ik heb zelf de
danspasjes en kleding die we aanheb-

ben verzonnen. Het liedje gaat zoals je
je kan voorstellen over de carnaval en
alle gekke dingen die je dan kan doen.”
“Met onze groep hebben we de
jeugdliedjesmiddag in café De Lange
Horst gewonnen dit jaar. Als prijs
mochten we toen een clip en een cd
opnemen met D’n Dreumel. Dat was
heel erg cool. Voor de clip hebben we
opnames gehad in een kippenren,
op de speeltuin en in het centrum
van het dorp. De kippenren was mijn
idee omdat we Karlijn en de Blië
Kippen heten. De opnames voor de
cd vond ik een stuk spannender. Toen
stond ik namelijk alleen in een grote
opnameruimte en kon ik ook de man
achter de knoppen niet zien. Daar was
ik wel nerveus voor. Bij de videoclip
opnames was ik gezellig met mijn
vriendinnen.”

De optredens waren
spannend
Karlijn en haar vriendinnen
mochten na de winst van de
jeugdliedjesmiddag ook mee doen
aan de voorronde van het KVL. Karlijn:
“Die optredens waren wel spannend.
Bij de jeugdliedjesmiddag had ik
echt niet verwacht dat we gewonnen
hadden en toen ons dus als winnaars

uitriepen, was ik echt verrast. Bij de
voorrondes van het KVL was ik nog
meer verrast. Daar laten ze een aantal
deelnemers namelijk pas later weten
of ze gewonnen hebben. Toen wij daar
weggingen wist ik nog niet of ik door
was, maar toen ik op school kwam
verrasten ze me daar met het goede
nieuws. Dat was echt heel tof. Nu we
hebben gewonnen treden we tijdens
carnaval ook vaak op in Horst. Daar heb
ik ook heel veel zin in.”

De hele familie
komt mee
Op zondag 24 januari is dan de
grote dag aangebroken en is de finale
van het KVL. Karlijn: “Dat wordt wel
echt heel spannend. Het wordt ook live
uitgezonden dus er kijken heel veel
mensen. Mijn hele familie komt dan
ook mee om me aan te moedigen. We
gaan in ieder geval erg goed ons best
doen, dus het zal vast leuk worden.
Hopelijk krijg ik veel stemmen.”
Naast Karlijn, zijn voormalig
deelnemers aan de jeugdliedjesmiddag
van D’n Dreumel Jeroen en Sam met
hun liedje ‘Weej gaon ’t wer belaeve’
erin geslaagd door te dringen tot het
Tiener Vastelaovendleedjes Konkoer op
zaterdag 23 januari in Heythuysen.

Pinners geld afhandig gemaakt
In Horst aan de Maas en omliggende gemeenten is er vorige week bij mensen die aan het pinnen waren geld
afhandig gemaakt. De gedupeerden zijn op leeftijd. Dat meldt de politie op Facebook.
De daders leidden de mensen
op af het moment dat zij het geld
wilden opnemen en gingen ermee
vandoor. Volgens een woordvoerder
van de politie gaat het om in totaal

zeven meldingen voor Horst aan de
Maas en omliggende gemeenten.
Het is niet zeker of de verschillende
meldingen verband met elkaar houden.
Dat wordt nu onderzocht. ”Het is zo

dat een succesvolle werkwijze zich
onder criminelen snel rondpraat.
Onze boodschap is daarom om alert
te blijven bij het pinnen”, aldus de
woordvoerder.

9,99

15,99

100 cl

70 cl

100 cl

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

JACHTBITTER
KRUIDENBITTER

COEBERGH
BESSENJENEVER

WYBOROWA
CAMPAGNE DE RUSSIE
POOLSE WODKA
BRANDY VSOP

9,99

8,49

ESTARO RUM
BRUIN & WIT

DELAFORCE PORT
RUBY, TAWNY, WHITE

16,99
100 cl

75 cl

70 cl

LABEL 5
BLENDED SCOTCH WHISKY

Caves d’Albret
Vin de Pays, Frankrijk

Hooghoudt

Merlot-Cabernet Sauvignon
Colombard/Chardonnay
Grenache Rosé
EXCLUSIEF
Moelleux
75 cl. Per fles 5,49

BIJ TOPSLIJTER

25.

DOOS à 6 FLESSEN

99

[= per fles voor 4,33]

Dubbele
Graanjenever
of Vieux

per fles

11.99
100 cl
wk 03-04

Zet- en/of drukfouten voorbehouden
Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol Aanbiedingen geldig van 18-01-2016 t/m 31-01-2016

Kom jij ons team
versterken?
Wij zijn op zoek naar een

(leerling)automonteur m/v
Voor meer informatie en/of solliciteren:

boschcarservicehorst.nl/actie/kom-jij-ons-team-versterken
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‘Ik wil kunnen springen en gek doen’
Met carnaval is een groot gedeelte van Limburg te vinden op straat, in de kroegen of bij optredens van muzikanten. Voor sommigen is het zelfs de gezelligste tijd van het jaar. In dat alles is er
een hele belangrijke sfeermaker: de muziek. HALLO Horst aan de Maas vroeg verschillende inwoners van de gemeente welke carnavalsmuziek voor hen carnaval kan maken of breken.

Geert Vullings (58) uit Horst: “Ik heb niet echt een favoriet carnavalsliedje, maar ik vind vooral de
muziek uit de oude doos leuk. Daar heb ik wel een brede interesse in. Ook Duitse carnavalsmuziek
vind ik erg leuk. Die muziek spreekt me op de een of andere manier erg aan, misschien omdat ik
vroeger meer uitging en daarom die liedjes beter ken. Voor mij moet een goed carnavalsliedje vooral
lekker in het gehoor liggen. Het moet niet al te moeilijk zijn, zodat je goed mee kan zingen. Dat is het
belangrijkste, denk ik.”

Ellen Rutten (50) uit Melderslo: “Voor mij blijft Beppie Kraft de mooiste muziek tijdens carnaval.
Dat is het echte levenslied. Daar kan ik van genieten. Vooral ‘Geniet van het leven’ vind ik zo’n mooi
liedje. Het is ook goed levensadvies. Met carnaval moet je gewoon hossen en feesten en vrij zijn.
Voor carnaval ben ik druk bezig met hoeden maken, die ik ook verkoop. Die doe ik uiteraard ook zelf
op tijdens carnaval. Ik ga dan in een helemaal blauw pak met een blauwe hoed. Ik ben echt wel een
groot carnavalsliefhebber.”

Claudia Hovens (42) en Dean Frencken (7) uit Grubbenvorst zijn samen op stap. Claudia: “Ik vind
zelf de Venlose carnavalsmuziek altijd erg leuk. Ik weet dat dat eigenlijk niet kan in Horst aan de Maas
natuurlijk, maar ik vind het toch echt leuk. Ik denk dat dat komt omdat ik van vroeger uit altijd meer
carnaval in Venlo gevierd heb. Ik vind het zelf wel belangrijk dat je goed kan dansen op carnavalsmuziek.” Dean: “Ja, ik wil er op kunnen springen en gek doen!” Claudia: “Het gezelligst vind ik wel de
joekskapellen op straat. Dat is echt carnavalsmuziek voor mij. Qua kleding zal ik wel een leuke jas en
hoed aan doen. Dean is tegenwoordig steeds meer van de actiekleding, politie of soldaat.” Tijdens het
gesprek is Dean al weggelopen naar een militairenjas. Claudia: “Dat bedoel ik nu.”

Milou Groetelaars (10) uit Swolgen: “Ik vind alle carnavalsmuziek wel leuk. Maar het liedje ‘Ziede
in Swolgen geboren’, vind ik speciaal leuk. Zo lang je er maar goed op kan dansen, springen en los
gaan. Wilde muziek dus. Carnaval zit een beetje in de familie. Mijn broer Wout is prins geweest en
mijn vader adjudant. Dit jaar ga ik verkleed als politieagente, met mooie schmink van Pip en Saartje.”

Wil (48) en Peggy (34) Roodbeen uit Kronenberg zijn samen met dochters Demi (8), Lize (6) en
Suus (4) op zoek naar carnavalskleding. Wil: “Ik ben niet zo van de traditionele, langzame carnavalsmuziek. Ik vind wel dat er wat power in mag zitten, zodat je er goed op kan springen en los
kan gaan.” Demi roept trots: “Mijn papa is prins dit jaar!” Wil lacht en zegt: “Dat klopt, ik ben prins
in Kronenberg dit jaar. Als prins moet je uiteraard helemaal knallen. Ik vind zelf het liedje ‘’t Daak
Deraaf’ wel erg tof. Een carnavalsliedje moet vind ik in het plat en je moet makkelijk mee kunnen
zingen. Dat zijn de belangrijkste kwaliteiten van een goed carnavalsliedje. Dit jaar gaan ik en Peggy
uiteraard verkleed als prins en prinses. Demi gaat als cowgirl, Lize als ninja en Suus als prinses.”
Demi vertelt nog trots: “Ik heb wel 168 knallers voor in mijn pistool!”

Twan Versteegen (44) en Rick Arts (9) komen uit Horst. Twan: “Ik vind Horster carnavalsmuziek
het leukst. Die nummers ken ik immers allemaal. Een klein beetje chauvinistisch misschien, maar
dat mag wel denk ik. Ik vind het ook heel belangrijk dat alle dorpen hun eigen carnavalsmuziek
blijven maken. Dat geeft toch meer gestalte aan de carnavalscultuur in de dorpen. Een goed
carnavalsliedje moet je na twee keer horen helemaal mee kunnen zingen. Dat betekent dat er dus
niet al te veel tekst moet zijn en het ook een beetje eenvoudig is.” Rick: “Ik ben het wel met hem
eens eigenlijk. Dit jaar ga ik verkleed als dief. Maar niet in zo’n streepjespak. Een moderne dief
met capuchon en monddoek.” Twan: “En ik ga denk ik niet in het musketierspak dat ik nu aan heb,
maar als koning.”
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Uit het gemeentearchief
2/5

Voormalige gemeentehuis Grubbenvorst

Horst aan de Maas is ontstaan uit een fusie van vijf gemeenten: Horst, Sevenum, een deel van MeerloWanssum, Broekhuizen en Grubbenvorst. Elke gemeente kende een eigen gemeentehuis. Maar op de plek waar
eerst gemeenteraadsvergaderingen plaatsvonden en je terecht kon voor een geboorteaangifte, spelen nu
kinderen of kun je fysiotherapie volgen. HALLO Horst aan de Maas dook de archieven in op zoek naar de historie
van de gemeentehuizen. In deze aflevering: het voormalige gemeentehuis van Grubbenvorst.

Aan het Pastoor Vullinghsplein
stond vanaf 1938 het oude
gemeentehuis van Grubbenvorst. Nadat
de benodigde grond was aangekocht
werd het gemeentehuis al snel
gebouwd. Het was een net en strak
gebouw, van binnen en van buiten.
Sraar Voesten kan zich de kelder van
het gebouw nog goed herinneren.
“Toen ik nog een kleine jongen was
ging ik soms met mijn vrienden naar
het gebouw. Onder in het huis zaten
vier raampjes. Dit waren de ramen
van de gevangenis. Wij waren altijd
heel nieuwsgierig wie daar zat, maar
stiekem waren we ook bang. We
probeerden dan altijd door de ramen
te kijken. We hebben nooit iemand
gezien. Dit kwam omdat de ramen
afgeschermd waren.”

In de kelder zat
de gevangenis
Op de eerste etage zaten de
loketten van de ambtenaren. Dit was
allemaal erg netjes en strak. Wanneer
je via de trappen omhoog liep was
daar het kantoor van de burgemeester
en de raadszaal. Voesten weet dat
het gebouw, qua uiterlijk, bijna niet is
veranderd. “Later is het gemeentehuis
nog wat uitgebreid met houten
barakken, maar eigenlijk zoals het er
nu uitziet, zag het er toen ook uit.” De
ingang van het gemeentehuis is heel
speciaal. De twee deuren openen naar
binnen. Aan de zijkanten van beide
deuren is een spreuk in gouden letters
gebeiteld: ‘Indien ‘t gemeen u roept,

bezorgt ‘t als uw eigen’. Als de
gemeente een beroep op je doet,
beschouw het als je eigen. Het is een
uitspraak van de dichter Joost van
den Vondel.
Toen de plannen er waren in
1936 om het gemeentehuis te
bouwen, zou het gebouwd worden in
Grubbenvorst. Lottumse wethouders
en raadsleden probeerden dit tegen
te houden. Zij wilden het gebouw
in Lottum hebben. Uiteindelijk bleek
Grubbenvorst toch een betere plaats
te zijn en is het daar gebouwd.

Gebruikt door
vijftig ambtenaren
In 1986 is de bouw van het
nieuwe gemeentehuis gestart. Daar
heeft Voesten ook aan meegeholpen.
Hij heeft twee periodes uitgezeten in
de gemeenteraad. Momenteel wordt
het gebouw gebruikt door vijftig
ambtenaren van gemeente Horst
aan de Maas. Door een verbouwing
van het gemeentehuis in Horst
werken de ambtenaren nu in het
oude gebouw van Grubbenvorst. Ook
wordt het pand gebruikt op gekke
maandag tijdens carnaval. Dan vindt
de trouwerij van de boerenbruiloft
er plaats. Voesten vertelt dat er in
de toekomst misschien het nieuwe
depot van het museum in Maastricht
wordt ondergebracht. “Meerdere
gebouwen in Limburg zijn geschikt.
De provincie moet nog kiezen
in welk gebouw de kunst wordt
opgeslagen.”

Crist Coppens
KEURSLAGERKOOPJE
geldig t/m
zaterdag
23 januari
2016

Bij 2 x 500 gram
gehakt half-om-half
500 gram varkenspoulet gratis

Verse kipschnitzels 4 stuks €5,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Bijles nodig? Heb je problemen
met bepaalde vakken? Bijles kan de
uitkomst zijn. Ik studeer Engels aan
de Radboud Universiteit en geef bijles
in de vakken Engels, Geschiedenis,
Wiskunde, Economie en M&O.
Bel voor meer informatie, Mike van
Kempen 06 12 21 15 40.

HALLO op Curaçao
Gerda en Ger Thielen uit Horst bezochten Janwé op Curaçao. Voor Gerda is het na 44 jaar een hereniging
met het eiland. Zij heeft er in haar jeugdjaren gewoond. Haar vader, Pieter Schoeber, ging er werken via
Janssen en De Jong Wegenbouw. “Het hele gezin ging van 1959 tot en met 1971 mee naar het plaatsje
Janwé. Als kind ging Gerda naar de lagere school St. Margaretha College. Ook dit hebben we bezocht”,
aldus het stel. Ook bezochten Ger en Gerda naar de heilige communie in de kerk ernaast. “Er is erg veel
veranderd maar toch was het nog voldoende herkenning.”

VO OR ELK FEE ST
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DE
TIJ NS KO UD E

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.

r dan
verhuurt mékéra
en!
alleen markt T 06 25m05 18 94
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Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo
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Op 21 januari 2016 zijn onze
ouders/grootouders

Hem Derix & Mia
Derix-Baltussen
50 jaar getrouwd
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Hobbygilde Horst e.o.
Hou je van badminton en wil je deze
sport recreatief beoefenen bij het
hobbygilde, wij hebben nog enkele
plekken vrij op donderdagmiddag in
sporthal de Berkel.
Opgave www.hobbygilde.nl
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Julianastraat 1, 5961 BB Horst
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.
Livemuziek voor bruiloft? Duo
“Jack & Jolanda” www.jackenjolanda.nl
Mobiel: 06 54 63 00 25.
Woningruil Horst-Venray. Woont u in
Horst en huurt u bij Wonen N-L maar
wilt u graag in Venray aan de rand van
het centrum wonen? Dan is woningruil
misschien wel de oplossing. Voor meer
info bel 06 22 72 57 22.
Te huur in Winterberg 4-persoons
appartement, pal aan bobbaan,
200 meter van de pistes, nog enkele
weekenden vrij deze winter.
Info jeanne.verdellen@hotmail.com
tel. 06 46 32 00 39.
Onsterfelijke Gesprekken.
Heb je behoefte om over je overleden
naaste en je proces hierin te praten,
juist als het een tijd geleden is?
Woensdag 17 febr ben je van harte
welkom! Meer info: www.weyoga.nl/
onsterfelijke-gesprekken/
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.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.

Hobbygilde Horst e.o. Het Hobbygilde
organiseert de cursus Tablet vanaf 23
februari in het Gasthoes. De cursussen
vinden plaats op dinsdagmiddag. U
neemt uw eigen tablet mee naar de
cursus. Opgave www.hobbygilde.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
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Valise Atelier & Natuur.
Creatieve workshops voor jong en
oud. Voor groepen en families.
Schilderen, een bloemstuk maken,
herinneringsschilderijtjes maken,
bamboebouwen en heerlijk toeven in
de natuur www.valise.nl
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Bo
Dochter van
Daan Giller &
Inge Nellen
zusje van Pim
Hulsweg 2a
5866 CL Swolgen

Geboren

Linn

10 januari 2016
Dochter van
Richard Proenings
en Ellen Huijs
Van Goghstraat 19
5961 AP Horst

Geboren

Femke

15 januari 2016
Dochter van
Joep Kleeven en
Mieke Jenniskens
Zusje van Jens en Sofie
Van Bronckhorststraat 24
5961 SM Horst

Kosten gastouderbureau.
Roodkapje hanteert bureaukosten
vanaf 25 euro per maand per gezin.
Voor meer info 077 374 51 49 of
info@roodkapjehorstaandemaas.nl
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.

De Hoelahoep specialist. Hoelahoepen
plezier, afvallen, slankere taille,
stressverlagend. Iedereen kan het,
jij ook! Jong & oud. Advies op maat
bij jou thuis mogelijk. Lizzy Coppens
06 46 38 86 25. Vandaag besteld,
morgen in huis.

Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.

Per direct te huur gemeubileerde
woning in buitengebied America.
Info tel. 06 83 16 10 81.

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

Hobbygilde Horst e.o. Het Hobbygilde
organiseert de cursus Frans voor
beginners vanaf januari 2016.
Opgave via de site van het Hobbygilde,
www.hobbygilde.nl.

van den
U I T VA A R T Z O R G

Geboren op
13 januari 2016

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.

Gerrie
HAN-MARK
ARENDSE

Welkom lief meisje!

Hoef
uitvaartbegeleiding
Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl

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.
Bijles nodig? Heb je problemen
met bepaalde vakken? Bijles kan de
uitkomst zijn. Ik studeer Engels aan
de Radboud Universiteit en geef bijles
in de vakken Engels, Geschiedenis,
Wiskunde, Economie en M&O.
Bel voor meer informatie, Mike van
Kempen 06 12 21 15 40.

Dag en nacht bereikbaar

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

Vier generaties in
Broekhuizen
Nola, het dochtertje van Margot Lenssen werd geboren op 19
oktober in San Diego in de Verenigde Staten. Sinds een aantal weken
heeft Nola de Nederlandse nationaliteit en woont ze weer met haar
ouders in Nederland. Hier maakt zij vier generaties compleet.
Overgrootoma Nora Vermazeren-van Lin (86), oma Diny LenssenVermazeren (61), beide uit Broekhuizen, staan op de foto afgebeeld
samen met moeder Margot Lenssen (26) en baby Nola Arts.

Uw feest in Cambrinus?
Uw feest in de intieme ambiance van
huiskamercafé Cambrinus? Bij goed
weer staan tuinterras en buitenpodium
ter beschikking. Catering mogelijk.
Info: 077 398 30 09/06 13 62 39 59
of cambrinushorst@home.nl

Overgangsklachten? Pms-klachten?
Laat u informeren over wat goede
voeding voor u kan doen om de
klachten te verminderen. Kijk op
vrouwenvitaal voor verdere informatie
of bel 06 52 14 76 00.

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.

Te koop woonhuis in Lottum,
2 onder 1 kap met garage.
Hombergerweg 14 in Lottum bwj.
1970 vraagprijs € 178.000,-- k.k.
Te bevragen 06 53 21 60 17.

PC, laptop, smartphone reparatie.
Service aan huis! Ook software problemen, beveiliging, WiFi, opschonen,
antivirus. Vakkundig en betaalbaar.
06 14 51 11 20.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
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.

Te huur diverse ruimtes, geschikt
voor o.a. atelier, werkplaats, opslag,
werkplaats en kantoor. Gelegen aan
de Stationsstraat 127 te Hegelsom en
aan de Horsterweg 70 te Sevenum.
Telefoon: 06 54 36 44 84.
Biedt zich aan poetshulp. ’s Morgens
of ’s middags. Tel. 06 13 93 39 24.
Gezocht: iemand uit Grubbenvorst
die iedere donderdag tussen 7.30
en 8.00 uur naar Horst rijdt, waarmee
ik tegen betaling kan meerijden.
Tel. 077 366 28 41.

004-002_peel&maas_67mm x 46mm_15111

Lifestylecoach gevraagd.
Welzijnspraktijk Pluk de Dag is op
zoek naar 3 leuke collega’s die opgeleid willen worden tot lifestylecoach/
fitcoach en/of welzijnscoach.
Parttime en fulltime mogelijk.
info@welzijnspraktijkplukdedag.nl
Wie heeft afgelopen vrijdag 15 januari
bij Hof te Berkel de Libelle uit mijn
fietstas gehaald? Svp a.s. vrijdag weer
terugbezorgen op dezelfde plek in mijn
fietstas.

HANSEN

Troubadour Math Craenmehr. Tijdens
de zittingsavond van d’n Dreumel is
gebleken dat deze adv. veel gelezen
wordt. Sommigen storen er zich zelfs
aan. Bah! Daarom; voor al uw muziek
aan de keukentafel, bel 06 22 60 41 88
een mooi cadeau.

0478-550990

VENRAY

info@autobedrijfhansen.nl

G E S P EC I A L I S E E R D I N
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GEPLUKT Annemieke Coppis

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.

een handicap tot aan revalidatie
veldwerkers. “Op dat eiland snappen
de meeste bewoners de gehandicapten
niet. Als iemand daar een epileptische
aanval krijgt, dan gooien ze een emmer
koud water in het gezicht in plaats van
de persoon in een stabiele zijligging
te leggen. Ook het downsyndroom is
ontzettend lastig uit te leggen in Flores.
Ze geloven dat het downsyndroom
wordt veroorzaakt omdat er tijdens
de zwangerschap een kip is geslacht.
Probeer dan maar eens uit te leggen
dat het met chromosomen te maken
heeft. We geven de mensen daar wat
meer kennis over deze problemen.
Zo kunnen zij de gehandicapten
helpen.”

Ten huwelijk
gevraagd

Ze is vrijwilligster voor Kita Juga, schiet graag een kogeltje en schildert in haar vrije tijd. Ze is ten huwelijk
gevraagd in Toverland bij een achtbaan. Deze week wordt Annemieke Coppis (28) uit Swolgen geplukt.
Annemieke groeide op in Swolgen.
Ze heeft een makkelijke, vrije jeugd
gehad. “Ik was echt een dorpsmeisje.
Geen gekke dingen. Ik zwom toen
heel veel, soms drie of vier keer in
de week. Nadat ik mijn diploma op
het Dendron College heb gehaald,
ben ik pedagogische wetenschappen
gaan studeren op de universiteit in
Nijmegen. De keuze om dit te gaan

studeren komt door mijn broer.
Toen hij net geboren was, heeft hij
een openhartoperatie gehad. Daarna
heeft hij altijd extra begeleiding nodig
gehad. Ook heeft hij op een speciale
school gezeten. Dit alles heeft me
heel erg geïnteresseerd. Ik wil graag
die kinderen helpen die vastlopen
op bepaalde zaken. Dat doet me
echt goed.”

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Oplossing vorige week:
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Annemieke zet zich veel in voor
de stichting Kita Juga. Deze stichting
maakt zich hard voor mensen uit het
kleine Indonesische eiland Flores.
Daar begeleiden ze mensen met

Vorige week is Annemieke op
een zeer speciale manier ten huwelijk
gevraagd door haar verloofde
Jeroen. Hij vroeg haar ten huwelijk in
Toverland bij een achtbaan. “Jeroen en
ik hebben elkaar leren kennen in
Toverland. Via het pretpark was er
een speeddate georganiseerd in een
achtbaan. Samen met een vriendin van
mij hebben we de stoute schoenen
aan getrokken en zijn mee gaan
doen. De eerste persoon bij wie ik in
het karretje ging zitten, was Jeroen.
Een aantal dagen later hebben we
contact gezocht en afgelopen week
heeft hij me ten huwelijk gevraagd.
Ik moest geblinddoekt in de auto zitten
en toen ik mijn blinddoek af deed stond
hij voor me bij de achtbaan. Ook nog
bij hetzelfde karretje waar we toen
hebben ingezeten.”

Annemieke doet momenteel
niet de meest voor de hand liggende
sport. Ze zit bij luchtbuksvereniging
The Rangers in Swolgen. Ze heeft
een speciale luchtbuks die tientallen
instellingen heeft. “Je kunt de korrel
aanpassen, de druk, van alles. Om goed
te kunnen schieten zit je soms een
uur lang in dezelfde positie. Totaal kun
je driehonderd punten scoren. Op de
schietschijf kun je 0 tot en met 10
scoren. Zodra je de goede positie hebt
gevonden, dan blijf je ook in de positie.
De maximale score van driehonderd
punten heb ik nog nooit geschoten.”

’Ik zet me voor 300
procent in’
Een doorzetter, betrouwbaar en een
beetje perfectionistisch. Zo omschrijft
Annemieke zichzelf. “Ik zet me altijd
voor 300 procent in. Dat zie je ook
bij Kita Juga. Ik vind mezelf ook
betrouwbaar, maar misschien is dat
een goede vraag voor mijn vriend”,
lacht ze. “Mijn vriend vindt me wel
perfectionistisch. Alles moet altijd
perfect worden uitgevoerd.”

Fantastisch
De ouders van Annemieke hadden,
die dag dat Jeroen haar ten huwelijk
vroeg, niets in de gaten. “Nadat hij op
zijn knieën was gegaan, hebben we
de ouders opgebeld en gezegd dat we
een hapje gingen eten. We hebben
hen toen uitgenodigd. Toen we in het
restaurant kwamen en eenmaal aan
tafel zaten, begonnen ze alles toch wel
verdacht te vinden. We hebben het
uiteindelijk maar verteld en ze vonden
het fantastisch.”

ZO IN
MIJN
SAS
MET DE

VOORDEELPAS
bestel jouw HALLO Voordeelpas 2016 nu op
www.hallovoordeelpas.nl
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School 	

Senne Strijbosch
13 jaar
Lottum
Dendron College

Welk nummer heb je grijs gedraaid?
‘Seven Years’ van Lucas Graham, omdat
het een erg leuk nummer is. Ik luister
verder niet veel naar zijn muziek,
maar dit nummer spreekt me wel aan.
Meestal luister ik naar andere popmuziek. Vooral muziek die ik kan meezingen vind ik leuk.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Dan zou ik naar Zwitserland rijden,
omdat mijn peettante daar woont. Ze
woont daar al best lang en ik ga niet
vaak naar haar toe. Het eerste wat ik
dan met haar zou gaan doen is shoppen, omdat je dat daar erg goed kunt.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Een wereldreis met vrienden. Het liefste zou ik een wereldreis maken met
Emma, omdat ze mijn beste vriendin is

en ik altijd kan lachen met haar. Ibiza,
Hawaii en New York wil ik zeker zien,
omdat dit mij mooie vakantiebestemmingen lijken. Als ik een wereldreis zou
gaan maken, zou ik dit doen nadat ik
mijn studie heb afgerond.
Als je een dag van je leven alles
mocht doen en geld speelt geen rol,
wat zou je dan doen?
Dan zou ik een dag naar Londen gaan
en dan zou ik alle winkels leeghalen.
Ik heb gehoord dat je daar leuke
winkels hebt, maar zelf ben ik er nog
nooit geweest. Welke kledingzaken
maakt mij niet uit, als er maar kleding
aanwezig is, haha.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Het vak van meesterpatissier en van
bakkers. Dit zou ik later niet als beroep
willen, maar het lijkt me wel super leuk
om te leren. Later zou ik graag in de
zorg willen werken, en dan het liefste
in het ziekenhuis.
Als je iedereen zou kunnen
ontmoeten, levend of overleden, wie

aan
Senne Strijbosch

zou je dan ontmoeten?
Mijn overleden oma. Ik zou haar vragen
of ze trots op mij is. Verder zou ik
Ariana Grande en Justin Bieber nog een
keer willen ontmoeten. Ze schrijven
beide hele leuke liedjes en het lijkt me
gewoon leuk om ze een keer in het
echt te zien.
Wat deed je als kind het liefst?
Zwemmen en buiten spelen. Soms
gingen we naar het Meerdal, maar
meestal zwommen we gewoon thuis.
Ook speelde ik vaak met kinderen uit
mijn straat. We deden dan tikkertje of
verstoppertje. Zelfs in de winter was ik
heel vaak buiten te vinden.
Als je een dier zou zijn, welk dier zou
het zijn en waarom?
Dan zou ik graag een paard willen zijn,
dan kan ik overal rijden waar ik wil.
Het lijkt me leuk om langs de Maas te
kunnen rijden en dat mensen trucjes
met je doen of wedstrijden met je
rijden. Graag zou ik een wit of zwart
paard willen, omdat ik het mooi vind
wanneer paarden één kleur hebben.

Hoe zie jij jouw toekomst?
Gelukkig en vrolijk. Dan woon ik met
iemand samen en heb een hond als
huisdier. Als baan zou ik graag in
het ziekenhuis willen werken of als
ambulancemedewerker. Waarschijnlijk
wil ik ook een studie gaan doen die
hier op aansluit.
Als je ooit iemand ten huwelijk zou
vragen, waar zou je dit dan doen?
Op een cruiseschip of op een resort op
vakantie. Parijs lijkt me ook wel mooi,
omdat dat de liefdesstad is. Ik zou
diegene gewoon ten huwelijk vragen
zoals het moet, dus ik zou het niet op
een speciale manier doen.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Emma is mijn beste vriendin, omdat ik
altijd met haar kan lachen. Ze is anders
dan anderen en ze doet af en toe heel
raar en daar moet ik dan om lachen.
We hebben elkaar leren kennen door
school, maar er was niet meteen een
klik, dat duurde wel even. Ik hoop en
denk dat we nog lang vriendinnen
blijven.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik zou geen tatoeage nemen, want als
je dan oud bent wordt je huid rimpelig
en je tatoeage dus ook. Andere mensen moeten het zelf weten als ze een
tatoeage nemen, maar ik zou het niet
doen en ik zie mezelf er dan ook niet
mee lopen.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Dan zou ik graag onzichtbaar willen
zijn, want dan zou ik gesprekken af
kunnen luisteren. Op school is dat wel
handig, want bij bepaalde gesprekken
kan je horen over wie of wat ze het
hebben.
Waar geef jij je laatste 50 euro aan
uit?
Snoepjes, omdat ik van snoepjes hou.
Het maakt niet uit wat voor snoep, als
het maar snoep is. Ik zou de rest van
het geld bewaren voor het geval dat ik
het voor iets belangrijkers nodig heb.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Oh nee, ik moet naar school en het is
zo vroeg. Ik moest vanmorgen namelijk
om half 7 opstaan omdat ik het eerste
uur les had. Aan de ene kant vind ik
school wel leuk, maar als ik kon kiezen
zou ik toch liever de hele dag vrij zijn.

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

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

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
LECTIE*

10% KORTING OP DE REEDS AFGEPRIJSDE COL

*tenzij anders aangegeven

Spoorstraat 1,
1, Tienray
Tienray || T.
T. 0478-691271
0478-691271 || www.modehuiscruysberg.nl
Spoorstraat
www.modehuiscruysberg.nl

Geitenfeest
In Broekhuizenvorst vindt
jaarlijks de geitenkermis
plaats op de tweede zondag
na Driekoningen. Geitenwattes? Juist ja, dat dacht ik
ook bij het lezen van deze
term.
Het beeld dat hierbij
opdoemde in mijn hersenpan,
was een clan blije geiten die
rond de botsauto’s, rupsbaan
en carrousel huppelden.
Helaas bleek na wat research
dat het verschijnsel
geitenkermis niet zo
vredelievend is. Na de hoogmis
op zondag verzamelt de
geitenclub (vette naam!) zich in
het plaatselijke café van het
maasdorpje volgens
eeuwenoude traditie.
Daar worden kaarten voor het
festijn verkocht. Met de
opbrengst gaat de geitenclub ’s
maandags op pad om geiten te
kopen.
Dat klinkt nog best gaaf
allemaal. Maar nu komt het:
vervolgens wordt deze diertjes
dinsdag het leven ontnomen. ’s
Avonds staat er geitenlever op
het menu en de volgende dag
worden de geiten gebraden.
Voorafgaand aan het
verorberen van het geitendiner
met veel bier (om het weg te
kunnen spoelen, denk ik),
wordt er nog een strooien
gelukspop genaamd ‘Tunnis’ in
de fik gestoken. Waar deze
traditie vandaan komt, is
eigenlijk niet precies bekend.
Maar vermoedelijk werd het al
in 1685 op de patronaatsdag
van Sint Antonius gevierd. De
feestmaaltijd werd gezien als
offer voor een goede oogst en
veeteelt in het komende jaar.
Afgelopen week was er
weer van zondag tot en met
woensdag geitenkermis in
Broekhuizenvorst. Ik wist niet
dat er zulke praktijken
plaatsvonden in deze regio.
Laat staan dat er mensen zijn
die geitenlever lusten.
Persoonlijk zie ik liever geiten
ronddartelen tussen
kermisattracties. Misschien een
ideetje voor de volgende
Horster kermis?
Rosanne

10

winkel&bedrijf

John’s Foodstore beste
ondernemer Horst
Wiel van den Boogaard van cafetaria John’s Foodstore heeft de
Ondernemersprijs 2015 Horst-Centrum van het centrummanagement in
Horst gewonnen. Dat is tijdens de nieuwjaarsontmoeting van het centrummanagement bekend geworden. Slagerij Joosten ontving een ereprijs.

Van den Boogaard kreeg deze
prijs overhandigd door wethouder Ger
van Rensch. Volgens de jury is John’s
Foodstore er voor jong en oud. Door
de laagdrempeligheid weten ook
ouderen hun weg naar de cafetaria,
bijvoorbeeld voor een kop koffie.
Van den Boogaard heeft daarnaast
goed en leuk personeel, dat hij

koestert. Het is een goed geoliede
machine, aldus de jury waar behalve
Van Rensch ook Tiny van Wegberg en
Ingrid van der Sterren inzitten. Slagerij
Joosten kreeg een ereprijs uitgereikt
voor drie generaties succesvol ondernemerschap. Carolien, Lambert en
zoon Bert van Slagerij Joosten namen
deze prijs in ontvangst.
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Jan Linders fonds

Geld voor speeltuin Meerlo
Met het Jan Linders fonds van Jan Linders Tienray heeft Stichting Ons Speulplekske 2.681,45 euro opgehaald
voor de speeltuin in Meerlo.

Het Jan Linders fonds steunt
per supermarkt een lokaal doel dat
belangrijk is voor de wijk waarin ze
is gevestigd. Afgelopen jaar hebben
de vrijwilligers van Stichting

Ons Speulplekske Meerlo zich meerdere
malen ingezet tijdens diverse acties
bij Jan Linders Tienray om zo geld in te
zamelen voor de speeltuin in Meerlo.
Stichting Ons Speulplekske zorgt voor

HALLO voordeelpas
Deelnemers

Op vertoon van de HALLO voordeelpas
krijgt u direct voordeel bij de volgende
deelnemende bedrijven:

ANBISE afslank- detox- hypno coaching

HUIS van de STREEK

anco lifestyle centre

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

Beej Mooren

Lunchroom Lekker Gewoën

Boerderijwinkel Lenders

Museum de Kantfabriek

Bootcamp Power

My-LifeSlim www.mylifeslim.com

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

www.anbise.com, Sevenum

Venrayseweg 11, Horst

Groenewoudstraat 1, Horst
Grubbenvorsterweg 34, Sevenum

Hofstraat 2, Meerlo

Stationsstraat 137, Hegelsom
Kronenbergweg 19, Kronenberg

Stationsstraat 151, Hegelsom

nk jes

St. Lambertusplein 2a Horst

Weltersweide 1, Horst

ief dra

Generaal Dempsystraat 11, Swolgen

Pieter Belsstraat 34, Horst

exclus

www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst

Steenstraat 3, Horst

koper,

Peperstraat 12a, Sevenum

Hof te Berkel 1-9, Horst

f goed

Ulsheggerweg 2b, Lottum

Americaanseweg 8, Horst

prijs o

Raamweg 8, America

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst

ig aan

www.dagjemeerdal.nl, America

Maasbreeseweg 1, Sevenum

waard

Sint Lambertusplein 2, Horst
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www.bootcamppower.nl, Horst

het opknappen en onderhouden
van speeltuintjes in Meerlo. Met de
gelden uit het Jan Linders Fonds wil de
stichting zorg dragen voor een nieuw
toestel.

Lambertusplein, Horst

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

Gebr. van Doornelaan 90, Horst
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o
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Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas

Voordeelpas
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Huisartsenpraktijken Horst en Sevenum

Kwaliteitscertificaat
behaald

Huisartsenpraktijken Van Weeghel en De Brink in Sevenum en Nieuw Huys in Horst behaalden begin dit jaar
het HaZo24-certificaat. HaZo24 is een norm ontwikkeld voor kwaliteitsverbetering binnen de huisartsenzorg.

winkel&bedrijf 11
Spinnen voor het
goede doel
Anco lifestyle centre organiseert van vrijdag 22 januari 16.00 uur
tot zaterdag 23 januari 16.00 uur een 24-uurs spinningmarathon.
De opbrengst gaat naar Stichting Liva en Nathaniëls Victory Foundation.
Na de 44-uurs spinning marathon
in 2014 voor de strijd tegen kanker
en de fiets- en wandeltochten in 2015
voor onderzoek naar MS, gaat de
opbrengst dit jaar volledig naar twee
goede doelen die zich inzetten voor
zieke kinderen en hun gezinnen.
Anco eigenaar Patrick Bierens:
“Dagelijks werken we met onze
klanten aan een gezonde leefstijl.
Met dit soort acties proberen we ook
voor hen waarvoor dit niet vanzelfsprekend is aan een gezond perspectief te werken.” Liva oprichtster Imke
Emonts uit Horst is blij met de steun
die zij gaan krijgen. “Wij geven volledige steun aan gezinnen waar een
kind heel ziek is. Zo kan bijvoorbeeld
de thuissituatie totaal veranderen,
omdat vaak een ouder moet stoppen

De patiënt staat binnen dit
kwaliteitssysteem centraal en vormt
het uitgangspunt bij het maken van
verbeterplannen rondom continuïteit
van zorg, effectieve zorgverlening

en het aanbieden van de juiste zorg.
Tijdens een intensief traject van ruim
een half jaar hebben alle artsen
en medewerkers hard gewerkt om
kwaliteit binnen hun praktijk vorm

en inhoud te geven. De praktijken
ontvingen hun certificaat tijdens een
officiële uitreiking uit handen van
Jürgen van Dueren en Maurits Dekker
van Lloyd’s Register.

Oh, zit dat zo!

met werken.” Er is gekozen voor een
24-uurs spinning marathon omdat
dat aansluit bij de 24-uurs race van
Zandvoort waar PvdA-raadslid Roy
Bouten uit Horst en Rick Philipsen
uit Tienray aan meedoen om geld
op te halen voor Nathaniëls Victory
Foundation. Rick verklaart: “Elk jaar
koppelen we een sportieve uitdaging
aan een goed doel dat zich inzet voor
de gezondheid van mensen die een
zware strijd leveren. Onze manier om
die mensen perspectief te bieden.”
Aanmelden voor de spinningmarathon kan bij de balie van
Anco lifestyle centre. Op zaterdag
23 januari wordt ook een veiling
gehouden waarvan de opbrengst
ook naar het goede doel gaat.
Deze veiling begint om 13.00 uur.

Opening vestiging
en expositie PSW
Zorgorganisatie PSW betrekt binnenkort een kantoor op de Jacob
Merlostraat in Horst. De opening is op vrijdag 22 januari en wordt
gecombineerd met de viering van het 60-jarig bestaan van de organisatie. Om dat te vieren komt PSW met een reizende expositie naar de
opening.
Het thema van de expositie is
Door de ogen van… en laat met
schilderijen van cliënten van PSW,
die zich inzet voor mensen met een
verstandelijke beperking, zien hoe

zij in het leven staan en de wereld
om zich heen bekijken. Ook is er een
aantal cliënten aanwezig.
De opening duurt van 14.00 tot
15.30 uur.

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

VAR wordt BGL
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Een zelfstandige kan een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) aanvragen
bij de Belastingdienst. Met deze verklaring kan hij richting zijn opdrachtgever aantonen dat de Belastingdienst hem erkent als zelfstandige en
hoeft de opdrachtgever geen belasting en sociale premies in te houden
over de vergoeding die aan de zelfstandige wordt betaald.

De aanvraag van de VAR vindt
plaats door de zelfstandige voordat
hij de werkzaamheden gaat verrichten. Is er eenmaal een VAR,
dan vrijwaart dat de opdrachtgever
voor naheffing van belasting, tenzij
het de opdrachtgever duidelijk had
moeten zijn dat de VAR ten onrechte
was afgegeven.
De overheid wil van de VAR
af. Het is voor de Belastingdienst
onmogelijk alle aanvragen goed te
controleren, terwijl foute beschikkingen behoorlijke gevolgen
hebben. Wordt een belastingplichtige ten onrechte als zelfstandig
aangemerkt, dan verspeelt de
Belastingdienst de naheffingsmogelijkheid bij de opdrachtgever.
Volgens de overheid werkt de VAR
ook schijnzelfstandigheid in de
hand.

Daarom had er vanaf 1 januari
2015 een nieuw systeem moeten
worden ingevoerd. De zogenaamde
Beschikking Geen Loonheffing
(BGL). De kern van dit systeem is
dat als de opdrachtgever en de
opdrachtnemer werken met een
door de Belastingdienst goedgekeurde Overeenkomst van Opdracht,
inhouding van belasting en premies
achterwege kan blijven.
Natuurlijk moeten partijen
zich wel houden aan deze overeenkomst. Doen ze dat volgens de
Belastingdienst niet, dan kan de
Belastingdienst alsnog naheffen.
Bij de opdrachtnemer, maar ook bij
de opdrachtgever. De BGL geeft de
Belastingdienst dus meer mogelijkheden, maar de opdrachtgever
aanmerkelijk minder zekerheid.
Nadat de ingangsdatum van de
BGL wegens praktische problemen

was verschoven naar 1 januari
2016, is de ingangsdatum inmiddels wederom opgeschoven naar
1 april 2016 (met een ‘gewenningsperiode’ tot 1 januari 2017).
Wordt uitstel ook afstel?
Volgens de Staatssecretaris van
Financiën niet. Hij wil per se af van
de VAR. Of dat uiteindelijk gaat
lukken valt nog te bezien, de Eerste
Kamer is nog steeds zeer kritisch
op het wetsvoorstel en zal naar
verwachting eind januari de knoop
doorhakken.

Spoorweg 10, Horst
www.innovista.nu

(Advertorial)

Winnaars weekendje weg
bij Fietsplus Geert Rijs
Onlangs organiseerde Fietsplus een landelijke actie waarbij
deelnemers kans maakten op een compleet verzorgd weekendje
Heidelberg of Mannheim. Het verrassende van deze actie was dat
de deelnemer er bijna niets voor hoefde te doen.
Uit de honderden deelnemers werden vijf winnaars getrokken,
verdeeld over heel Nederland. Een van de winnaars is mevrouw Smits
uit Sevenum. Zij deed mee in de stand van Fietsplus Geert Rijs tijdens
‘beleef de dag’ dat ieder jaar vrijwillig georganiseerd word door de
KBO. Meneer en mevrouw Smits vertrekken binnenkort voor een
compleet verzorgd weekendje weg inclusief diverse activiteiten, richting
Duitsland. Mevrouw Smits is erg gelukkig haar winst.
Ook Geert Rijs is erg vereerd dat een van zijn klanten deze prijs van
hem in ontvangst mocht nemen.
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www.TipHorstaandeMaas.nl

Facebook veruit populairste
medium om reacties te plaatsen
De kracht van verschillende websites zit in de interactiviteit; de mogelijkheid voor gebruikers om mee te kunnen praten. Onder inwoners
van Horst aan de Maas is Facebook veruit de populairste website als het gaat om het achterlaten van reacties: 79 procent geeft aan weleens een
reactie te plaatsen op Facebook. Ook nieuwssites bieden de mogelijkheid om te reageren op artikelen, maar slechts 22 procent zegt dit te doen.
Op Twitter en blogs gebeurt dit nog minder: 14 en 9 procent. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.

Andere keren dat mensen ergens op
reageren zijn bijvoorbeeld op verkoopacties
van producten of de beoordeling van diensten,
vakantieadressen of datingsites. Mensen geven
ook aan actief te zijn op andere sociale media
als LinkedIn, Instagram en Google+ en daar
reacties te plaatsen. “Ik schrijf na een aankoop op
een website soms een recensie”, zegt iemand.
Een andere inwoner vertelt geregeld te reageren
op video’s van Youtube.
Niet iedereen heeft echter zin om reacties
achter te laten. Sterker nog, de meerderheid doet
dit niet. Van de ondervraagden zegt 54 procent hier geen behoefte aan te hebben, tegen

Inwonerspanel

1.672 leden

te geven”, zegt iemand anders. Een reden om het valse naam reageren. Dat verpest de hele sfeer”,
44 procent wel. “Alleen als het anoniem is”, laat
iemand weten. “Het is toch soms fijn om je mening niet te doen is het moeten opgeven van persoon- vindt een andere ondervraagde.
lijke informatie, vindt iemand.
TipHorstaandeMaas is een
De meeste mensen
samenwerkings
Top drie
reageren wel onder hun
verband tussen
‘In gastenboeken’
eigen naam: maar liefst
HALLO Horst aan de
76 procent geeft aan dit
Maas en TopOnderzoek.
‘Op fora’
te doen. 9 procent geeft
Voor meer resultaten
een andere naam op.
of aanmelden voor
‘Op beoordelingswebsites’
“Ik reageer alleen als ik
de volgende enquête,
zeker ben van mijn reackijk op
tie en ik zeker weet dat er geen misbruik wordt
www.tiphorstaandemaas.nl
gebruikt van mijn naam”, stelt iemand. “Ik vind
Reageren?
het erg jammer dat mensen soms onder een
www.hallohorstaandemaas.nl

Facebook 79 procent

Nieuwssites 14 procent
Blogs 9 procent

Op welke websites laat jij
reacties achter?

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

U ZIET HET GOED
OPRUIMING

geselecteerde
monturen
en zonnebrillen
vanaf 35,tot 100,-

OPRUIMINGSFINALE!
dames- en
herenwintercollectie
nu nog verder afgeprijsd

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

Kijk ook eens op onze carnavalsafdeling: nergens goedkoper!
Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

Gratis
parker en
voor de
deur!

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

Gevraagd:

INTERNATIONAAL GROENTEEN FRUIT CHAUFFEUR m/v
• voor trekker/oplegger
• voornamelijk ritten van Venlo naar Midden-Zuid Duitsland
• zonder ruime ervaring onnodig te solliciteren
• ook regelmatig weekenden werken
• code 95 vereist
Tevens

WEEKEND/VAKANTIE/OPROEP
CHAUFFEUR m/v bijv. 65-plusser
Kerkstraat 1 Horst 077 398 26 61 www.kruytzeroptiek.nl

Voor meer info en reacties info@hendrixtransport.nl
JacHendrix
Hendrix0606-22665584
Jac
- 22 66 55 81
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Bespreking Poll week 01

Cannabisteelt moet gereguleerd worden
De stemmen op onze website waren verdeeld bij de stelling over
cannabisteelt. Iets meer dan de helft, 58 procent was van mening dat
cannabisteelt gereguleerd moet worden. In Griendtsveen werd onlangs een
hennepplantage opgerold, waar onder andere vijftig planten en vijftig stekken
werden buitgemaakt. Dit had voorkomen kunnen worden als cannabisteelt
gereguleerd zou worden, stellen de voorstanders bij deze stelling. Met goede
regels zou de overheid namelijk kunnen toezien op de hoeveelheid de
geproduceerd wordt en waar dit naartoe gaat. Zo kunnen criminelen minder
verdienen aan illegale hennepteelt.

De overige 42 procent is het hier niet mee eens. De overheid moet zich
helemaal niet bezighouden met dit soort zaken, vinden deze stemmers.
Misschien heeft reguleren helemaal niet zoveel zin, want de meeste
cannabis gaat naar het buitenland.
De stemming van lezers van HALLO Horst aan de Maas komt redelijk
overeen met een landelijk onderzoek van onderzoeksbureau Motivaction.
Dit bureau concludeerde dat de helft van de Nederlands voorstander is van
het reguleren van cannabis.

Bijstandsgerechtigden moeten vrijwilligerswerk doen
om een uitkering te kunnen krijgen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

In een project van de gemeente Horst aan de Maas gaan mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag in de groensector. Na het aanvragen
van een bijstandsuitkering doen zij in dit project vrijwilligerswerk en krijgen ze
persoonlijke begeleiding om zichzelf klaar te stomen voor een baan. Het doen
van vrijwilligerswerk om een bijstandsuitkering te ontvangen is niet de standaard.
Zou dat wel zo moeten zijn?
Voorstanders zeggen dat vrijwilligerswerk de positie van bijstands
gerechtigden op de arbeidsmarkt versterkt. Het activeert hen en door het opdoen

van ervaring vergroten ze hun kansen op een betaalde baan.
Tegenstanders vinden dat iemand die in de bijstand zit daar niet altijd
iets aan kan doen. Misschien is het een alleenstaande moeder met meerdere
kinderen die al haar tijd nodig heeft om hen op te voeden. Daarnaast gaat er met
deze maatregel het vrijwillige karakter van vrijwilligerswerk verloren. Daarom
kan het dus nooit aan iemand opgelegd worden.
Bijstandsgerechtigden moeten vrijwilligerswerk doen om een uitkering te
kunnen krijgen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 02) > Ieder dorp hoort een eigen kroeg te hebben > eens 85% oneens 15%

zondag 24 januari

DOLF
JANSEN

OPEN
AVOND
MAANDAG

1 FEBRUARI 2016

Meer informatie? Kijk op
onze website: www.kukeleku.com

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

REPARATIE EN ACCESSOIRES

SMARTPHONE,
TABLET EN LAPTOP

18.00 - 21.00 UUR

KEIZERIN MARIALAAN 2
NIEUWVELD 59 + 61, HELMOND
GOORSEDIJK 6, MIERLO

HORST | HERSTRAAT 1A | PANNINGEN | KERKSTRAAT 1A

WWW.REPAIRGSM.NL

WWW.ROC-TERAA.NL

Het is een koude, onaangename, kille, gure vrijdagavond.
Ik loop het perron af in
Den Bosch en zie vanuit mijn
ooghoek een chocoladekraam
staan… shit, het roept mijn
naam. Ter plekke besluit ik dat
ik een ernstig chocoladetekort
heb en reken af.
De reep is snel verslonden en
met rond en gezond buikje val ik
in een diepe slaap in de trein
richting Horst-Sevenum.
Wanneer ik wakker word stap ik
de trein uit, loop ik naar mijn
fiets en ben binnen vijf minuten
thuis. Heb de calorieën er weer
uitgefietst. Thuis schuif ik het
avondeten naar binnen en klap
mijn laptop open. Even scrollen
op Facebook, maar wat zie ik
daar?
Een oproep om geld in te
zamelen voor vriendenclub
Keumt Good uit Hegelsom.
Ze gaan lopend, rennend of
fietsend de Alpe d’Hues
beklimmen voor hun kameraad
die kanker heeft. Nu ken ik die
persoon ook heel goed en
besluit de pagina te delen.
Een paar minuten later besef
ik wat ik een uur terug heb
gedaan op het station. Ik had
net zo goed dat geld van die
reep kunnen doneren. Want wat
ik heb ik diep respect voor die
vriendengroep. Allemaal één
voor één super gasten en vooral
de zieke in het midden. Hij is
echt een kanjer, een
doorvechter.
Bij deze wil ik dan ook Keumt
Good heel veel sterkte en succes
toewensen. Jullie kunnen het!
Dit zouden meer mensen
moeten doen. Ga goed om met
je vermogen, met winst kun je
duizenden tranen drogen.
Doneer ze,
Niels
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00
25792/1

Winst uit
verlies
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Gewonnen wedstrijd

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

Set Up DS1 –
Saturnus DS2 3-1
Door: volleybalclub Set Up
De dames van Set Up DS1 wilden een einde maken aan de negatieve
resultaten van de laatste weken en begonnen geconcentreerd aan de
eerste set.

Oranje Leeuwinnen op bezoek
bij Wittenhorst
Het Nederlands elftal vrouwenvoetbal, waaronder Dominique Janssen uit Horst, trainde op maandag
18 januari bij voetbalvereniging Wittenhorst in Horst. Wittenhorst werd bezocht door de Oranje
Leeuwinnen, waar zij trainden onder leiding van Arjan van der Laan. Zij dineerden in het Parkhotel in
Horst en werden toegesproken door wethouder Bob Vostermans. Dinsdag vertrekken de dames naar
Turkije voor een trainingskamp ter voorbereiding op het kwalificatietoernooi in Nederland voor de
Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

De meiden lieten in deze set zien
wat de bedoeling was en namen
meteen een voorsprong van 11-7.
Met veel beleving en met een paar
goede servicebeurten werd Saturnus
DS2 weg geserveerd en via 20-11 werd
deze set met 25-13 gewonnen.
De tweede set begon wat minder
goed en Saturnus DS 2 profiteerde
hiervan en nam een 7-9 voorsprong.
Dit was het sein voor de Meerlose
meiden om er een schepje boven op
te doen en dat gebeurde dus ook. Via
wederom een goede servicedruk werd
de achterstand omgebogen in een
voorsprong van 18-14 en via een paar
goede aanvallen werd ook deze set
eenvoudig gewonnen met 25-18.
In de derde set werd er degelijk
gespeeld en alhoewel Saturnus DS2
wat beter in de wedstrijd kwam,
hadden de dames van Set Up DS1 de

hele set een voorsprong van drie of vier
punten. Via 12-9 en 17-14 werd deze
set met 25-22 gewonnen.
Door deze setwinst waren er al
vier punten binnen, en de meiden van
coach Bob Jilisen wilden ook het vijfde
en dus ook het laatste punt in Meerlo
houden. Ze begonnen de vierde set
overtuigend en kwamen op een 10-3
voorsprong. Toen begonnen de dames
van Saturnus DS2 wat meer tegenstand
te bieden en kregen de dames van Set
Up DS1 de service van Saturnus DS2
plotseling niet meer onder controle.
Daarbij kwamen nog de nodige slordigheden aan de kant van Set Up DS1
en dus werd deze set onnodig weg
gegeven met 19-25.
Volgende week speelt Set Up
DS1 de uitwedstrijd tegen koploper
Avance DS2. Deze wedstrijd begint om
17.00 uur in Sambeek.

Zaalcompetitie
MBO-opleidingen voor de leukste beroepen

Helicon MBO Helmond

Open dag

Zondag 31 januari
11.00 - 15.30 uur

• Dier en gedrag
• Dier en ondernemen
• Wildparkmanagement, specialisatie
• Dierenartsassistent
• Veehouderij
• Onderzoeker natuur en milieu
• Outdoor en recreatie
• Voeding en kwaliteit
• Voeding en techniek
• Voeding en welzijn
helicon.nl

SV Oxalis 1
neemt revanche
tegen Fortuna
Door: korfbalvereniging Oxalis
Fortuna uit Bergharen was afgelopen zondag de tegenstander van
korfbalvereniging SV Oxalis. In de eerste wedstrijd van de zaalcompetitie
gingen de punten nog naar Fortuna dat daarmee SV Oxalis compleet
verraste. De dames waren vastberaden dit niet nog een keer te laten
gebeuren. Om bij de bovenste vier te blijven horen, zijn de punten erg
belangrijk.
De wedstrijd startte in een heel
hoog tempo en beide teams haalden
het onderste uit de kan. Oxalis zorgde
voor de openingsscore maar Fortuna
volgde snel. Daarna waren het twee
doelpunten van Oxalis die Fortuna
moest incasseren, 1-3. Na de 2-3 van
Fortuna was het belangrijk voor Oxalis
om niet weg te zakken en dit gebeurde
ook niet. Lisette Verheijen, Elise Dekker
en Linda Hermans brachten hun team

nog voor de rust op een 3-6 voorsprong.
Na de rust pakte SV Oxalis de draad
weer goed op. Snelle combinaties en
mooie passes zorgden ervoor dat de
voorsprong uitgebouwd werd naar
5-10. Fortuna wist daarna nog twee
keer te scoren maar het laatste
doelpunt was voor Oxalis, eindstand
7-11. SV Oxalis pakt hiermee hele
belangrijke punten.

Nieuw aanbod

Sportlessen
voor mannen
bij Froxx
Feesterij en danserij Froxx gaat sportlessen speciaal voor mannen
aanbieden.

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

Er komt een kleine groepsles
waarin in drie kwartier snel en hard
gewerkt wordt aan de conditie, kracht
en buikspieren. Daarbij worden geen
apparaten of andere technische

hulpmiddelen gebruikt. Het eigen
lichaam is de inzet. De lessen zijn
iedere dinsdagavond om 21.00 uur en
alle mannen uit de regio kunnen een
proefles nemen.
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Nieuw tenue voor
SV Melderslo

Drie keer goud voor
Ons Genoegen

Verschillende teams van voetbalvereniging SV Melderslo zijn onlangs voorzien van nieuwe trainingspakken
en sporttassen.

Vogelvereniging Ons Genoegen uit Horst behaalde op de Nederlandse
kampioenschappen Vogel driemaal keer een gouden medaille.
Twee leden van de vogel
vereniging behaalden een gouden
medaille op de kampioenschappen
Vogel 2016 in Apeldoorn.
Deze kampioenschappen werden
gehouden van donderdag 14 tot en

met zondag 17 januari.
Hay Lemmen uit America haalde
twee keer goud met zijn Irisch
Fancy’s. Ook Piet Renders uit Horst
viel in de prijzen. Met zijn London
Fancy behaalde ook hij goud.

Regio Kampioen
schappen Limburg
indoor dressuur
RV De IJsvogel uit Swolgen organiseert op zaterdag 30 en zondag
31 januari de Regio kampioenschappen Limburg indoor 2015/2016.

Het eerste, tweede en derde
voetbalelftal van SV Melderslo zijn in
nieuwe trainingspakken gestoken.
Al deze teams zijn ook voorzien van
nieuwe sporttassen.
Ook zijn voor het dames elftal
nieuwe sporttassen gesponsord.
Het eerste elftal is door café

’t Tunneke in nieuwe trainingspakken
gestoken en de voetbaltassen zijn
gesponsord door Rijschool Frans
Hegger.
Trainingspakken voor het
tweede elftal zijn gesponsord door
Agrotechnics en de sporttassen
zijn afkomstig van Café ’t Tunneke.

Het derde elftal zal de komende
seizoenen sporten in trainingspakken
van Akkie’s Tuin en met sporttassen
van Poels-Janssen Logistics.
De sporttassen voor het
dameselftal zijn mogelijk gemaakt
door Firma Richard van de Goot, tuin
en parkmachines Meterik.

In totaal komen 146 combinaties
aan de start die strijden om de titel
Limburgs Kampioen 15/16 en in de
klassen B tot en met ZZ Licht.
De beslissing in de klassen Z2 en

ZZ Licht valt na het verrijden van een
kür op muziek. Het geheel vindt
plaats in manege Hermkushof in
Merselo. De wedstrijden beginnen op
beide dagen om 09.00 uur.

Yogacafé bij kasteel
Kaldenbroeck

De Merels pakt twee punten

Bij kasteel Kaldenbroeck in Lottum wordt op zondag 24 januari een
yogacafé gehouden, bedoeld voor iedereen die in yoga is geïnteresseerd.
Het café begint om 11.00 uur.

Door: Aniek van den Brandt, korfbalvereniging De Merels
De Merels 1 speelde op zondag 17 januari tegen JES 1 uit Venhorst. De korfbalwedstrijd werd gespeeld in
sporthal De Burcht in Boekel.

Het thema van het yogacafé is
‘aplomb’, overgave aan
natuurlijkheid, door Marlien Bongers.
Het café is voor iedereen: docenten,

Ondanks dat De Merels veel
kansen miste, stond de ploeg uit
Melderslo toch binnen een kwartier
op 0-3 voorsprong. Een voorsprong
bleef De Merels de gehele eerste
helft behouden, maar hoewel
De Merels beter spel liet zien dan
JES, was het team erg zwak in
de afronding. JES miste ook veel

kansen, maar wist toch nog voor
rust het gat te verkleinen tot maar
één doelpunt. Bij een stand van 5-6
klonk het rustsignaal. Na rust kwam
De Merels sterk en vol vertrouwen uit
de startblokken. Binnen tien minuten
werd de voorsprong uitgebreid naar
6-10. Weer wist JES echter terug te
komen, maar De Merels herstelde

leerlingen, maar ook alle
geïnteresseerden, die op zoek zijn
naar antwoorden op vragen rondom
yoga.

op tijd. Bij een stand van 10-14 in de
slotfase was de wedstrijd gespeeld.
JES had nog wel het laatste woord
door een benutte strafworp in de
laatste minuut, maar de twee punten
gingen bij een 11-14 eindstand mee
naar Melderslo. Door deze winst
behoudt De Merels haar derde plaats
in de hoofdklasse.

ZATERDAG 30 JANUARI
10:00 TOT 13:30 UUR:

VRIJDAG 29 JANUARI
18:00 TOT 21:00 UUR:

B-jeugd VV Hegelsom in het nieuw
Door: voetbalvereniging VV Hegelsom
De B-jeugd van VV Hegelsom speelt in nieuwe tenues. Dit nieuwe tenue is gesponsord door Cuppen
Logistics Horst. In de najaarscompetitie is de B op een zevende plek geëindigd in de derde klasse.
In de voorjaarscompetitie gaat het team dus ook op dit niveau uitkomen. Op de foto is het team
afgebeeld samen met de sponsor, Marc Cuppen.

LOCATIE HORST: SPOORWEG 8
Er zijn ook open dagen op onze locaties in
Roermond, Nederweert, Heerlen en Maastricht.
Kijk op de site voor data en tijden.

W W W .C I T AV E R D E . N L
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HZPC handhaaft klassering in nationale
zwemcompetitie
Door: zwemvereniging HZPC Horst
Voor de wedstrijdzwemmers van HZPC stond op zondag 17 januari de verenigingscompetitiewedstrijd op het
programma. Deze wedstrijd was de derde in de reeks van vier wedstrijden in de nationale zwemcompetitie, die
landelijk gezwommen wordt. De wedstrijd vond plaats in De Berkel in Horst.

Succesvol weekend voor Hovoc
Door: volleybalvereniging Hovoc
Volleybalvereniging Hovoc uit Horst kan terugkijken op een succesvol
weekend, waarin op zaterdag 16 januari beide selecties van de Horster
volleybalvereniging met maximale cijfers wisten te winnen. De dames
versloegen voor thuispubliek in de Dendron sporthal Activia uit Sint
Anthonis met 4-0, terwijl de heren in Meijel korte metten maakten met
Peelpush HS 3.
Na vorige week een teleurstellend weekend gehad te hebben,
waarin er verloren werd van Ledub en
Activia, kregen de Hovoc-dames de
kans om thuis revanche te nemen. En
dat is aardig gelukt. Daar waar Amy
Houwen de laatste weken als
aanvaller fungeerde, presteerde ze
afgelopen zaterdag weer perfect als
libero. Hovoc DS 1 hervond haar oude
spel en wist met stabiel en enthousiast volleybal alle punten in eigen
sporthal te houden (4-0: 25-17, 25-18,
25-21, 25-16) en staat nu achtste in
de derde divisie. Het eerste herenteam trof in haar uitwedstrijd in
Meijel een niet te onderschatten
team. Hovoc heren 1 had de
voorlaatste wedstrijden, door
wisselende redenen, slechte zaken
gedaan en was druk op zoek naar de
weg terug. Veel trainingsuren waren
gemaakt om een goed begin af te

dwingen. Bij aanvang bleek Peelpush
HS 3 een gehavende samenstelling te
hebben. Dit bracht mee dat de heren
van Horst ontspannen begonnen en
zich concentreerden op de gemaakte
afspraken. Met een stevige service
druk werd snel de leiding genomen.
Een voorsprong werd verder uitgebreid door een goed blok. De eerste
set werd dan naar Hovoc toegetrokken met 25-15. In de tweede set en
derde set werd op dezelfde manier
doorgespeeld, de aanval van
Peelpush werd geblokt en de aanval
van Horst vond zijn weg naar de vloer
in Meijel. Met 25-16 en 25-15 was het
een 3-0 voorsprong. In de laatste set
werd Peelpush verder over de knie
heen getrokken en 25-10 was dan het
resultaat daarvan. Met vijf punten
erbij staat het eerste van Horst op de
derde plaats in de promotieklasse
met één wedstrijd minder gespeeld.

Gratis voetchecks
Pijnlijke of vermoeide voeten?
Last van uw enkels of knieën?
Heeft u reuma of diabetes?

Kom dan langs op
donderdag 28 januari
Een specialist van Penders Voetzorg beoordeelt de algehele
conditie en stand van uw voeten. Na de voetcheck krijgt u
geheel vrijblijvend een persoonlijk advies.
U bent van harte welkom op tussen 13.30 en 18.00 uur.
Een afspraak maken is niet nodig.

PAST schoenen
Hoofdstraat 14
5916 EZ Horst
T: 077 39 70 197

www.pastschoenen.nl
www.pendersvoetzorg.nl

In totaal hebben de zwemmers van
HZPC 6658,97 punten bij elkaar
gezwommen. Dit is slechts acht punten
meer dan tijdens dezelfde wedstrijd
van vorig seizoen. Een mooie prestatie,
aangezien er enkele zwemmers niet
konden deelnemen in verband met een
blessure. De ploeg komt hiermee op
een zestiende plaats in de A-klasse,
wat een dertigste plaats van Nederland
betekent.
Na de goede resultaten van afgelopen weken, was bij veel zwemmers
de vermoeidheid te merken. Er werden
dan ook minder persoonlijke records
gezwommen dan bij de vorige wedstrij-

den. Toch wisten enkele zwemmers
wederom zichzelf te verbeteren. Lynn
van den Beuken, Naomi Brouwers,
Isa Curvers, Sofie Geurts, Sara Hadzic,
Lars Hagens, Tijn van Kuijk, Zerina
Muratovic, Anne Roefs, Cas Verstegen
en Danee Verstegen verbeterden op
één of meer afstanden hun persoonlijke record.

Vermoeidheid
Voor de junioren stond er de zware
400 meter wisselslag op het programma en ook de senioren hadden
een vol programma, met de 200 meter
rugcrawl, 200 meter schoolslag en voor
de dames ook nog de 4x200 meter
vrijeslag estafette. Pleun van den Bergh
(50 en 100 meter vrijeslag), Imke
van den Hoef (400 meter wisselslag),
Manon Koster (100 meter vrijeslag en

200 meter rugslag), Anne van Megen
(200 meter schoolslag), Pieter Otten
(100 meter vlinderslag), Björn Piket
(200 meter schoolslag), Ilse Swinkels
(50 meter vlinderslag en 200 meter
wisselslag), Lynn Vallen (100 meter
vlinderslag en 200 meter wisselslag),
Serafina Vlijt (200 meter wisselslag) en
Maud Weijmans (100 meter vrijeslag
en 400 wisselslag) zwommen allen
mooie persoonlijke records.
De volgende ronde in de Nationale
Zwemcompetitie staat gepland op
zondag 6 maart en wordt gezwommen
in Sittard. Voor de meeste zwemmers
is er nu een periode van rust,
aangezien de drukke wedstrijdperiode
voorbij is. Dit geldt echter niet voor
de junioren en jeugd, zij zwemmen
over twee weken de Nederlandse
Kampioenschappen in Amsterdam.

Meisjesteams Hovoc kampioen
Door: volleybalvereniging Hovoc
De meisjes van het CMV-jeugdteam N43 en Hovoc N6 1 van volleybalvereniging Hovoc zijn kampioen
geworden. N43 werd kampioen in niveau vier en N6 1 in CMV niveau zes hoog. Hovoc N6 1 ging de
laatste competitieronde in met slecht een punt voorsprong op HHC 1. Om kampioen te worden moest
het team bestaande uit Sita Bovee, Nienke Bouwmans, Danee Thijssen, Danique Hendrikx,
Floor Verhaegh en coach Dennis Verhaegh beide wedstrijden winnen. Na een spannende strijd
zegevierde Hovoc en kon het kampioensfeestje worden gevierd. Evi Nelissen, Keesje Kampa, Lisanne
van den Hout, Fleur Houwen en Janne Teluij van N43 gaan vanaf nu niveau vier hoog spelen.

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Zorg voor bomen
Sevenum
Op 27 februari a.s. vindt een informatieavond
plaats over het vrijzetten van bomen nabij de
Zonnedauw/Kartelblad/Wolfsklauw te Sevenum.
De avond begint om 19.00 uur en vindt plaats in
de Sevewaeg in Sevenum. Geïnteresseerden zijn
van harte welkom.
Horst
De bomen aan de Prins Bernhardstraat in Horst
staan te dicht bij elkaar waardoor ze belemmerd
worden in hun groei. Door de bomen om en om te

dunnen blijft het beeld gehandhaafd maar krijgen
de bomen meer doorgroeimogelijkheden. Dit gaat
op korte termijn gebeuren.

monitor SOCIAAL DOMEIN

Broekhuizen
Daarnaast worden op korte termijn de knotwilgen
aan de Roamweg in Broekhuizen onderhouden.
Ze worden geknot en de bomen met een verminderde conditie worden geveld. Daarnaast wordt
kritisch gekeken naar de onderlinge afstand en
het beeld voor de toekomst. Indien nodig zal ook
hier gedund worden.

Werkzaamheden rioolgemaal

Mogelijke overlast
De werkzaamheden kunnen enige overlast
opleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
verkeersoverlast op de Vondersestraat of overlast
voor de ﬁetsers op het ﬁetspad.

Nevelinspecties riolering
Op maandag 18 januari 2016 is aannemer Kennis
van Pompen in opdracht van de gemeente gestart
met het uitvoeren van nevelinspecties aan de
drukriolering in een deel van ons buitengebied.
Bij deze inspectie wordt door middel van (onschadelijke) evenementenrook gecontroleerd of er
regenpijpen zijn aangesloten op het drukriool.
De bewoners van de betreffende woningen
worden door de aannemer nader geïnformeerd
via een bewonersbrief. De inspecties worden
uitgevoerd ten oosten van de A73 in het
buitengebied van de kernen Meerlo, Tienray,
Swolgen en een deel van Melderslo en Horst.

Meer informatie
De werkzaamheden worden uitgevoerd door de
ﬁrma Heijmans. Voor meer informatie over de
uitvoering kunt u terecht bij Waterschapsbedrijf,
088 - 842 00 00. Voor algemene vragen kunt u
terecht bij Jan Bok van team Openbare Werken
van onze gemeente, 077 - 477 97 77.

Meer informatie
Voor meer informatie over de uitvoering kunt u
contact opnemen met de heer Oostenwaal van
Kennis van Pompen, 0172 - 24 36 27.
Voor algemene vragen kunt u terecht bij Jan Bok
van team Openbare Werken van onze gemeente,
077 - 477 97 77.

In de week van 25 januari 2016 start aannemersbedrijf Heijmans in opdracht van het Waterschapbedrijf Limburg (WBL) met werkzaamheden aan
het rioolgemaal Horst. Dit gemaal ligt langs de
Vondersestraat bij het viaduct onder de A73.
Naast het repareren van putten en leidingen van
het WBL wordt ook het riool van binnenuit van
een nieuwe (beschermende) binnenkant voorzien.

Een hanger aan uw PMD-container?
De meeste inwoners van Horst aan de Maas bieden hun PMD-afval goed aan. Soms gaat het mis.
Dan zit er bijvoorbeeld speelgoed of piepschuim
in de container. En dat maakt het PMD minder
geschikt voor recycling. We kunnen ons voorstellen dat het niet altijd duidelijk is wat wel en wat
niet bij het PMD-afval mag. Daarom introduceert
de gemeente een PMD-hanger. Die wordt aan de
PMD-container gehangen als er afval in zit dat er

niet in thuis hoort. Op de hanger staat welk afval
dat is. Let op: de container wordt niet geleegd als
er afval in zit dat geen PMD is. Wilt u even
checken welk afval in welke bak of zak thuishoort?
Kijk dan op het uitgebreide Afval ABC via
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.
Is de container niet groot genoeg voor al uw
PMD-afval? Dan mag u een doorzichtige plastic
zak met PMD-afval naast de container zetten.

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

Hoe is het met de
tevredenheid?
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 getallen? Is tevredenheid bijvoorbeeld meetbaar?
In de monitor Sociaal Domein wordt zowel voor
Werk & Inkomen (W&I) alsook voor Ondersteuning
& Zorg (O&Z) bijgehouden hoe tevreden inwoners
zijn over een aantal zaken waarmee ze te maken
krijgen, wanneer ze een ondersteuningsvraag bij
de gemeente hebben ingediend. Die tevredenheid
is in de monitor terug te vinden als een score tussen
0 en 10.
Mening van inwoners
Na een of meer vraagverhelderingsgesprekken, aan
de keukentafel bij mensen thuis, of met een kopje

Bekendmakingen

America
Vossenheuvel 15
Zwarte Plakweg 62

Hoe zit het met de aantallen?
Hoezo vraagverheldering?
Ondersteuning aan jeugd?

wat de vraag precies is, en in welke richting het
antwoord gevonden gaat worden. Die conclusies
en afspraken worden vastgelegd in een zogenaamd
‘leefzorgplan’. Op het eind van dat traject wordt de
inwoners gevraagd om (anoniem) te beoordelen
hoe ze onderdelen van dat doorlopen traject ervaren hebben. Dat levert een ‘punt’ op. Bij W&I was dat

in het derde kwartaal van 2015 gemiddeld een 9,3.
Bij O&Z een 8,2. Scores waar we best trots op zijn,
maar die we ook graag zo willen houden of zelfs nog
willen verbeteren. Samen met u.
Burger Advies Raad
Meten is weten, maar zien is geloven. De Burger
Advies Raad (BAR) kijkt met de gemeente mee en
houdt een onafhankelijke vinger aan de pols. Deze
organisatie, bestaande uit betrokken inwoners,
geeft gevraagd en ongevraagd advies, om de gemeentelijke aanpak soepel en naar tevredenheid
te laten verlopen. Een aanpak die gebaseerd is op
samenwerking. Een voorbeeld daarvan (op het gebied van W&I) is te zien in de korte documentaire
‘Samen sterk voor Werk’ (kijk op www.horstaandemaas.nl en tik de titel in het zoekvenster). Ook W&I
is een werkgebied waar de BAR een oogje in het zeil
houdt. Heeft u vragen over de BAR of wilt u meer
informatie? De BAR kunt u mailen via secretariaat@
barhadm.nl of bellen via 06-10 89 80 62.
De hele monitor bekijken?
Kijk voor de monitor Sociaal Domein op
www.horstaandemaas.nl/monitor.
Daar vind je ook de vorige vijf artikelen.
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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.

Leefbaarheidsonderzoek, cijfers en feiten omgezet in gevoel
Sinds kort is het leefbaarheidsonderzoek Horst aan de Maas 2015
gepubliceerd. Dat gebeurt iedere vijf jaar. Het is interessant te zien wat we
allemaal in onze zestien kernen goed vinden gaan of waar behoefte of
verbetering wenselijk is.
Het onderzoek gaat over
woonklimaat, veiligheid, sociaal
klimaat, voorzieningen, bestuurlijk
klimaat, identiteit en werkklimaat.
Allemaal belangrijke zaken. Iets wat
mij opviel was dat inwoners de
laatste jaren zich meer verbonden

voelen met hun dorp. Positief dus.
Daartegenover staat dat we ons
minder verbonden voelen met de
gemeente. En dat is iets waar we als
volksvertegenwoordigers voor open
moeten blijven staan. In het onderzoek
stond dat iemand zei: “Het dorpsgevoel

is eigenlijk tweeledig; dat vind ik het
mooie van Horst. Je kunt er ’anoniem’
wonen als je wilt, maar het is ook
nog een dorp waar je samen dingen
kunt doen als je die keuze maakt.”
Wij als CDA zullen mensen in onze
samenleving blijven stimuleren om
zoveel mogelijk uit die anonimiteit
te blijven. Dat proberen we door in
iedere kern een betrokken CDA-er te
hebben zitten die volop meedoet in
de dorpsmaatschappij. Mensen die

gemakkelijk aanspreekbaar zijn,
bereid zijn te luisteren en energie in
leefbaarheid in de breedste zin des
woord te steken. Zo zijn wij als CDA,
voor, door en van de mensen. Dat heeft
eigenlijk niets met politiek te maken.
Dat is hoe je bent en handelt. En dat
maakt het juist mooi om voor een partij
als het CDA de handen uit de mouwen
te steken.
Alex Janssen,
CDA Horst aan de Maas

deze gedachten een kans te geven.
Niet zeggen wat niet kan, maar kijken
wat wel mogelijk is.
Sportzone is wat ons betreft
nog zo’n voorbeeld. Een aantal
verenigingen en ondernemers is
al jaren bezig. Begonnen met een
uitgesproken droom over een klein
Papendal en beredeneerd vanuit
het belang van de sport in Horst
aan de Maas. Als politiek schieten
we dan makkelijk in de reflex om

vragen te stellen, twijfels te hebben,
wethouders aan te spreken en
kaders te stellen. Terwijl de oplossing
misschien wel is om gewoon te
luisteren welke ideeën naar boven
komen. Niet alleen toetsen aan de
kaders die we nu hebben, maar
toetsen aan het belang voor onze
gemeenschap.
Accommodaties of een sportzone
zijn nooit een doel op zichzelf,
maar ontstaan vanuit verenigingen

Sportzone
Tijdens de vele terug- en vooruitblikken komt een aantal onderwerpen
steevast terug. Ontwikkelingen in het sociaal domein, accommodaties als
‘t Gasthoês en het zwembad en een project als de sportzone. Niet geheel
toevallig allemaal onderwerpen waar gemeente en gemeenschap allebei
een rol spelen. Wat ons betreft ook allemaal voorbeelden waarbij de
gemeente los moet durven laten. Niet om af te schuiven, maar omdat de
gemeenschap al veel verder is dan wij.
Als we de thema-avonden
rondom het accommodatiebeleid
of de nieuwe subsidiekaders
hebben gevolgd dan zien we dat

verenigingen een stuk vernieuwender
durven denken dan wij als politiek.
Aan ons om de pas te versnellen
daar waar mogelijk en de plicht om

en ondernemers, en gedragen
door de gemeenschap, mogelijk
een mooie kans voor diepte- en
breedtesport in Horst aan de Maas.
Een van de pijlers voor de gezondste
regio’s van Europa. Laten we als
politiek in gesprek gaan met de
initiatiefnemers en voor deze kans
gaan, voor Horst aan de Maas en al
haar kernen en inwoners.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Vrijwillig deelnemen aan de participatiemaatschappij!?
Participeren oftewel meedoen in de maatschappij klinkt heel mooi.
Dat wil toch iedereen, zou je zeggen. Jij doet iets voor een ander en als jij
eens verlegen zit om een dienst doet de ander iets voor jou.
Vroeger hadden we daar een term voor: doense noaber.
Nu doet er zich het volgende voor.
Stel je bent thuiszorgmedewerker en
poetst bij mensen die dat nodig hebben. Je organisatie gaat bezuinigen

want er wordt vanuit de landelijke en
gemeentelijke politiek flink bezuinigd
op de huishoudelijke hulp. Uiteindelijk
krijg je ontslag en de eerste tijd WW.

Na een aantal jaren beland je in de
bijstand. Op dat moment wordt er
een vrijwilliger gezocht om iemand te
ondersteunen bij zijn dagelijks thuiswerkzaamheden. En dan komt men bij
jou uit, want je leeft van de bijstand,
hebt de kennis en kunde om deze
persoon te helpen én je mag best iets
doen als tegenprestatie voor het geld

wat je krijgt. En als je dat dan niet doet
wordt je uitkering ingetrokken. Hoezo,
vrijwillige deelname aan de participatiemaatschappij?! Het klinkt ongeloofwaardig, maar de eerste geluiden
met name vanuit thuiszorg-en groen
voorzieningmedewerkers bereiken ons
al. Je zou het moderne dwangarbeid
kunnen noemen, of verdringing op de

arbeidsmarkt. Hoe dan ook zullen we
ons als SP blijven verzetten tegen
dergelijk beleid en maatregelen.
Mocht ook jij in aanraking komen
met degelijke praktijken, twijfel
dan niet en meld het via
www.horstaandemaas.sp.nl/contact
Sonja van Giersbergen,
SP Horst aan de Maas

Snelle integratie, goed voor iedereen
Keulen. Afschuwelijk. Ieder weldenkend mens keurt dit af. Maar ook
dat de Keulse politie het onder de pet wilde houden. Vrouwen en mannen
protesteren. In Duitsland en in Nederland. Omdat zij, net als D66 vinden
dat mannen en vrouwen gelijk zijn en dat ook vrouwen veilig en in vrijheid
over straat kunnen gaan.
Door Keulen staat het
vluchtelingenprobleem extra onder
druk. Dat mensen zich zorgen maken
begrijpen we. Maar wat kunnen
we als gemeente? Zorgen voor
integratie. Het spreken van onze taal
is daarbij een must. Maar ook weten

hoe men zich hier te gedragen heeft.
Voor de Poolse inwoners is een klein
handboekje in het Pools geschreven
met daarin de rechten én de plichten
als men in Nederland woont. D66
zegt: maak voor alle vluchtelingen zo’n
boekje en verhef het tot verplichte

leesstof. Zodat vluchtelingen weten hoe
hier te leven. D66 vindt dat de nieuwe
gasten onmiddellijk op taalles gestuurd
moeten worden. Ze moeten ook zo snel
als mogelijk deelnemen in de samen
leving. Hetzij met een algemene inzet
of op specifiek hun vakgebied. Hou
ze dus gewoon van de straat en laat
ze contacten leggen. Laat geen tijd
verloren gaan voor als ze hier blijven,
maar ook voor als ze teruggaan.
Uiteraard kost dat nu wat meer. Terecht
krijgt vluchtelingenwerk meer geld

om vluchtelingen te begeleiden. Want
nu investeren in integratie betekent
dat daarmee veel hogere kosten in de
toekomst worden voorkomen. Maar er
moet meer gebeuren. Dat onderwijs
aan kinderen heel belangrijk is spreekt
voor zich. Het is ook investeren in
de toekomst. Zij leveren straks een
bijdrage aan onze samenleving en onze
economie. Hier is nog heel wat winst
te behalen. Nu wordt onderwijs aan
niet in het Nederlands aanspreekbare
kinderen op de basisscholen vaak

nog grotendeels verzorgd door
vrijwilligers. Met alle respect, dit is
onvoldoende. En leerkrachten kunnen
dit er in de klas niet bij hebben. Als
u het onderzoek van Monitor gezien
hebt op tv zult u dit beamen. Blijft de
vraag: heeft de gemeente hier niet
een taak en verantwoordelijkheid in
het kader van passend onderwijs?
Want elk kind heeft recht op
onderwijs.
Jos Gubbels,
D66 Horst aan de Maas
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Zilvervos Meerlo voor
Truus Mooren-Poels

verenigingen 19
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

De hoogste dorpsonderscheiding van Meerlo, de Zilvervos van CV De Vöskes in Meerlo, is uitgereikt aan Truus
Mooren-Poels (75). Maandagavond 18 januari reikte prins Eugène I de onderscheiding uit tijdens de repetitie van
het zangkoor.

Kindercarnavalsmiddag
in Evertsoord
In gemeenschapshuis De Smêlentôs in Evertsoord vond op zondag
17 januari de kindercarnavalsmiddag plaats. De uitgedoste jeugd kon
hier onder andere suikerspinnen eten, met ballonnen spelen en
werden vermaakt door een clown.

De onderscheiding is haar
toebedeeld vanwege de vele
vrijwilligersactiviteiten, vaak op de
achtergrond, die zij in de Meerlose
gemeenschap verricht. Zij deed al
naoberzorg voordat het woord
mantelzorg moest worden uitgevonden,
stelt CV De Vöskes. Bovendien heeft
Truus zich bij diverse verenigingen
ingezet zoals bij de Vrouwenbeweging,
KBO St. Goar, de Zonnebloem, Gemengd
koor en Eetpunt Meerlo. De repetities

van het koor vinden elke
maandagavond bij haar thuis plaats en
daar vervult zij de rol van manusje van
alles. Bij de ouderenvereniging
bekommerde Truus Mooren zich vooral
om de groep mensen die vanwege hun
beperkingen niet vanzelf konden
deelnemen aan activiteiten. Zij is ook
de initiatiefneemster en coördinatrice
van het maandelijkse eetpunt in café
Oud Meerlo voor alleenstaanden,
gehandicapten en geïnteresseerde

dorpsbewoners. Vele tientallen jaren is
ze al collectrice voor diverse collectes
en was zij een van de
initiatiefneemsters van de jaarlijkse
gezamenlijke dorpscollecte.
“De dorpsgemeenschap Meerlo heeft
grote bewondering voor haar
onmetelijke inzet voor het dorp en haar
inwoners”, verwoordde vorst Reijnaert
VI van CV De Vöskes de mening van de
Zilvervoscommissie die haar had
voorgedragen. (Foto: CV De Vöskes)

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

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

Grubbenvorst twee keer
in finale LVK
Grubbenvorst is goed vertegenwoordigd in de finale van het Limburgs Vasteloavesleedjes Konkoer. Zowel Bjorn van Berkel als het Ald Prinse Convent zijn doorgedrongen tot de eindstrijd die op vrijdag 22 januari
plaatsvindt in de Evenementenhal in Venray.
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KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN,
ROLLUIKEN EN TERRASOVERKAPPINGEN

Ook voor zonweringen, glasservice,
Van Berkel zal met het lied Met
Vastenaovend een gooi doen naar de
titel. Het Ald Prinse Convent vertolkt
Dreij met mich meij. De twee

artiesten zijn op het liedjesevenement
de enige deelnemers uit Horst aan de
Maas. Van de twintig finalisten start
Van Berkel als elfde en heeft het Ald

Prinse Convent de taak om af te
sluiten. De LVK-finale wordt vanaf
20.00 uur rechtstreeks uitgezonden op
het televisiekanaal van L1.

horramen en -deuren

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09
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CV Kroeënekraan en Pieëlhaas (Kronenberg/Evertsoord)

PRINS PRINS WIL I GEFELICITEERD NAMENS ONDERSTA ANDE BEDRIJVEN

Jeugd
prinsenpaar
in Tienray
In Tienray werden zaterdagavond jeugdprins Luca en
jeugdprinses Tess uitgeroepen
tot jeugdprinsenpaar van CV
De Geiten.
Ook werd de nieuwe jeugdvorst gepresenteerd: na drie jaar
nam oud-vorst Lars van de Pol
afscheid en werd de jeugdprins
van 2015, Robin van Rijswick,
voorgesteld als de nieuwe
jeugdvorst.
Zij gaan samen met de hofdames
Quenna van Leur en Maud
Philipsen, de jeugdraad en de
narren Jade en Maud, voorop in de
polonaise met alle Geitenliemkes.
Dit alles onder het motto: ‘Mit de
heûr los en de hand uut de tes(s)
wurd dizze carnaval un groët
succes!’.

Aanbouw
Verbouw
Nieuwbouw
Utiliteitbouw

weej wense
Prins
Wilbouw
d’nenErste
wd
ou
tr
er
“V
en zien adjudante Mark
iteit”
alEdwin
aan kwentoe!
unne toffe carnaval
Meerweg 28
5976 NT Kronenberg

077 467 3607
06 55 69 36 07

B-E De Lier BV wenst PRINS WIL I
EN ZIEN ADJUDANTEN
MARK EN EDWIN
unne schoëne carnaval!

‘Voor particulier
en bedrijf’

www.markvanlier.nl
info@markvanlier.nl

Simonsstraat 33A, Kronenberg www.b-edelier.nl

Weej felicitere prins Wil I, zien
adjudante Mark en Edwin en wense
jullie unne schoëne carnaval!

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

Meerweg 8, 5976 NT Kronenberg
T: 077-4670104
E: info@evercare-hs.nl

www.evercare-hs.nl

Wij wensen
prins
Wil en
adjudanten
Mark en
Edwin unne
schoene
carnaval!

Weej wense oow
allemaol unne hieël
schoeëne carnaval!

Team Sijbers-Support feliciteert Prins Wil dun erste
en adjudanten Edwin en Mark

Team Sijbers-Support feliciteert Prins
Wil dun erste en adjudanten Edwin
en Mark”

Reindonckweg 12, 5976 PK Kronenberg T: 077 - 374 38 25
E: info@sijberssupport.nl www.sijberssupport.nl

Ontmoeting Wuilus en
De Plaggenhouwers
De Gekke Maondaagsverenigingen Wuilus uit Velden en De Plaggenhouwers uit Grubbenvorst treffen elkaar op maandag 25 januari op de Maas om
elkaar een goede Gekke Maondag toe te wensen.
In verband met het 6x11 jarig jubileum wordt dit initiatief genomen.
Voor aanvang van het dagprogramma ontmoeten de twee verenigingen
onder begeleiding van enkele joekskapellen elkaar om 08.11 uur op de Maas.
Daarna trekken ze ieder weer hun eigen dorp in om daar Gekke Maondag te
vieren met onder meer de plaatselijke optochten.

Receptie Prins Arno I
uit Swolgen
Prins Arno I en Prinses Ilse met hun adjudanten Ger en Nard van
CV D’n Bok uit Swolgen houden op zaterdag 23 januari hun receptie.
De receptie vindt plaats om 20.11 uur in Café Zaal Wilhelmina.
Voorafgaand aan de receptie wordt om 18.00 uur begonnen met de
carnavalsmis in de Lambertuskerk te Swolgen met aansluitend het vlag hijsen
bij de residentie van Prins Arno I onder muzikale begeleiding van Joekskapel
Hoëge Noë(d)t.
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11 vragen aan prins Wil I

‘Dansen, springen, zingen en drinken’

Wie ben je?
Ik ben Wil Roodbeen. Ik ben actief in Kb Events, een stichting
die evenementen organiseert in Kronenberg. Verder vorm
ik samen met een vriend, die toevallig ook adjudant is,
Gojje Kloeët, waarmee we meedoen aan de Bonte Avond.
We zingen liedjes in en maken er een leuke videoclip bij.
Kijk maar eens op Youtube. Met het Trio 2016 hebben we
ook een liedje gemaakt en een dansje ingestudeerd. Ik ben
getrouwd met Peggy van Rengs uit Meterik en we hebben
drie kinderen: Demi (8), Lize (6) en Suus (4). Ze vinden het
prachtig dat hun pappa de prins is en hebben het er op school
natuurlijk al veel over gehad. De buurt vond het prachtig en
heeft zaterdag het huis versierd. Ik heb twee adjudanten:
Edwin Coppes en Mark Sijbers. Mijn vrouw is prinses Peggy.
De adjudanten zijn mensen die dicht bij mij staan en goede
vrienden zijn geworden. Met het trio hebben we samen
elf kinderen. Dat vind ik best bijzonder en daar mee heb ik
ook iets gedaan in mijn spreuk.
Waar werk je?
Ik werk bij B-E De Lier B.V., daar ben ik accountmanager. Ik werk er vanaf 1992, dus zo’n 24 jaar. Mijn hoogst
genoten opleiding is HBO bedrijfskader. De werkgever
vindt het prachtig dat ik prins ben geworden. Onlangs ben
ik met het trio nog op bezoek geweest bij hem tijdens de
nieuwjaarsborrel. Mijn collega’s hebben kantoor versierd.

We goan nou
hielemaol los
Carnaval met ow en
die 11 van os

Dat hebben ze geweldig mooi gedaan.
Waarom heb je ja gezegd op de
vraag om prins te worden?
Ik was er nooit mee bezig en heb zelfs
altijd geroepen dat ik het nooit wilde
worden. In 2014 heb ik meegedaan aan de
boerenbruiloft en dat was heel gezellig. Na de start van
Gojje Kloeët dacht iedereen dat ik in 2015 prins zou worden. Toen gebeurde dit dus niet. Dit seizoen noemde bijna
niemand mijn naam.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik had de benoeming helemaal niet verwacht. Mijn allereerste reactie was: zoek maar iemand anders. Maar na een paar
flessen bier was ik om, dit ging een knalfeest worden.
Wat betekent carnaval voor jou?
Carnaval betekent voor mij gewoon lekker onbezorgd feesten. Lekker dansen, springen, zingen en drinken.
Wat wordt er volgens jou van een prins verwacht?
Een prins gaat voorop in de meute en straalt naar de mensen
uit dat het leuk is om te feesten. Ook neem je ze mee in
het feestgedruis en laat je iedereen genieten. Ik heb me
nauwelijks voorbereid. Ik heb genoeg prinsen gezien en hou
van een feestje bouwen: dat komt vanzelf goed. Als prins
ga je ook naar officiële aangelegenheden zoals de sleutel
overdracht in de Mèrthal, het bezoeken van prinsenrecepties

Seniorenmiddag in zaal Debije
In een uitverkochte zaal Debije in Hegelsom vond op zaterdag 16 januari de seniorenmiddag plaats.
Het publiek werd hierbij getrakteerd op verschillende optredens.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

van enkele buurdorpen en het bezoeken
van zieken en ouderen.
Wat wens je de carnavalsvierders in
jouw gemeente toe?
Heel veel plezier en vooral lekker onbezorgd
feesten.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Er moeten nog diverse activiteiten plaatsvinden. Tot nu
toe was het uitkomen voor het publiek toch echt het grote
hoogtepunt voor mij.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens carnaval?
Ik verwacht niet zoveel te slapen tijdens carnaval, ik denk
zo’n 5 uur per nacht. Maar dat is niet alleen met carnaval, dat
is in de avonden voor carnaval al het geval. Het herstellen
hiervan gaat prima. ’s Ochtends ben ik meestal best goed fit.
Gelukkig ben ik wel met carnaval een weekje vrij.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden voor
familie, vrienden en kennissen?
Het geheimhouding was niet zo moeilijk, gelukkig.
Mijn familie is niet zo met carnaval bezig. De vriendenkring
praatte wel meer over wie er nu prins zou worden, maar
tot echte verdenkingen kwam het niet.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2017 mee
willen geven?
Ik heb maar één advies voor hem: genieten!

Proficiat!
Prins Ted I

Adjudanten Rob en Leon

Het programma zat vol met
muziek, dans, zang en humor.
Zo waren er bijdragen van onder meer
de dansgarde, De Happy Hotdogs,
dansgroep, de bambino’s, Nick van de

Munckhof en Silke Knops en de
Hegga Ladies. Ook was er onverwachts
bezoek van Carnavalsband.nl, die aan
kondigde op te treden op de
prinsenreceptie.

Verder zong Brabander Noud
Bongers over vroeger en als afsluiter
lieten Bonnie en Susan Knops het
winnende liedje Gen Zurg van het
liedjesmatinee horen.

!
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Schonne
Viduro, versterkt uw kracht!
www.viduro.nl
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PRINS TED I GEFELICITEERD NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Crist Coppens
Wij wensen Prins Ted I en zijn
gezelschap een schonne vastelaovend!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

feliciteert

www.herraetswoonplein.nl | Horst

漀爀猀琀 挀攀渀琀爀

䠀

arian
M
s
se
in
r
p
I,
d
e
T
s
n
e
pre
eon
en adjudante Rob en L

倀爀椀渀猀
攀
搀
琀
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椀
䰀攀漀渀
甀洀 昀攀氀椀挀
琀攀 刀漀戀 攀渀
猀 䴀愀爀椀愀渀

吀攀搀 搀ᤠ渀 䤀攀

攀渀 倀爀椀渀猀攀
爀猀琀攀 洀椀琀 稀椀

Geniet bij ons van een:
• lunch
• tapas
• à la carte • drinks

渀

攀渀 䄀搀樀甀搀愀

吀爀漀琀猀 漀瀀 漀渀稀攀
愀挀琀椀攀瘀攀 漀渀搀攀爀渀攀洀攀爀

瀀爀椀渀猀

琀攀搀 椀
Prins Ted I gefeliciteerd!

Tienrayseweg 2 Horst
077 397 6000
info@parkhotelhorst.nl

CV D’n Dreumel ( Horst)

“Weej wense
ozze Prins Ted I
enne schonne
carnaval!”

Boscafé Het Maasdal

Tienrayseweg 10b Horst
T: 077 - 397 03 34
www.boscafehetmaasdal.nl

7 dagen per week open, ook tijdens carnaval!

WIJ FELICITEREN HET PREENSELIK TRIO
EN WENSEN IEDERIËN ENNE SCHONNE VASTELAOVEND!
GEBROEDERS VAN DOORNELAAN 86 HORST • TEL: 077 - 397 82 22 • WWW.DELAATGULIKERS.NL
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‘Van heel
dichtbij
meemaken’

Deze carnaval
staon weej
same óp de taoffels
en steul en zörge
vur en fantastisch
vastenaovesgeveul

Wie ben je?
Ik ben Ted Herraets, 45 jaar
jong. Ik ben getrouwd
met Marian Wessels (40).
Samen hebben wij vier
kinderen. Chris van 15
jaar oud en Ellen van 13
jaar oud gaan naar het
Dendron College. Koen van
11 jaar oud en Sam van 9
jaar oud gaan naar basisschool
De Twister. Mijn ouders zijn Chrit
en Leny Herraets en mijn grootouders
zijn Herraets Thei en Cuppen Lies.
De kinderen en de buurt vinden het geweldig
dat ik prins ben geworden, al had men het totaal niet
meer verwacht.
Waar werk je?
Ik ben eigenaar van meubel- en zitrelaxspeciaalzaak Herraets Wonen
in Horst. Daarvoor heb ik de opleiding HEAO in Arnhem gedaan.
Mijn vrouw Marian heeft samen met haar broer een elektronisch
bureau in Wijchen: Wesso Elektro Wijchen en werkt als sportinstructrice
bij Anco lifestyle centre.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te worden?
Ik heb ja gezegd, omdat het mij geweldig lijkt om carnaval een jaar van
heel dichtbij volledig mee te maken. Verder werd ik al jaren genoemd
als kandidaat waardoor ik zelf al aan het idee gewend was dat er de
kans bestond dat ik een keer gevraagd zou worden.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik voelde mij enorm gelukkig en ‘gröts’. Mijn adjudanten zijn Rob
Geurts en Leon Litjens. Beiden ken ik al van kinds af aan.
Wat betekent carnaval voor jou?
Carnaval betekent voor mij een tijd waarin men gezamenlijk met
vrienden, familie en bekenden heerlijke activiteiten beleeft met veel
lol, plezier en schele kwats.
Wat wordt er volgens jou van een prins verwacht?
Van een prins wordt verwacht dat hij voorop gaat tijdens carnaval.
Hij moet een oog en oor voor een ieder hebben en moet vooral veel
positiviteit uitstralen.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw gemeente toe?
Ik wens alle carnavalsvierders een heerlijke tijd toe waarbij men elke
ochtend gezond, fris en gelukkig kan terug kijken op een genoten
carnavalsactiviteit.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Eigenlijk kijk ik naar alle carnavalsactiviteiten zeer uit, omdat ik ze dit
jaar allemaal van heel dichtbij mag meemaken.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens carnaval?
Ik verwacht weinig te slapen, dus ik moet de uurtjes die ik kan slapen
zeer koesteren. De woensdag na carnaval wordt een echte resetdag
voor mij, omdat het donderdag weer gewoon een werkdag is.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden voor familie,
vrienden en kennissen?
Ik heb mijn aanstelling geheim kunnen houden door gewoon mijn
mond te houden en alles zeer gedegen van te voren voor te bereiden
en te bespreken met Marian. Verder had ik het geluk dat velen er wel
over begonnen dat ik dit jaar prins zou worden, maar snel van het
onderwerp veranderden omdat ik al jaren met zulke vragen bestookt
wordt en ze het vervelend vinden om daar ten opzichte van mij weer
over beginnen ’te zagen’.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2017 mee willen geven?
Mijn advies is om na het moment van vragen en akkoord geven
direct te beginnen met alle zaken goed voor te bereiden en regelen.
En vooral genieten van de voorpret. Dit zodat je met gezonde stress
naar de proclamatie toe kunt leven. Daarna komt alles in een heftige
stroomversnelling.

PRINS TED I GEFELICITEERD NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

11 vragen aan prins Ted I

Plus Lucassen feliciteert
preens Ted I, prinses Marian
en adjudante Rob en Leon

Gefeliciteerd,
en enne
fijne carnaval
toegewenst!

Wij feliciteren prins Ted I, prinses Marian
en adjudanten Leon en Rob

Ted van harte gefeliciteerd!
www.bovee.nl

HORST VERHUUR
PARTY - ATTRACTIE - FEESTTENTEN

077-3986426

info@horstverhuur.nl
www.horstverhuur.nl

Ristorante/ Pizzeria

‘La Rondine’
en
liaanse keuk
ta
I
e
d
..
f.
e
ro
P
Meterikseweg 84, Horst, 077-3989089, www.larondine.nl

PRINS TED I GEFELICITEERD NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN
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Steenstraat 16 Horst
077 398 12 93
www.slagerijjoosten.nl
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WEEJ WENSE N ZIEN
PREENS TED EEON EN
ADJUDANTE LHONNE
ROB ENNE SC D!
VASTENAOVEN

Gefeliciteerd Prins Ted
Herstraat 37 - Horst - Tel. 077-3983305

Weej wense ow
enne schonne carneval
Koninklijke felicitaties voor het prinselijk trio!

anco lifestyle centre
Venrayseweg 114, Horst
www.ancolifestylecentre.nl

Prins Ted I
gefeliciteerd!
www.debuun.nl
Loevetraat 14, 5961 TX Horst

ari

Zaterdag 13 febru

Classics

Weej loëpe weg mit de snelste Preens oeit!
Unne schonne Carnaval allemoal!

ZIEN
WEEJ FELICITEREN TED I MET B!
ADJUDANTEN LEON EN RO

Weej wense
Prins Ted,
adjudanten
Leon en Rob
unne
superschonne
Carnaval!
Alaaf!

www.proeflokaalvanhorst.nl

Kwalitaria ‘t Hukske

Wilhelminaplein 8, Horst
T 077 - 398 32 03

CV D’n Dreumel ( Horst)

Weej

en
waens

ne

schón

www.hethukske.nl/kwalitaria

ów

enne

al

carnav

Haps - Druten - Gemert - Grubbenvorst

Gefeliciteerd prins Ted I, prinses Marian en adjudanten Leon en Rob
Weej wense Prins Ted, adjudanten Leon en
Rob unne superschonne Carnaval! Alaaf!

L

wenst iedereen een fijne carnaval!
Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

www.weemen.nl
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Boerenbruidspaar
Meterik
Het boerenbruidspaar van Meterik, bestaande uit Sander Ambrosius
en Anna de Groot wordt op dinsdag 9 februari in de onecht verbonden.
De boerenbruiloft begint om 14.11 uur. Het gezelschap bestaat verder
uit Esther en John Litjens, die de ouders van de bruid spelen. Marja van
den Oetelaar-Couwenberg en Sjaak Jenniskens zijn de ouders van de
bruidegom. Ook Laurens Beelen en Thijs Bouten, twee neven, en
pastoor Paul van den Beuken horen bij het gezelschap.

Eugène Peelen nieuwe
prins in Meerlo
Tijdens het prinsenbal van zaterdag 16 januari in Meerlo is prins Eugène Peelen uitgeroepen tot 69e prins van CV
De Vöskes. Hij wordt bijgestaan door zijn prinses Anja.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Jeugdprins Niek II
in Hegelsom
In de Tuutetempel, Zaal Debije, is zondag 17 januari jeugdprins Niek II
uitgekomen als nieuwe heerser van de Kuukes in Hegelsom.
Onder toeziend oog van prins Niek I
kwam naamgenoot jeugdprins Niek II
uit. Niek Peeters wordt bijgestaan door
zijn adjudanten Lars Stappers en Patrick
Kellenaers. Zijn motto is: ‘Kom nao

Hegga met z’n álle, wánt met dees
daag gaon weej knalle!’. Niek II en
adjudanten Lars en Patrick houden
receptie op zondag 31 januari om 14.11
uur in Zaal Debije. (Foto: Stef Dekker)

Prins Eugène is 46 jaar en heeft
een Anthuriumkwekerij in Meerlo.

Zijn hobby’s zijn de brandweer, fietsen
en PSV. Prinses Anja is 42 jaar, geboren

in Horst en opgegroeid in Swolgen.
Zij werkt als boeketmaakster van
Anthuriums in hun kwekerij. Samen
hebben ze drie kinderen: Janne, Bart en
Pim. Bart is dit jaar ook adjudant bij het
jeugdprinselijk trio. De receptie van het
paar vindt plaats op zaterdag 30 januari
van 20.11 tot 22.11 uur in ’t Brugeind
in Meerlo.

Boerenbruidspaar

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

Preens TED I
kwaomt liëre kenne óp zien recepsie die
zaoterdág 23 jannewari 2016 gehalde wuurdt in
de mèrthal, aan de gasthoêsstraot,
”deze carnaval staon weej same óp de taoffels en steul

tusse 20.11 en 22.11 oor.

en zÖrge vur en fantastisch vastenaovesgeveul!”

á-sloêtend is d’r groët fiëst in de mèrthal.

preens:

TED HERRAETS

prinses:

marian herraets-wessels

kómde ok?

adjudânt: Rob geurts
adjudânt: leon litjens

hórs, jannewari 2016

Deze avond werd ook het
boerenbruidspaar gepresenteerd.
Het gezelschap bestond onder andere
uit Robbert van de Kikvors, van meister
Jacobs en Iny van de Langstraot uut
Rooy en Hermie van de Kikvors, van
ziekenbroeder Sjef en Mia uit het
Piëlhazeriek (Robbert en Hermie
Jacobs) en hun getuigen Jürgen de
keuterboer, van Wijnbergen Toëen
en Rikie van de Gun en Margo van
schapenboer Engelbert en ‘Aldoppertruuj’ An van de Veestraot (Jürgen
en Margo Wijnbergen).
Het boerenbruidspaar gaat zich
verloven op carnavalsmaandag
8 februari in café Oud Meerlo en
wordt in de onecht verbonden op
dinsdag 9 februari op het peleintje bij
het gemeentehuis. De bruiloft vindt
plaats in ’t Brugeind. Ten slotte werd
op zaterdag 16 januari ook de strijd
om de titel carnavalsschlager 2016
gestreden. Wej Twiee en ik werden
vierde, debutant Klank op de Keien
werd derde, de tweede plaats was voor
de Patrijsjes en de Alt Prinse werden
uitgeroepen tot winnaar met het
nummer ‘Fieëste zoëas elk jaor’.
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CV Gekke Maondaagsvereiniging De Plaggenhouwers (Grubbenvorst)

11 vragen aan prins Peter I

‘Kans die je maar één keer krijgt’

Keuning beej
de Schutte, beej De
det
Plaggenhouwers prins,
ze
ware de druime van de
w
plaggemins. Geneet no
now
van ut leave, ut fies is
begos. Ik hof nie mier te Wie ben je?
Mijn naam is
dinke, as dat is kos.
Peter Relouw, ik
ben 47 jaar oud, al
bijna 25 jaar getrouwd
met Marlie en wij hebben een
zoon, John, 18 jaar oud, die nu ook mijn adjudant is
samen met Tim Vercoulen. Ik ben van 1996 tot en
met 2011 lid geweest van de raad van elf en toen
ook vier keer adjudant geweest. Eerst van prins
Huub in 1996, toen van prins Piet in 1998, prins
Hans in 2003 en prins Jos in 2012. Verder ben ik ook
nog voorzitter van schutterij St. Jan in Grubbenvorst.
Waar werk je?
Ik ben zelfstandig ondernemer. Wij hebben een
rijdende winkel waarmee ik de mensen voorzie

van de dagelijkse boodschappen in Grubbenvorst,
Lottum, Velden, Lomm, Sevenum en Blerick.
Ik doe dit werk sinds november 1988 en heb
toen het bedrijf overgenomen van mijn ouders.
Verder hebben wij ook nog een bezorgservice van
brood en gebak. Natuurlijk is de rijdende winkel nu
ook helemaal ingericht in carnavalssfeer.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins
te worden?
Als je al vier keer adjudant bent geweest en je op
en top bourgondiër bent, droom je er natuurlijk ook
van om één keer als prins van de Plaggenhouwers
voorop te mogen gaan. Verder is het ook uniek
om dit te mogen doen met mijn eigen zoon als
adjudant, iets wat bij De Plaggenhouwers nog niet
eerder is voorgekomen. In 2003 hadden we ook al

iets speciaals, toen zijn we namelijk met drie broers
het prinselijk trio geweest in Grubbenvorst.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Een droom werd werkelijkheid. Nadat ik in 2015 al
de eer had om koning te mogen te zijn bij schutterij
St. Jan, voelt het als een hele eer om prins te
mogen zijn bij De Plaggenhouwers. Toen ik werd
gevraagd om prins te worden, heb ik dan ook gelijk
ja gezegd! En om dit dan te mogen doen met een
van onze beste vrienden, Tim Vercoulen, en mijn
eigen zoon als adjudant, John Relouw, maakt het
natuurlijk heel speciaal.
Wat betekent carnaval voor jou?
Carnaval is iets wat je als geboren en getogen
Limburger natuurlijk altijd moet vieren!
Wat wordt er volgens jou van prins verwacht?
Als prins ben je het visitekaartje van de Gekke
Maondaagsvereniging en zo moet je je dan ook
overal presenteren. Verder wil je natuurlijk van elke
festiviteit een groot feest maken.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Ik wens alle carnavalsvierders een te gekke tijd toe,
waarbij genieten altijd op de eerste plaats staat.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Elke activiteit tot nu toe heb ik beleefd als een
groot feest, maar ik verwacht dit jaar op 25 januari
een heel speciale Gekke Maondaag.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens carnaval?
Omdat ik het geluk heb dat ik niet zo heel veel
slaap nodig heb, zal dit ook met deze dagen niet
zo’n probleem zijn als de nachten wat korter zijn.
En als ik me dan een keer niet helemaal fit voel heb
ik het geluk dat mijn adjudant eigenaar is van de
DIO drogist hier in Grubbenvorst. Dus die heeft altijd
wel een middeltje bij de hand om mij op de been
te houden met deze dagen.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Ik denk dat veel mensen niet meer hadden
verwacht dat ik nog een keer prins zou worden
omdat ik al zo’n drie jaar niet meer bij de raad van
elf zit en ook al vier keer adjudant ben geweest.
Dus met de opmerking ‘och die tijd hebben
we gehad’, had ik de mensen al weer op een
dwaalspoor gezet.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2017 mee
willen geven?
Genieten van het begin tot het eind, want die kans
krijg je maar een keer in je leven.

P R I N S P E T E R 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

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden

Het team van Verhaegh & Co Elektro wenst Prins Peter
en zijn adjudanten een mooie carnaval!
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Hagelkruisweg 9, Grubbenvorst • Telefoon 077-737 00 99 • www.verhaegh-co.nl

ter I

Wij feliciteren prins Pe
Beatrixstraat 11
5971 BN GRUBBENVORST
T 077 - 366 31 65
E info@John-clevers-security.nl

John Clevers
Security

uw betrouwbare partner in Beveiliging!
www.john-clevers-security.nl

’As dat is kôs’
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Jeugdcarnaval
De Kreyepoetjes
Bij de gezamenlijke jeugdcarnavalsvereniging De Kreyepoetjes van
Broekhuizen en Broekhuizenvorst zijn op zondag 10 januari de
jeugdprins, jeugdprinses en een boerenbruidspaar uitgekomen.
Isaac Pereira is deze middag uitgekomen als jeugdprins van de
Kreyepoetjes. Zijn prinses is Kiki Schoonderbeek. Isaac gaat naar de
brugklas van het Blariacum College en Kiki gaat naar de brugklas van
het Dendron College in Horst. Het bruidspaar bestaat uit Rick van de
Loo en Is Hendrix. Beide zitten in groep 7 van basisschool De Schakel
in Broekhuizenvorst. De receptie van het jeugdprinsenpaar en het
boerenbruidspaar vindt plaats op maandag 8 februari in het
Maaspaviljoen in Broekhuizen.

LESPROGRAMMA
LESPROGRAMMA
VOORJAAR 2016
LESPROGRAMMA
VOORJAAR
VOORJAAR 2016
2016
DANSEN BIJ FROXX
Maandag
25 januari
DANSEN
BIJ
DANSEN
BIJ FROXX
FROXX
16:00
Zumba Kids (vanaf gr.4)

Carnavalsnummer
van basisschool De Krullevaar
Basisschool de Krullevaar in Sevenum heeft een ‘carnavalskraker’ geschreven en gezongen. Het nummer
‘Carnaval oppe Krullevaar’ is door kinderen en ouders ingezongen. Het nummer is komende carnaval in
Sevenum op veel plekken te horen. De Krullevaar fleurt met dit nummer hun eigen optocht op, die op vrijdag
5 februari plaatsvindt.

MaandagHip
25 januari
16:45
Hop Kids
Maandag 25 januari
16:00 Hip
Zumba
(vanaf gr.4)
17:30
HopKids
Wedstrijd
Training
16:00
Zumba
Kids
(vanaf gr.4)
16:45
Hip
Hop
Kids
Dinsdag
januari
16:45 26Hip
Hop Kids
17:30 HipHop
Hip HopWedstrijd
Wedstrijd Training
18:15
17:30
Hip Hop WedstrijdTraining
Training
Dinsdag 26
januari
19:00
Hip
Hop
Teens/Youth
(Tony)
Dinsdag 26 januari
18:15
HipHop
Wedstrijd Training
Woensdag
27 januari
18:15
HipHop
Wedstrijd Training
19:00 X-mini
Hip Hop
Teens/Youth
16:00
Kids
(gr. 1/2) (Tony)
19:00
Hip Hop
Teens/Youth
(Tony)
Woensdag
27 Kids
januari
16:30
Mini
(gr. 3/4)
Woensdag
27 januari
16:00 Modi
X-miniKids
Kids (gr.5/6)
1/2)
17:15
16:00
X-mini Kids(gr.
(gr. 1/2)
16:30 Hip
MiniHop
KidsTeens
(gr. 3/4)
18:00
16:30
Mini Kids (gr. 3/4)
17:15 Hip
Modi
Kids
(gr. 5/6)
18:45
Hop
Youth/Adults
17:15
Modi
Kids
(gr. 5/6)
18:00
Hip
Hop
Teens
Donderdag
28
januari
18:00
Hip Hop Teens
18:45 Hip
Hip Hop
Hop Youth/Adults
16:00
Training
18:45
Hip Hop Wedstrijd
Youth/Adults
Donderdag
28 Only
januari
16:45
Boys
Beginners NIEUW!
Donderdag
28 januari
16:00 Boys
Hip Hop
Training
17:30
OnlyWedstrijd
Elite
16:00
Hip Hop
Wedstrijd
Training
16:45 27
Boys
Only Beginners NIEUW!
Zaterdag
februari
16:45
Boys Only Beginners NIEUW!
09:00
17:30 Peuterdans
Boys Only Elite
17:30
Boys Only Elite
Zaterdag
2712
februari
Kids
=
10
t/m
jr.
Zaterdag 27 februari
Teens
15 jr.
09:00= 12 t/m
Peuterdans
09:00
Peuterdans
Youth
t/m1222jr.jr.
Kids ==1016t/m
Kids =Only
10 t/m
12 jr.8 jaar.
Boys
vanaf
Teens = 12= t/m
15 jr.
Teens
= 12 t/m
15 jr. op onze website
Kijk
voor
kosten
Youth
= 16de
t/m
22 jr.
Youth = 16 t/m 22 jr.
Boys Only = vanaf 8 jaar.
Boys Only = vanaf 8 jaar.

Kijk voor de kosten op onze website
Kijk voor de kosten op onze website

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

PEUTERDANS

Nieuw in Froxx: Peuterdans!
Peuters gaan op een speelse manier
leren
muziek. De
Nieuwbewegen
in Froxx:op
Peuterdans!
Nieuw increativi-teit
Froxx: Peuterdans!
fantasie,
de expressie
Peuters gaan op een en
speelse
manier
Peuters
gaan op wordt
een speelse
manier
van
de
kinderen
gestimuleerd
leren bewegen op muziek. De
lerenverschillende
bewegen op muziek.
De en
door
dansspellen
fantasie, creativi-teit en de expressie
fantasie, creativi-teit en de expressie
dansthema’s.
van de kinderen wordt gestimuleerd
van de kinderen wordt gestimuleerd
door verschillende
dansspellen en
Zaterdag
27 februari
door verschillende
dansspellen en
dansthema’s.
09:00
Peuterdans (2-4 jaar, 30 min.)
dansthema’s.
KOSTEN?
voor € 60,Zaterdag 15
27 lessen
februari
Zaterdag 27 februari
09:00 Peuterdans (2-4 jaar, 30 min.)
09:00 Peuterdans (2-4 jaar, 30 min.)
KOSTEN? 15 lessen voor € 60,KOSTEN? 15 lessen voor € 60,Dinsdag 26 januari
16:00 Musical Kids (8-12 jaar)
17:00 Musical Teens (12-18 jaar)
Dinsdag 26 januari
Dinsdag 26
KOSTEN?
15januari
lessen voor € 135,16:00 Musical Kids (8-12 jaar)
16:00dansen,
Musical
Kidsen(8-12
jaar)
Leren
zingen
in lessen
17:00 Musical
Teens acteren
(12-18 jaar)
17:00
MusicalTijdens
Teensde
(12-18
van
75 minuten.
lessenjaar)
wordt
KOSTEN?
15 lessen
voorproductie
€ 135,er
gewerkt naar
een grote
KOSTEN?
15 lessen
voor € 135,- op 4

PEUTERDANS
PEUTERDANS

MUSICAL LESSEN

MUSICAL
MUSICAL LESSEN
LESSEN

Oefenreceptie zomercarnaval
In café De Beurs is op maandag 11 januari de tiende zomerprins Dirk I uitgeroepen. Op zondag 31 januari
vindt er een oefenreceptie plaats, vanaf 14.11 uur in café De Beurs in Horst. De 19-jarige Dirk van Rengs is
werkzaam bij het Boscafé in Horst. In zijn vrije tijd speelt prins Dirk I voetbal bij Wittenhorst 8. Verder zingt
hij samen met zijn adjudanten in de groep Neet oet Serum. Prins Dirk I wordt bijgestaan door zijn prinses
Zowie, adjudanten Koen Aarts en Noud Heijligers en dansmariekes Ellen en Linda Zanders. Omdat de
weg naar het zomercarnaval 16 juli nog lang is, heeft de organisatie een oefenreceptie ingelast op zondag
31 januari. Dan kan iedereen het prinselijk trio feliciteren. Thei en Marij sluiten deze middag af met een
miniconcert.

en
5 juni
.
Leren
dansen,
zingen en acteren in lessen
Leren dansen, zingen en acteren in lessen
van 75 minuten. Tijdens de lessen wordt
van 75 minuten. Tijdens de lessen wordt
er gewerkt naar een grote productie op 4
er gewerkt naar een grote productie op 4
en 5 juni .
en 5 juni .
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SPORTEN BIJ FROXX
Je kunt en mag altijd
SPORTEN
BIJ
FROXX
SPORTEN
BIJkosteloos
FROXX
een keertje mee sporten op proef.
Je
kunt enhoef
mag altijd
kosteloos
Hiervoor
je niet
aan te
Je
kunt en magjealtijd
kosteloos
een
keertje
mee
sporten
op proef.
melden.
Kom
gewoon
binnen
een keertje mee sporten
op proef.
Hiervoor
hoef
je
je
niet
aan
te
lopen, je bent
altijd
welkom!
Hiervoor
hoef je
je niet
aan te
melden. Kom gewoon binnen
melden.
Kom gewoon binnen
Maandag
lopen,
je bent altijd welkom!
lopen,
altijdMwelkom!
09:00 je bent
Body-Fit
Maandag
18:30
Body-Fit M
Maandag
09:00
Body-Fit
19:30
Body-Fit M
C
09:00
Body-Fit
M
18:30
Body-Fit
M
20:30
ZUMBA Fitness
18:30
Body-Fit
M
19:30
C
Dinsdag Body-Fit
19:30
Body-Fit C
20:30
ZUMBA Fitness
20:00
Fitness
20:30
ZUMBA Fitness
Dinsdag
21:00
MEN POWER!
Dinsdag
20:00
ZUMBA Fitness
Woensdag
20:00
ZUMBA Fitness
21:00
MEN
POWER!
09:00
Body-Fit
M
21:00
MEN
POWER!
Woensdag
10:00
ZUMBA
Fitness
Woensdag
09:00
Body-Fit
M
19:30
STEP LES!
09:00
Body-Fit
M
10:00
ZUMBA Fitness
20:30
Fitness
10:00
ZUMBA Fitness
Donderdag
19:30
STEP LES!
19:30
STEP LES!
09:00
Fitness
20:30
ZUMBA Fitness
20:30
ZUMBA Fitness
18:30
ZUMBA Fitness
Donderdag
Donderdag
19:30
PILATESFitness
NIEUW!
09:00
ZUMBA
09:00
ZUMBA Fitness
Zondag ZUMBA Fitness
18:30
18:30
ZUMBA Fitness
10:00
ZUMBA Fitness
19:30
PILATES
NIEUW!
19:30
PILATES NIEUW!
Zondag
Seizoen
van
20
weken
geldig
Zondag
10:00
ZUMBAt/m
Fitness
van
15
februari
zon
10:00
ZUMBA Fitness 17 juli ‘16
Per les van 20 weken
€ 7,00geldig
Seizoen
Seizoen
van
20 weken
geldig€ 6,25/les
10-ritten
kaart
€ 62,50
van
15 februari
t/m
zon 17=juli
‘16
van
15
februari
t/m
zon
17=juli
‘16
20-ritten
105,00
€ 5,25/les
Per
les kaart €€ 7,00
Per
les
€
7,00
Onbeperkt
€
130,00
10-ritten kaart € 62,50 = € 6,25/les
10-ritten kaart € 62,50 = € 6,25/les
20-ritten
kaart € 105,00
Géén instapkosten,
géén == €€ 5,25/les
20-ritten
kaart € 105,00
5,25/les
Onbeperkt
130,00
inschrijfgeld, géén€ verplichte
Onbeperkt
€ 130,00
maandelijkse
incasso’s.
Géén
instapkosten,
géénGeen
Géén
géén open
vaste instapkosten,
avond, géén
maar verplichte
allemaal
inschrijfgeld,
inschrijfgeld,
géén
verplichte
inloopuren!
Je
komt
sporten
maandelijkse incasso’s.
Geen
maandelijkse
incasso’s.
Geen
wanneer het jou
uitkomt!
vaste avond, maar allemaal open
vaste avond, maar allemaal open
inloopuren! Je komt sporten
inloopuren! Je komt sporten
wanneer het jou uitkomt!
wanneer het jou uitkomt!

MEN POWER:

SPORTEN VOOR MANNEN

MEN
POWER:
In 45 minuten
snel en effectief
MEN
POWER:
hard werken aan je lijf, met je lijf!
SPORTEN
VOOR
MANNEN
SPORTEN
VOOR
MANNEN
Geen apparaten
of technische

In
45 minuten
snel en
effectief
snufjes,
maar puur
sporten
met je
In
45 minuten
snel en
effectief
hard
werken
aan je lijf, met
eigen
lichaams-gewicht.
De je
leslijf!
hard werken aan je lijf, met
je
lijf!
Geen
apparaten
of
technische
bestaat
uit krachttraining
in
Geen
apparaten
of technische
snufjes,
maar
puur
sporten met je
combinatie
met
conditietraining.
snufjes,
maar
puur
sporten met je
eigen
lichaams-gewicht.
De les 10
Dinsdag
van
21:00
tot 21:45u.
eigen lichaams-gewicht.
De les
bestaat
uit
krachttraining
in
ritten kaart
€ 50,- 20 rittenkaart
€
bestaat
uit krachttraining
in
combinatie
met conditietraining.
90,combinatie met conditietraining.
Dinsdag van 21:00 tot 21:45u. 10
Dinsdag van 21:00 tot 21:45u. 10
ritten kaart € 50,- 20 rittenkaart €
ritten
kaart € 50,20 rittenkaart
Gedurende
het seizoen
is het €
90,90,- mogelijk dat de lessen en
lestijden worden aangepast.
Gedurende het seizoen is het
Gedurende het seizoen is het
mogelijk dat de lessen en
mogelijk dat de lessen en
lestijden worden aangepast.
lestijden worden aangepast.

Iedere eerste dinsdag van de maand
van 13:30 tot 16:00 uur stijl- en
lijndansen voor senioren!
Iedere eerste
de maand
Entrée:
€ 2,50 dinsdag
p.pers. van
Iedere eerste
dinsdag
van de maand
van 13:30
tot1-3,
16:00
uur
stijlen
Dinsdag
2-2,
5-4,
3-5
en
van 13:30 tot 16:00 uur stijl- 7-6
en
lijndansen voor senioren!
lijndansen voor senioren!
Entrée: € 2,50 p.pers.
Entrée: € 2,50 p.pers.
Dinsdag 2-2, 1-3, 5-4, 3-5 en 7-6
Dinsdag 2-2, 1-3, 5-4, 3-5 en 7-6
Feesterij en Danserij Froxx
Venrayseweg 116, 5961 AJ Horst, tel: 077-4770111, www.froxx.nl, A73 afrit 10
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Feesterij en Danserij Froxx
Feesterij en Danserij Froxx
Venrayseweg 116, 5961 AJ Horst, tel: 077-4770111, www.froxx.nl, A73 afrit 10
Venrayseweg 116, 5961 AJ Horst, tel: 077-4770111, www.froxx.nl, A73 afrit 10
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Poëzieavond
Leerlingen van de derde klassen van het Dendron College hebben
afgelopen tijd workshops poëzie gevolgd. Op woensdag 27 januari van 19.30
tot 21.15 uur presenteren de leerlingen hun werk in de bibliotheek Horst.
De leerlingen dragen hun
gedichten voor en een jury onder
leiding van dichter Hans Hagen kiest
het beste gedicht. Tussen de
voordrachten door zorgen de
leerlingen voor muzikale acts.

Hans Hagen draagt voor uit eigen
werk en wordt door enkele leerlingen
geïnterviewd. In de bibliotheek kan
het publiek kunstwerken bekijken die
de leerlingen rondom poëzie gemaakt
hebben.

Uit

Horst
aan de
Maas

Dave
Lommen

Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt in
de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben gevolgd en
buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: sterrenkundedocent Dave Lommen,
oorspronkelijk uit Grubbenvorst maar tegenwoordig woonachtig in Singapore.

Kinderworkshop
Kumihimo
Museum de Kantfabriek organiseert op woensdag 27 januari om 14.00
uur een workshop voor kinderen over de Japanse vlechttechniek Kumihimo.
Kumihimo werd al door de Samurai
gebruikt om hun uniform mee dicht te
maken en te versieren. Ook ter
versiering van kimono’s werd de
vlechttechniek gebruikt. Kumihimo
wordt echter ook als moderne techniek

gebruikt om kettingen te maken.
Tijdens de workshop kunnen de
kinderen dan ook een armband of
sleutelhanger maken.
Voor meer informatie, kijk op
www.museumdekantfabriek.nl

Vogelmarkt in Meerlo
Vogelvereniging De Gevleugelde Vrienden Wanssum e.o. organiseert op
zondag 24 januari haar maandelijkse vogelmarkt. De markt vindt plaats van
09.30 tot 12.00 uur in ’t Brugeind in Meerlo.
Op deze vogelmarkt kan een
iedereen vogels kopen, maar ook zelf
verkopen. Op de markt zijn tevens
diverse vogelhandelaren aanwezig. Ook
kan men hier terecht voor alle
vogelbenodigdheden zoals vogelvoer

en nestkastjes. Duiven en kwartels
zullen niet worden toegelaten en er
mogen maximaal twee vogels in één
kooi zitten.
Voor meer informatie, bel met
M. van Osch op 0478 53 12 21.

Siersmeedwerk
Smeden zijn op zondagmiddag 24 januari in museum De Locht bezig met
het vervaardigen van siersmeedwerk.
Zij maken met eenvoudige
hulpmiddelen als een hamer en
aambeeld enkele gebruiksvoorwerpen.
De muziekgroep Vurdewind is deze dag
aanwezig om de activiteiten muzikaal

op te luisteren. Bezoekers kunnen ook
de wisselexpositie Joodse Onderduikkinderen bekijken. De Locht is deze dag
van 10.00 tot 17.00 uur open. De
demonstraties beginnen om 13.00 uur.

Vocal Connexion
brengt cd uit
Zangvereniging Vocal Connexion uit Sevenum brengt een cd uit die
gemaakt is ter ere van het 10-jarig jubileum van dirigent Marcel Engelen.
Om de cd te maken heeft de zanggroep enkele maanden gerepeteerd.
In oktober is de cd vervolgens in twee
dagen opgenomen. Op 30 december
zijn vervolgens de eerste exemplaren
overhandigd aan Engelen zelf en Paul
Martijn van Studios Paulus. “We zijn

supertrots op het eindresultaat.
We hebben met veel plezier aan deze
cd gewerkt en hopen dat veel mensen
van onze cd zullen gaan genieten”,
aldus José Karis, voorzitter van Vocal
Connexion. Voor meer informatie, kijk
op www.vocalconnexion.nl

Preense Gala in
zaal Debije
CV d’n Tuutekop houdt op zaterdag 6 februari het Preense Gala in zaal
Debije in Hegelsom. Op deze avond mogen mensen hun eigen prins(es)
komen presenteren.
De prinsen hebben de mogelijkheid
om gefotografeerd te worden door een
professionele fotograaf. Iedereen vanaf
16 jaar is welkom, zowel carnavalsvierders uit Hegelsom als mensen van
buitenaf. De organisatie moedigt het

Dave Lommen (38) groeide op in Grubbenvorst, lekker
rustig thuis bij zijn vader en moeder. “Ik heb een leuke
jeugd gehad. Bij het pleintje bij ons thuis was ik vaak te
vinden. Daar rende ik de hele tijd rondjes omheen. Ik heb
er nooit iets mee gedaan, later ben ik pas de atletiek
ingegaan.” Dave geeft sterrenkunde op een middelbare
school. “Toen ik klein was bladerde ik ooit door een
boekje. Mijn eerste heelalboek, heette het. Die heb ik nog
bewaard en ligt thuis ergens op zolder.”
“In Singapore heb je eigenlijk geen moment rust. Er is
altijd verkeer en het licht schijnt constant. Dit komt omdat
de straatverlichting in de stad altijd aan staat. Elk jaar
ga ik terug naar Grubbenvorst. Dan merk ik echt wel het
verschil. Als ik dan bijvoorbeeld ’s avonds in bed lig, is
het heerlijk stil buiten. Dat ken ik echt niet in Singapore.”
Singapore heeft ook een groot voordeel vergeleken
met Nederland. “In Nederland regent het heel vaak. In
Singapore regent het ook wel eens, maar een bui is snel
weggetrokken. Regenbuien van een dag lang komen hier
eigenlijk niet voor.”
Dave heeft een Singaporaanse vrouw. “Ik ben haar
tegen het lijf gelopen toen ik in Engeland was als sterrenkundige. Met haar heb ik nu een superdochter van vier,

Amber. Amber kan dialect, Engels, Nederlands en Chinees.
Mijn vrouw kan ook Nederlands, maar wij praten Engels
tegen elkaar. Als ze Nederlands tegen me praat, moet ze
vaak denken wat ze gaat zeggen. Maar de uitspraak is
prima, ze kan zo een brood bestellen in Nederland.”
“Sterren heb ik altijd interessant gevonden. Ik vind het
heel interessant hoe sterren werken, hoe het heelal werkt
en dan vind ik het ook leuk om dit allemaal uit te leggen.
Ze zeggen wel eens dat dingen die kinderen altijd interessant vinden dinosauriërs en sterrenkunde zijn. Ze hebben
iets magisch in zich. Dus je hebt altijd een geboeid publiek
voor je als je lesgeeft.”
Op de vraag of Dave ooit nog terug naar Nederland
verhuist, weet hij het antwoord niet. “Als dat zo is, moet
dat door een noodsituatie zijn. Ik weet het eigenlijk niet.
Ik zit hier met mijn vrouw en dochter prima. Ik denk dat ik
hier wel even blijf.”
Het mooiste aan zijn vak als docent vindt Dave dat hij
interactie heeft met zijn studenten. “Als ik dan iets uitleg
en de kinderen begrijpen het niet, doe je je werk niet
goed en is het ook niets aan. Maar als je iets vertelt en ze
begrijpen het, dan is dat natuurlijk super. Het is helemaal
geweldig als je dit ook nog terug ziet in hun resultaten.”

Twaalfde WinterZon Festival
Rotary Horst en O.V. Concordia ’62 uit Horst organiseren op zondag 28 februari het WinterZon Festival. Tijdens dit
muziekfestival voor mensen met een beperking treden verschillende artiesten op.

De aftrap van het festival wordt dit
jaar verzorgd door Froxx uit Horst met
een dansshow. Naast de optredens op
het hoofdpodium worden de bezoekers
bij aankomst en in de zaal vermaakt
aan om de prinsen als zodanig
herkenbaar te maken. De muziek wordt door onder meer straattheatergroep
deze avond verzorgd door een gelegen- Salivette, The Lone Ranger Airbrushtatheidsformatie. De leden daarvan worden toos, Clowntje Polka en de Knuffelfee.
langzaam bekendgemaakt via Facebook. De muzikale afwisseling tussen de
optredens wordt verzorgd door dj Guido
De avond begint om 21.11 uur.

Ernst. Nieuw dit jaar is ook de
medewerking van twee deskundigen
op het gebied van NMG, Nederlands
Met Gebaren, die een lied van elke
artiest vanaf het podium zullen
ondersteunen met gebaren.
Onder andere Romy Monteiro, Frans
Duijts, Crist Coppens en One Two Trio
staan deze dag op het programma.
Ook troubadour Math Craenmehr

uit Horst gaat samen met Frank en
Ivan van de Boembox Band uit Horst
optreden. Het WinterZon Festival
vindt zijn oorsprong in Horst en wordt
georganiseerd door Rotary Horst aan
de Maas en o.v. Concordia ’62 uit Horst
met hulp van ruim 125 vrijwilligers.
Het WinterZon Festival vindt plaats
in de overdekte hallen van FloraZON
in Venlo.
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Nationale Voorleesdagen
in bieb Horst
De Nationale Voorleesdagen vinden plaats van woensdag 27 januari tot en met zaterdag 6 februari. In de
bibliotheek in Horst wordt daarom extra aandacht besteed aan voorlezen, waarbij het prentenboek ‘We hebben er
een geitje bij’ centraal staat.

Eerbetoon aan
Harry Connick in
Cambrinus
Café Cambrinus in Horst staat op zondag 24 januari in het teken van
een eerbetoon aan de Amerikaan Harry Connick. Deze middag begint om
16.00 uur.
In navolging van One Trick Pony,
de zeer succesvolle Paul Simon-tribute
gaan Harry Hendriks (gitaar en zang),
Mike Roelofs (piano en zang) en
drummer Arthur Lijten (drums), allen
uit de Vaste Mannen van Gerard van
Maasakkers en Guus Bakker (bassist
Wende Snijders) aan de bak met het
veelzijdige repertoire van Harry
Connick Jr. Deze zanger, pianist en

acteur is in Amerika een begrip, maar
voor velen hier enkel bekend als
jurylid in het Amerikaanse tv-programma Idols. Onder de naam One
Fine Thing maakt deze band een
muzikale reis langs typische New
Orleans jazz, via stuwende bigbandswing, naar hippe songs met een
funky, onderkoelde beat, aldus
Cambrinus.

Bijna alle peuterspeelzalen,
kinderdagverblijven en kindcentra in
Horst aan de Maas brengen tijdens
deze periode een bezoek aan de
bibliotheek. De bibliotheek organiseert
tijdens De Nationale Voorleesdagen ook
bijeenkomsten over voorlezen aan een
baby, hoe doe je dat? Uit onderzoek

blijkt namelijk dat voorlezen aan heel
jonge kinderen loont. Al na vijftien
maanden zijn er positieve effecten op
de woordenschat. Een baby kan nog
niet naar een verhaal luisteren of
erover praten, maar kan wel met een
boekje spelen, het vasthouden en naar
plaatjes kijken. Tijdens de bijeenkomst,

bedoeld voor (groot-)ouders en baby’s
tot ongeveer 2 jaar, zien deelnemers
hoe je met een baby op schoot kunt
lezen en muziek maken. De bijeenkomst kan ook bezocht worden door
broertjes en zusjes. De bijeenkomst is
op vrijdag 29 januari om 10.30 uur.
Aanmelden kan via jeugd@biblionu.nl

Vogelcursus voor beginners
Vogelwerkgroep ’t Hökske start binnenkort met het aanbieden van een vogelcursus voor beginners. De theorieavonden vinden plaats op maandagen en de excursies in het weekend. De data worden bekend zodra vastgesteld is
hoeveel animo er is.
Het doel van de cursus is om
beginners vogels te kunnen laten
herkennen aan uiterlijk en zang. Ze
leren dit door vogels te bekijken en
besluiteren op een beamer, en dit te
herhalen. Daarbij krijgen ze een
cursusboek waarin de vogels zijn
afgebeeld en beschreven. Deze cursus

Dolf Jansen treedt
op bij Kukeleku
Cabaretier Dolf Jansen treedt op zondag 24 januari op bij Kukeleku in
Horst. De voorstelling begint om 20.00 uur in ’t Gasthoês in Horst.
Dolf Jansen is behalve cabaretier
ook presentator, schrijver, muzikant
en marathonloper. In zijn voorstelling
Hardverwarmend zoekt hij naar
antwoorden. Waar hoort u bij? Waar
zou u graag bij horen? Waar wilt u
vooral niet bij horen en hoe erg is het
eigenlijk als je helemaal nergens bij

hoort? Deze vragen en vele andere
komen langs in de nieuwe
voorstelling. De voorstelling is in
verschillende vormen te zien.
In december was het een
oudejaarsconference en in januari
heeft de cabaretier zijn stuk in een
nieuw jasje gegoten.

bestaat uit een drietal theorielessen:
een over vogels rondom het huis, een
over de vogels die vooral in de bossen
voorkomen en een over de weide- en
akkervogels. Deze lessen worden
gecombineerd met een drietal
praktijklessen in de vorm van excursies.
Die vinden in verschillende gebieden

met verschillende vogels plaats. De
theorieavonden worden gehouden in
De Seveweag in Sevenum tussen 20.00
en 22.00 uur. De excursies worden in
overleg met de cursisten geregeld. Voor
meer informatie en opgeven, stuur een
e-mail naar info@vogelwerkgroephokske.nl of bel naar 077 467 15 94.

30

Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America

Winterwandeling
za 23 januari 10.00 uur
Organisatie: Aan de Drift
Startlocatie: Lorbaan 9a
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Grubbenvorst
WA-WA-bal

za 23 januari 20.00 uur
Org: CV De Plaggenhouwers
Locatie: café ’t Stammineke

zo 24 januari 20.00 uur
Locatie: kerk

Gekke Maondaag

za 23 januari 20.11 uur
Organisatie: CV De Turftreiers
Locatie: Bondszaal

ma 25 januari 10.00 uur
Organisatie: De Plaggenhouwers
Locatie: Grubbenvorst

di 26 januari
Locatie: café Boëms Jeu

Broekhuizen

Hegelsom

Evertsoord
Pieëlbal

zo 24 januari 11.00-16.00 uur
Locatie: Parkhotel

Eerbetoon aan Harry
Conninck
zo 24 januari 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Voorstelling Dolf Janssen
zo 24 januari 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ’t Gasthoês

Receptie prins

zo 24 januari 14.11 uur
Organisatie: CV D’n Tuutekop
Locatie: Zaal Debije

Receptie prins

zo 24 januari 14.11 uur
Organisatie: CV De Krey
Locatie: Maaspaviljoen

za 23 januari 20.00 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: de Mèrthal

Kronenberg

zo 24 januari 14.11 uur
vr 22 januari 20.00 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Org: CV Kroeënekraan en Pieëlhaas Locatie: MFC De Zwingel
Locatie: De Torrekoel

Horst

Dorpraadsvergadering
do 21 januari 20.00 uur
Locatie: Bowlingcentrum De Riet

di 26 januari
Organisatie: LGOG Kring ter Horst
Locatie: Museum de Kantfabriek

Kinderworkshop Kumihimo
wo 27 januari 14.00-16.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek

Poëzieavond
Borduurcafé

za 23 januari
vr 22 januari 14.00 uur
Org: CV Kroeënekraan en Pieëlhaas Locatie: Museum de Kantfabriek
Locatie: Smêlentos

Spinnen voor het goede doel

Griendtsveen

vr 22 januari t/m za 23 januari
Locatie: Anco lifestyle centre

zo 24 januari 14.00 uur
Organisatie: CV De Klotbultjes
Locatie: de Zaal

Truuje aovend

Receptie Prins

wo 27 januari 19.30-21.15 uur
Locatie: bibliotheek

Nationale Voorleesdagen
wo 27 januari – za 6 februari
Locatie: bibliotheek

Eenakter Witte Nacht
vr 22 januari 20.30 uur
Locatie: pretcafé de Beurs

Truujenbal
5x11 jubileumreceptie JCK

wo 27 januari
zo 24 januari
Locatie: café ‘t Tunneke
Org: CV Kroeënekraan en Pieëlhaas
Locatie: De Torrekoel

Meterik

Lottum

do 28 januari 20.00 uur
Organisatie: Stichting Film Theater
Locatie: café Cambrinus

Dorpsraadvergadering

Receptie jeugdprinsenpaar

do 21 januari 20.30 uur
Locatie: café Kleuskens

vr 22 januari 19.11-20.30 uur
Organisatie: CV De Peg
Locatie: OJC Canix

Sevenum

Vertoning natuurfilms
Receptie prins

Lezing over Peel

Receptie prins

Bonte avond

Trouwevent
Dialectmis met
carnavalsmuziek

Receptie jeugdprinsenpaar

Truujebal

Receptie prins

za 23 januari 20.11 uur
Organisatie: CV De Peg
Locatie: Harmoniezaal

ma 25 januari 20.00 uur
Organisatie: Cor Verspeek
Locatie: vogelwerkgroep
‘t Hökske

Yogacafé

Swolgen

zo 24 januari 11.00 uur
Locatie: Kasteel Kaldenbroeck

Meerlo

Receptie prins

za 23 januari 19.49 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina

Vogelmarkt
zo 24 januari 09.30-12.00 uur
Org: Vogelvereniging De Gevleu
gelde Vrienden Wanssum e.o.
Locatie: ‘t Brugeind

Melderslo

Demonstratie siersmeedwerk
zo 24 januari 10.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Muziek stroomt door de aderen van
Horst aan de Maas
Horst is volgens drie deskundigen hét popdorp van Limburg. In de gemeente hebben we Afterpartees,
Rowwen Hèze, De Heideroosjes, noem ze maar op. Onze gemeente staat ook zeker open voor deze popcultuur in
Horst aan de Maas, zeggen de kenners.

Bram Jacobs uit Horst
(Muzikantine), Dennis Behlau uit
Hegelsom (Solar Weekend Festival) en
Sjuul Stultjens uit Tienray (Poppodium
Grenswerk Venlo) doen veel voor
de gemeente Horst aan de Maas
om de popcultuur te versterken.

De Muzikantine stelt bijvoorbeeld
een band samen bewoners van de
gemeente waarin talenten worden ontwikkeld. ”Iemand moet het doen”, zegt
Bram. “Je moet zelfstandig zijn om de
muziekindustrie hier in de gemeente
te vergroten. Als niemand het initiatief

neemt, gebeurt er ook niets. In deze
industrie is zelf het initiatief nemen
heel belangrijk. Ik denk dat we in deze
gemeente daar heel sterk in zijn.”
De drie jongens hebben van hun
hobby hun werk gemaakt. Dat is
natuurlijk super als je dat lukt, maar

er zit ook een groot nadeel aan hun
werk, zegt Dennis. “Soms ga ik voor de
lol naar een festival of concert. Dan let
ik toch altijd op hoe bij dat festival
alles geregeld wordt. Dan kan je echt
niet meer 100 procent genieten van
het feest.” Sjuul deelt de mening van
Dennis. “Ik ben laatst naar een festival
geweest in het buitenland, lekker op
het strand. Maar ook natuurlijk om
te werken. Dan denk je: genieten.
Maar stiekem ben je dan toch veel aan
het werk.”

Hierin beschrijft hij acht punten die
er voor kunnen zorgen dat bands
bekend k unnen worden. Deze acht
regels hangen ook in het kantoor van
de Muzikantine. “Je moet als band
een aantal bands in het vizier hebben
die je voorbeeld zijn en je moet ook
financiële ondersteuning krijgen. Dat
zijn enkele punten die jonge bands
nodig hebben om bekend te worden”,
zegt Bram. “In onze gemeente zien we
dat dit heel goed gaat. Vandaar ook
de oprichting van de Muzikantine. Zo is
er meer organisatie en staan we nog
sterker in Horst aan de Maas.”

Een trauma
verwerken

Voedingsbodem

De reden dat de muziek in Horst
aan de Maas zo heerst, weten de heren
niet zeker te zeggen. Bram denkt soms
dat het een trauma is dat de mensen
moeten verwerken. “Je wordt geboren
in een champignondorp. Wil je er iets
van maken, dan moet je het ook zelf
doen. De bekendste artiesten hebben een dramatische jeugd gehad.
Ze hebben daar hun creativiteit en
overlevingsdrang aan overgehouden.
In Horst is dit misschien wel een beetje
overdreven, maar je wilt toch dit champignondorp omtoveren tot een dorp
van succes.”
Er komen een aantal voorwaarden bij een goed popdorp
kijken. David Byrne, de zanger van
Talking Heads, heeft in zijn boek
‘How Music Works’ geschreven hoe
een muziekscene zich ontwikkelt.

Volgens de heren doet de
gemeente zeker haar best om de
muziekindustrie te bevorderen.
Horst heeft ook een goede voedings
bodem voor muziek zegt Bram.
“We zijn groot geworden met onze
sozen. De gemeente ondersteunt dit
ook. Overal zie je dat er vergrijzing
ontstaat. Je wilt dit natuurlijk tegengaan. Als je dan de sozen ondersteunt,
dan blijft de jeugd ook hier. De fanfares
zijn hier ook een goed voorbeeld van.
Dit is eigenlijk de voedingsbodem van
de muziekindustrie van Horst aan de
Maas.” Dennis vindt ook dat gemeente
veel doet voor de muziek, maar denkt
dat ze toch de ’finishing touch’ missen.
“Ik vind zeker dat de gemeente zich
goed inzet, maar soms als ze twijfelt of
een idee goed gaat uitwerken, moet ze
zeggen: ‘we doen het gewoon’”.
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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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

service 31

Jeugdprinsenpaar Swolgen
Bij CV D’n Bok uit Swolgen zijn op zondag 10 januari Rik Groetelaers en Vera van Gerven als nieuw jeugd
prinsenpaar uitgekomen. Zij worden bijgestaan door Fleur Porsch als jeugdvorst, Orlandi Valdez als jeugdnarrin en
Kay van Veghel en Shirley Huberts als adjudanten. Hun slogan is: ‘Jeugdraod zien weej iene kier, dus make
weej dizze carnaval ien de Bokkestal veul plezier!’

09.45

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
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
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

zaterdag
		

Heilige mis

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
Meerlo

Zij zijn uitgekomen tijdens een
‘Voice of Zwollege-show’. Rik is 12 jaar
en zijn ouders Carlo en Wendy zijn
jaren lid geweest van de
carnavalsvereniging. Zijn grootste
hobby is motorcrossen. Daarnaast helpt

hij zijn buurvrouw Toos vaak met
klussen en is hij gek op de
gehaktballen van zijn oma. Vera is
11 jaar oud en de dochter van Bart en
Stefanie. Zij houdt van korfballen,
saxofoon spelen, gamen en

Youtubevloggers volgen. Het leukste
vindt zij echter om toneel te spelen.
Haar favoriete tv-programma is
The Voice of Holland, wat uiteraard
goed paste bij de uitkomceremonie.
Hun receptie is op zondag 31 januari.

Melderslo
17.30
17.30

GYMNASIUM
ATHENEUM

Meterik
19.00

HAVO
VMBO

Swolgen

Sevenum

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
22 t/m 29 januari 2016
Heldens-in’t Zandt M.
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

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

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

2016

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

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

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

Advertentie Open dag.indd 1

donderdag

28 januari

van 16.30 tot 20.30 uur

14-01-16 15:37

ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!
DE GROOTSTE ELEKTROVAKSPECIAALZAAK VAN LIMBURG!

1600

TOEREN

799,-

ACTIE

PRIJS

599,SAMSUNG

799,-

*

SIEMENS

GRATIS

WASMACHINE WW80J6600

GRATIS

WARMTEPOMPDROGER WT47W590

BEZORGEN &
INSTALLEREN

r $BQBDJUFJUUSPNNFM,(
r .FU2VJDL8BTIQSPHSBNNB
r %JHJUBM*OWFSUFS.PUPSNFUKBBSHBSBOUJF

PRIJS

999,-

BEZORGEN &
INSTALLEREN

r $BQBDJUFJUUSPNNFM,(
r VVSTUBSUUJKEVJUTUFM
r (FMVJETOJWFBVE#FSHTUJM

GRATIS
INMETEN*

ACTIE

ACTIE
209,-

PRIJS

249,-

169,-

ACTIE

PRIJS

219,-

PRIJS
399,-

349,-

INDUCTIE

TEFAL

MIELE

AEG

r (FCSVJLTLMBBSJONJOVUFO
r "GOFFNCBBSXBUFSSFTFSWPJSWBO MJUFS
r 4UPPNESVLCBS

r 4OPFSMFOHUF NFUFS
r &MFLUSPOJTDIF[VJHLSBDIUSFHFMJOH
r *OMDVTJFGQBSLFUCPSTUFM

r /JTNBBU IYEYC YYNN
r LPPL[POFT
r "VUPNBUJTDIFQBOIFSLFOOJOH

STOOMSYSTEEM GV8330

STOFZUIGER COMPLETEC2PARQUETOBSIDAANZWART

INBOUW INDUCTIEKOOKPLAAT HK604200iB

APPARAAT STUK? WIJ REPAREREN ALLE MERKEN!

SLECHT
INTERNET?
DOE EEN
WIFI-SCAN!

Voor reparaties in onze eigen regio hebben wij eigen bruin- en witgoed
monteurs. Zij zijn professioneel opgeleid en helpen u op locatie bij het
LQVWDOOHUHQRIUHSDUHUHQYDQDOXZHOHNWULVFKHDSSDUDWHQ
:LMUHSDUHUHQZDVPDFKLQHVGURJHUVYDDWZDVVHUVNRHONDVWHQ
YULH]HUVNRRNSODWHQRYHQVPDJQHWURQVHQLQERXZDSSDUDWHQ
Alle merken zijn welkom, zelfs als u het apparaat niet bij ons
heeft gekocht!

* €50,-VOORAF BEREKEND + ACHTERAF VERREKEND

* NA €75,- REFUND

ACTIE

Ronald

Electro Stylist

Heeft u thuis problemen met uw draadloze netwerk? Is uw bereik slecht, of
willen pagina’s niet snel laden? Wilt u
kunnen internetten tot op zolder of in
GHWXLQ"'DQNDQHHQZLȴVFDQYRRUX
uitkomst bieden! Hiermee worden al uw
netwerkproblemen op een begrijpelijke
manier in kaart gebracht, en indien
JHZHQVWYRRUXRSJHORVW

VAKKUNDIG EN PROFESSIONEEL
GECERTIFICEERDE MONTEURS
ERKEND SERVICE PARTNER
VAN O.A. MIELE, SIEMENS, BOSCH, AEG

DIRECT ADVIES BIJ STORINGEN

MAIL NAAR:
RONALD.LARDENOYE@ELECTROSTYLING.NL

BEL 0475-425262

OF MAIL: SERVICE@ELECTROWORLDTUMMERS.NL
WIJ REPAREREN o.a. DE VOLGENDE MERKEN:

SMART
LIVING

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

IEDERE ZONDAG OPEN
ROERMOND: 11.00 - 17.00 uur
PANNINGEN: 12.00 - 17.00 uur
ECHT:
13.00 - 17.00 uur

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL – ENTHOUSIAST, GASTRVRIJ EN BETROUWBAAR!

