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Zonnige Gekke
Maondaag Grubbenvorst
De eerste carnavalsoptocht in Horst aan de Maas trok op maandag 25 januari in de vorm van de Gekke Maondaagsoptocht door Grubbenvorst. Ondanks sommige winterse
taferelen in de kleurrijke stoet, hadden de carnavalisten dit jaar eerder een zonnebril nodig dan een warme muts. Met bijna vijftien graden was het een lenteachtige carnavalsoptocht. Het thema was dit jaar was: ‘âs dât is kôs’. De inwoners van Grubbenvorst grepen deze gelegenheid aan om te fantaseren over een raad van elf die alleen uit
vrouwen bestaat, ijs in Grubbenvorst in de winter en over teruggaan naar de ‘love and peace’ uit de jaren 70.
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Fotoboek
OoijenWanssum
Projectbureau Ooijen-Wanssum gaat een fotoboek maken
over de gebiedsontwikkeling in
Ooijen-Wanssum. Het project
bureau roept fotografen op om
het gebied zoals het nu is in beeld
te brengen.
Het gebied tussen Broekhuizen
en Geijsteren verandert de komende
jaren van gedaante. De Oude
Maasarm wordt daar gereactiveerd
en er worden hoogwatergeulen,
dijken en een rondweg aangelegd.
Het projectbureua gaat een fotoboek
maken om de ontwikkeling van het
gebied vast te leggen.
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Start budgetkring in Horst

Meer grip op je budget
Praten over geld wordt in Nederland vaak gezien als een taboe.
Praten over problemen met geld al helemaal. “Maar dat er niet over gepraat
wordt, betekent niet dat er geen mensen zijn die moeten rondkomen
van weinig geld. Ook in Horst aan de Maas”, stelt Annie Korstjaans van
Synthese. Voor mensen die hier hulp bij willen krijgen, start Synthese
in februari met een budgetkring.
Geen boodschappen doen met
een lege maag. Als je alleen voor de
gezelligheid gaat winkelen, laat dan
je portemonnee eens thuis. En als iets
stuk gaat in huis, kijk dan eerst even
U vindt deze week in HALLO
in je netwerk of er iemand is die je
de volgende bijlagen:
hierbij gratis kan helpen, voordat je een
Welkoop Sevenum
monteur belt.
gehele gemeente

Bijlagen

Hoove de Vriendschap
gehele gemeente
Albert Heijn
gehele gemeente

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Wim Coenen
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Anne Gubbels, Niels van Rens,
Berend Titulaer en Rosanne Vromen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

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

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

Deelnemers
gestimuleerd

“Dit soort praktische zaken worden
allemaal besproken tijdens een
budgetkring”, legt Annie Korstjaans
uit. In groepjes van zo’n acht personen
komt de kring minimaal veertien
keer bij elkaar, onder leiding van
een aantal begeleiders. “Tijdens de
bijeenkomsten worden deelnemers
gestimuleerd bewust en zorgvuldig om
te gaan met hun geld en hun leven”,
vertellen trainers Wilma Minkenberg
en Maria Zanders uit Horst, die beide
ervaringsdeskundige zijn op het gebied
van rondkomen met een kleine beurs.
Praktische zaken over geld
besparen en bewuster leven komen
aan bod in de budgetkring, maar
nog belangrijker is misschien wel het
mentale aspect, stelt Maria. “Zelf ben
ik alleenstaande moeder en leef ik al
jaren met een kleine beurs. Ik merk
dat het een heel verschil maakt of je
het glas halfvol of halfleeg ziet. Ik heb
geleerd meer te focussen op wat ik wél
heb dan wat allemaal niet kan. Terwijl
er nu geen cent meer binnenkomt
dan een aantal jaar geleden, voel
ik me tegenwoordig een stuk rijker.
Dat positieve denken en tevreden zijn

Trainers Maria Zanders en Wilma Minkenberg
met wat je hebt, wil ik doorgeven aan
de deelnemers van de budgetkring.”

Je hoeft niet in de
schulden te zitten
De budgetkring is bedoeld voor
iedereen die meer grip wil krijgen
op zijn of haar budget. “Je hoeft dus
niet al in de schulden te zitten”, legt
Annie uit. “Iedereen die wil leren om
rond te komen met een kleinere beurs
is welkom.” Dat er in Horst aan de
Maas behoefte is aan een dergelijke
werkgroep, is volgens haar duidelijk.
“Ook in onze gemeente krijgen veel
gezinnen te maken met een forse
daling van inkomen of hebben op een
andere manier weinig te besteden.”

Poging tot inbraak
in Tienray
In Tienray heeft in de nacht van zaterdag 23 op zondag 24 januari een
poging tot inbraak plaatsgevonden. De hond des huizes wist waarschijnlijk
de inbreker weg te jagen.
Eén of meerdere inbreker
probeerden even na 01.00 uur in
te breken bij een woonhuis aan
de Nieuwe Baan in Tienray. Een
woordvoerder van de politie vertelt:
“De bewoner hoorde de hond
beneden hard blaffen en ging kijken.

Er was een raampje van de voordeur
ingeslagen, maar de inbrekers
waren nergens meer te bekennen.”
De politie heeft in de straat nog
gezocht naar sporen van de inbreker,
maar deze was waarschijnlijk al in
een auto vertrokken.

Maria voegt toe: “Zeker in een klein
dorp kan het lastig zijn om ervoor uit te
komen dat je weinig geld te besteden
hebt. Toch kun je ervan versteld staan
hoeveel moeite mensen doen om je te
helpen als zij weten dat je het moeilijk
hebt. Leren om hulp te vragen is heel
belangrijk en komt veel aan bod tijdens
de budgetkring.”
Dat de budgetkring wordt geleid
door ervaringsdeskundigen is een
grote plus voor het initiatief, aldus
Wilma en Maria. “Inleving is heel
belangrijk”, vertelt Wilma. “Omdat
wij zelf ook weinig te besteden
hebben of hebben gehad, weten we
hoe het voelt en kunnen we goed
meedenken met de deelnemers. Het
neemt een drempel weg.” Gemeente

Horst aan de Maas ondersteunt het
project financieel in de beginfase,
totdat het zelfstandig kan draaien.
Loes Hellegers van de gemeente:
“Dit project past binnen ons
minimabeleid. De budgetkring draagt
bij aan het versterken van de eigen
kracht van inwoners en kan helpen
bij het voorkomen van schulden.
De consulenten van de gemeente
kunnen inwoners in een vroeg stadium
doorverwijzen naar de budgetkring.”
Deze week starten de begeleiders
van de budgetkring met een training.
De budgetkring zelf start in februari.
Voor meer informatie of aanmelden,
neem contact op met Annie Korstjaans
van Synthese via horstaandemaas@
budgetkring.nl of 077 397 85 00.

Botsing op A73
Ter hoogte van de afslag richting Horst en Melderslo vond op maandagochtend 25 januari een ongeluk plaats op de A73. Rond 08.00 uur
botsten daar twee auto’s op elkaar, waardoor er een file ontstond.
Het verkeersongeval werd
veroorzaakt doordat een 47-jarige
vrouw uit Herpen sterk af moest
remmen, waardoor de auto achter
haar, bestuurd door een 29-jarige
vrouw uit Maashees, tegen haar
auto aanreed. Een woordvoerder

van de politie vertelt: “Bij de
kopstaartbotsing vielen geen
gewonden, maar er was wel wat
blikschade. Zoals bij bijna alle
ongelukken tijdens de spits op de A73
ontstond er wel een file na aanleiding
van dit ongeluk.”

Ongeluk in Meerlo
In Meerlo heeft op donderdagavond 21 januari een botsing tussen twee
auto’s plaatsgevonden op de Hoofdstraat. Niemand raakte ernstig gewond.
Het ongeluk vond rond 23.30 uur
plaats op de kruising tussen de
Mgr. Jenneskensstraat en de
Hoofdstraat in Meerlo. Een 53-jarige
man uit Venray reedt in een
45-kilometerauto en kwam vanuit de
Mgr. Jenneskensstraat. De bestuurder
verleende geen voorrang aan een
auto die bestuurd werd door een
30-jarige man uit Wanssum die richting
Wanssum reed op de Hoofdstraat,

waardoor de twee auto’s in botsing
kwamen.
Omdat de man uit Venray korte
tijd buiten bewustzijn was, is een
traumahelikopter opgeroepen.
Deze bleek uiteindelijk niet nodig te
zijn. Toen de hulpdiensten ter plekke
waren, was de man weer bij kennis.
Hij is per ambulance voor controle naar
het ziekenhuis vervoerd, maar zijn
verwondingen bleken mee te vallen.

Aanbieding

2-gangen menu

€24,00

€11,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Opknappen kerk Lottum

Zo vader, zo zoons

Hartige hap

De kerk in Lottum wordt de komende weken opgeknapt van binnen. De broers Jan en Mark Clevis van
schildersbedrijf Clevis uit Lottum houden zich bezig met het schilderen van de kerk in Lottum. Hiermee treden zij in
de voetsporen van hun vader, Wiel Clevis, die ditzelfde karwei in 1978 gedaan heeft.

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

It’s Clean
maakt schoon op uw wensen

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

we begonnen met het texen van
de wanden en de gewelven. Het
is een hele uitdaging. Je moet
immers wanden van 15 meter hoog
schilderen.

Ons bedrijf bestaat al
sinds 1870
Wat deze klus nog zoveel mooier
voor ons maakt is dat onze vader
Wiel en zijn broer Sjaak zich hier
ook al een keer mee hebben bezig
gehouden. Ons schildersbedrijf is

namelijk een familiebedrijf dat al
sinds 1870 bestaat. Mark en ik zijn
nu de vijfde generatie die het bedrijf
runnen. Onze vader helpt nu ook
af en toe mee met het regelen van
de hele klus. Hij vindt het prachtig
dat we dit doen. Wat ik zelf vooral
erg mooi vind is dat ik in Lottum
opgegroeid ben en er waarschijnlijk
altijd blijf wonen. Ik heb altijd rond
deze kerk geleefd en nu mag ik er in
werken. Zo’n klus maak je als schilder
waarschijnlijk maar een keer in je
leven mee.”

06-22605746
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Jan Clevis vertelt: ”Mijn broer
en ik zijn twee weken geleden
begonnen met deze klus en de
werkzaamheden zullen nog zo’n drie
weken duren. Het is nodig omdat
de wanden en gewelven smerig
zijn geworden door de kaarsen en
het gebruik van de kerk. De eerste
week zijn we bezig geweest met
het afplakken en afdekken van
alle meubels in de kerk en het
dichtleggen van de vloer. Toen
hebben we een speciale hoogwerker
naar binnen gereden en nu zijn

GRATIS HOUTW

Je
lle
I

www.its-clean.nl

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

Laagste prijs
garantie
op eieren!

Jumbo Kakel Verse Eieren
Vrije Uitloop M

20 stuks voor

2,89

Carnavalszondag 10.00 - 14.00 uur
Carnavalsmaandag en -dinsdag 08.00 - 18.00 uur
Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

AUTO
ONDERHOUD

Tel. 077 - 397 11 30

Vier generaties in Meterik
Met de geboorte van Tess op 8 januari bestaat haar familie nu uit vier generaties. Superoma
Leen Verdonschot (93) uit Nederweert, oma Rika Heijnen-Verdonschot (62) uit America en moeder
Petra Versleijen-Heijnen (30) uit Meterik zijn heel blij met de geboorte van de kleine Tess.

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

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

€17,

www.autoonderhoudplan.nl/horst
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Uit het gemeentearchief
3/5

Gemeentehuis Horst

Horst aan de Maas is ontstaan uit een fusie van vijf gemeenten: Horst, Sevenum, een deel van Meerlo-
Wanssum, 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 gemeentehuis van Horst.

Het gemeentehuis in de jaren 70
Het huidige gemeentehuis
van Horst aan het Wilhelminaplein
werd in 1974 in gebruik genomen.
Voor de locatie, waar daarvoor
twee oude boerderijen stonden,
bestonden al plannen om een
nieuw gemeentehuis te bouwen

vanaf 1962. De architect van het
gebouw was Ten Have uit Nijmegen.
Kenmerkend voor de stijl van het
nieuwe raadshuis waren de materialen
hout, staal en beton.
Tot 1974 was het gemeentehuis
van Horst gevestigd in het monumen-

tale pand aan het Lambertusplein. ”Dat
gebouw was niet meer groot genoeg”,
legt Hay Perree, oud-archiefmedewerker voor gemeente Horst aan de Maas
uit. “We zaten hutje-mutje opgepakt.”
Het pand aan het Lambertusplein was
daarnaast niet de enige vestiging van

het gemeentehuis, de verschillende
afdelingen zaten verspreid over meerdere locaties in Horst.

steeds meer een eigen kantoor en
kwamen er meer vergaderruimtes.”
In 2001 fuseerde de oude
gemeente Horst met gemeente
Grubbenvorst en gemeente
Broekhuizen. Toenmalig wethouder
Marcella Dings legde toen uit dat
er in het vroegste stadium van de
Op 24 augustus van dat jaar
fusie al gesproken werd over één
opende het gemeentehuis aan het
Wilhelminaplein officieel.Burgemeester gemeentehuis. “Over de locatie was
iedereen het eens: het bestuurlijk
Anton Steeghs verzorgde samen met
centrum paste het beste in Horst,
de wethouders de opening. “En toen
de grootste kern. Besloten werd
moesten we alles over v erhuizen”,
het gebouw dat er stond in te
aldus Hay. “Dat was een hele klus.
passen in het totale complex,
Het hele archief werd in honderden
dozen vervoerd naar de nieuwe locatie. wat uitermate goed gelukt is.”
We zijn nog bijna een jaar daarna bezig Naar ontwerp van architect Hans
Widderhoven werd tussen 2002
geweest met het op orde krijgen van
en 2005 het gemeentehuis van
alle archiefstukken.”
Horst gerenoveerd, waardoor het
Het nieuwe gemeentehuis
twee keer zo groot werd. Open,
betekende een hele andere werktransparant en vriendelijk waren de
plek voor de medewerkers van het
gemeentehuis. “De nieuwe locatie was kernwoorden van dit vernieuwde
ontwerp. Het vooraanzicht van het
enorm, dat waren we niet gewend. Er
gebouw werd vernieuwd en er
was zoveel ruimte dat je soms je collega’s echt moest zoeken, zo groot was kwam een geheel nieuw gedeelte
voor kantoren. De raadszaal
het. En bij die nieuwe ruimte hoorde
verhuisde naar de beneden
een hele nieuwe logistiek. Daarvoor
verdieping, er kwam een aparte
zaten afdelingen nog op verschillende
ingang voor de trouwzaal, de
locaties, nu zat iedereen bij elkaar.
ingang kwam op de begane grond
Het was daardoor veel gemakkelijker
en de oude raadszaal werd de
om ergens binnen te lopen.”
vergaderkamer voor het College van
De stijl van het gemeentehuis
B&W. “Net als in de beginperiode
was open. Waar het oude gebouw
van het nieuwe gemeentehuis
vooral uit kleine hokjes bestond, was
bestond het gebouw opnieuw uit
de nieuwe locatie vooral ruimtelijk.
grote, open ruimtes”, aldus Hay.
Hay: “Halverwege de jaren ’80 is daar
“Ik vond het altijd een heel prettig
wel weer verandering in gekomen.
gebouw om in te werken.”
Toen kregen de afdelingshoofden

We moesten alles
verhuizen

‘Marktplaats voor vrijwilligerswerk’

Gemeente en Synthese starten talentenbank
Gemeente Horst aan de Maas start vanaf april in samenwerking met Synthese en de dorpsraden een
talentenbank. Deze ‘marktplaats voor vrijwilligerswerk’ komt in plaats van de huidige vrijwilligersvacaturebank
en koppelt mensen die zich in willen zetten voor de gemeenschap aan organisaties en particulieren die op zoek
zijn naar vrijwilligers.
De huidige vrijwilligers
vacaturebank van Synthese
functioneert niet meer naar behoren.
Mede omdat de gemeente merkt
dat veel inwoners en dorpen
zelf initiatieven ondernemen
om vrijwilligers te koppelen aan
hulpvragen, besloot zij te investeren

in één overkoepelend systeem.
De vrijwilligerscentrale wordt daarom
omgevormd tot een talentenbank
waar iedereen zijn of haar ambities
kan melden. De bank is bedoeld voor
mensen die vrijwilligerswerk willen
doen, maar ook voor mensen zonder
werk of met een afstand tot de

arbeidsmarkt.
Gemeente Horst aan de Maas en
Synthese hebben gekozen voor een
systeem van NLvoorelkaar van Social
Care Network. Op de website kunnen
verschillende partijen hun vraag en
aanbod plaatsen en NLvoorelkaar
linkt deze automatisch aan elkaar.

Daarnaast is de website te koppelen
aan websites van dorpsraden of
dorpsplatforms.
Synthese gaat zorg dragen voor
de uitvoering van de talentenbank,
maar gemeente Horst aan de Maas
is verantwoordelijk voor de aanschaf.
De eerste drie jaar betaalt de
gemeente ongeveer 65.000 euro voor
het systeem, daarna kan er gekozen
worden voor jaarcontracten die tussen
8.000 en 12.500 euro kosten.
De komende periode gaan de

gemeente en Synthese de bank
in overleg met alle betrokkenen
inrichten. Naar verwachting gaat deze
in april online.
Begin januari heeft de gemeente
alle dorpsraden en beheerders van
online platforms voor vrijwilligers
uitgenodigd om te praten over haar
plannen. Een woordvoerder van de
gemeente: “Alle aanwezigen waren
die dag positief over het plan voor
de talentenbank en hebben een
commitmentovereenkomst getekend.”

Extra kosten

Externe servicecorners Swolgen en Melderslo
De servicecorners die in Swolgen en Melderslo tijdelijk geplaatst gaan worden ter vervanging van de eerder
gesloten pinautomaten in de dorpen worden extern in plaats van intern gebouwd. Dat betekent dat er 60.000 tot
100.000 euro extra nodig is voor de bouw.
De pinautomaten in Melderslo en
Swolgen sloten met ingang van 1 juli
2014. Op verzoek van de gemeenteraad is de gemeente in gesprek gegaan
met een bedrijf dat multifunctionele
service corners plaatst waar mensen
onder andere kunnen pinnen, maar
bijvoorbeeld ook geld kunnen storten
of hun ov-chipkaart kunnen opladen.

Oorspronkelijk zouden deze rond september 2015 geplaatst worden, maar
omdat er in beide dorpen niet tijdig
een geschikte locatie was gevonden,
werd de plaatsing uitgesteld.
Omdat het gaat om een t ijdelijke
plaatsing van een jaar zien de
mogelijke toekomstige beheerders
het niet zitten om de corners intern

te plaatsen. Gemeente Horst aan de
Maas wil daarom externe service
corners gaan plaatsen. De bouw van
deze containers kost 30.000 tot 60.000
euro per stuk. Het is nog niet duidelijk
wie deze extra kosten gaat betalen.
Eduard Maas van de dorpsraad in
Swolgen: “De dorpsraad gaat niet mee
betalen aan de extra kosten. Wel beta-

len we mee aan de exploitatiekosten in
het eerste pilotjaar.”
Een woordvoerder van de
gemeente geeft aan dat er binnenkort overleg gaat plaatsvinden met
de provincie Limburg over het betalen
van de meerkosten. “Omdat het
meerkosten zijn wil de gemeente deze
eigenlijk niet betalen. Mogelijk wil de
provincie de kosten wel betalen.”
Hoewel het wat langer duurt dan
gehoopt, zien de dorpsraden een
externe corner wel zitten. “Dit maakt

de bereikbaarheid een stuk groter”,
aldus They Hagens van de dorpsraad
in Melderslo. Maas: “We hebben
nu meerdere opties voor waar de
container geplaatst gaat worden.
Ook wat betreft veiligheid is deze keuze
beter inpasbaar.” Maas hoopt dat de
corners in het voorjaar geplaatst gaan
worden.
In Swolgen wordt op donderdag
25 februari een informatieavond
georganiseerd voor de mensen in
Swolgen over de servicecorner.
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Speculaasactie Citaverde
brengt 26.000 euro op
Op het Citaverde College in Horst werd op donderdag 21 januari het eindbedrag van hun speculaasactie bekend
gemaakt. Leerlingen van de school verkochten net als een aantal andere organisaties speculaas en met de gezamenlijke inspanningen werd er een bedrag van 26.000 euro opgehaald. Van dit geld wordt een kindertehuis
opgeknapt op het Indonesische eiland Flores.

nieuws 05

Ideeënwedstrijd

Vier kernen door
naar volgende ronde
Kern met Pit
Initiatieven uit Meerlo, Kronenberg, America en Meterik zijn door
gedrongen tot de laatste twaalf van Limburg van de ideeënwedstrijd Kern
met Pit. Dat is op zaterdag 23 januari bekend geworden tijdens de
startbijeenkomst in Grathem. Zij krijgen 1.000 euro en het predicaat Kern
met Pit. Er deden 25 Limburgse dorpen mee.

Drie jaar geleden is er op Flores een
kindertehuis van de stichting Mama
België bedolven onder een modderlawine. Hierdoor is het gebouw beschadigd. Omdat er daar geen geld was om
28 dit geld ervoor
het te renoveren, wordt
01 heeft meerdere
gebruikt. Mama België

kindertehuizen gebouwd op het eiland.
Verder is er ook geld verzameld voor
het planten van een bos, het Twan van
Hegelsom-bos. Dit bos is vernoemd
naar de voormalige directeur van
het Citaverde, Twan van Hegelsom.
Voor hem was de overhandiging van

de cheque tevens zijn officiële afscheid
van de school, waar hij vorig jaar al
stopte met werken. ’Zijn’ bos wordt
geplant bij het administratieve centrum
van de stichting. De leerlingen van het
Citaverde mochten als beloning voor
hun inzet een kleinigheidje uitzoeken.

Bewonersgroepen uit
verschillende kernen hebben voor
Kern met Pit een idee ingediend
bij De Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatschappij (KNHM), die
de wedstrijd organiseert. Dat idee
moet in elke kern de leefomgeving
verbeteren. Horst aan de Maas heeft
nu vier dorpen die hun idee gaan
uitwerken en meedingen voor de
provinciale titel. Die winnaar krijgt
een trofee en ontvangt een extra
1.500 euro.
Meerlo is door met het idee
om de speeltuin te vernieuwen
en onderhouden. Die moet kind
vriendelijker en met natuurlijke
materialen herbouwd worden. In
Kronenberg wil een bewonersgroep
een wandelroute aanleggen

om aandacht te vragen voor de
Tweede Wereldoorlogsgeschiedenis
van het dorp. In America willen
inwoners een ruilbieb en kook
ontmoetingspunt realiseren om het
gemeenschapsleven te stimuleren.
Verder wordt er in Meterik gewerkt
aan het bevorderen van de leef
baarheid door het organiseren van
activiteiten, waaronder de Meterikse
kermis die nu nog ontbreekt.

Provinciale titel
In januari 2017 kijkt de
organisatie welke Limburgse
bewonersgroep haar idee als beste
heeft uitgewerkt en de provinciale
titel wint. Die strijdt vervolgens met
de winnaars van de andere provincies
nog om de nationale prijs.

winkel&bedrijf 11
Ad vertorial

Kruytzer Optiek
en Optometrie verhuist

mooi
haar

Dit jaar gaat inspirerend en dynamisch worden voor het team van Kruytzer Optiek en Optometrie. De optiekzaak verhuist na 40 jaar van Kloosterhof naar het voormalige pand Meulendijks aan de Kerkstraat 17 in Horst.

077 398 64 66 | www.kapperscompanyhorst.nl

Kiest u voor kwaliteit?

“Door de groei van onze optiekzaak wordt de huidige
locatie in Kloosterhof te klein. Daarom zijn we verder
gaan kijken naar nieuwe mogelijkheden. Het pand
van Meulendijks biedt veel potentie om oogmode en
oogzorg onder één dak te realiseren volgens de laatste
trends en innovaties uit het optiek- en optometrievak”,
vertelt eigenaar Margo Kruytzer.
“Sinds de overname van het bedrijf van mijn ouders
in 2013 heb ik veel ideeën en plannen ontwikkeld om
de zaak in alle opzichten meer van deze tijd te maken.
Door de trage ontwikkelingen voor de renovatie van
Kloosterhof stonden deze plannen helaas ’on hold’ en
kon ik niet vooruit. Uiteindelijk heeft die vertraging er
wel voor gezorgd dat ik meer tijd had om mijn visie en
plannen uit te werken en een nog concreter beeld voor
de toekomst te vormen.”

“Het enthousiasme van het team voor de nieuwe
locatie geeft mij nog meer energie. Het bevestigt dat dit
de goede keuze is. Iedereen is er erg aan toe en heeft
er ontzettend veel zin in. De eerste brainstormsessies
hebben we achter de rug. Kerkstraat 17 begint steeds
meer te leven en dit geeft een heerlijke boost!”
In het najaar wordt de nieuwe zaak geopend. In de
tussentijd houden we u op de hoogte via onze website
en Facebook.

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

dealer van

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

BUFFET
AMBACHTELIJK

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Als leven lijden wordt,
is rusten goed.

Jos Philipsen
Hij mocht maar 54 jaar worden.
Trotse papa van
Zoon van
Broer van

Oom van

Sjors
Pleun en Dennis
Mia en Jan †
Els en Jan
Dick
Geert
Peter en Iza
Janneke en Roel, Anna, Eva
Tim en Kim, Maud, Dez
Asia
Damian
Kamil

Venray, 21 januari 2016
Tuinderslaan 62, 5961 RP Horst
De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Een speciaal woord van dank aan:
Dr. Deckers, Dr. van Zeeland, Carry Titulaer,
VieCuri longafdeling B4, Proteion en Hospice Zenit,
voor de geboden zorg en begeleiding tijdens zijn ziekbed.

Wij willen iedereen bedanken voor de grote belangstelling,
het medeleven, de kaarten en de gulle donaties
aan de Hartstichting na het overlijden van mijn lieve man,
onze vader en opa

Lei Janssen
Mie Janssen-Wismans, kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst is op zondag 31 januari a.s. om 10.30 uur
in de H. Lambertuskerk te 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.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk. Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Nieuw douglashout kapschuren.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Breien, breien, breien.
Breien als activiteit stimuleert de linkeren rechterhersenhelft. Trendwatchers
roepen dan ook al jaren “Knitting is the
new yoga’’. Breimode en Handwerken
‘t Schippertje Schoolstraat 6 Horst.

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/
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
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.

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
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.
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
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.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Noveen St. Clara. Vraag alleen positieve dingen. Bid 9 dagen het weesgegroet bij een brandende kaars. Vraag
twee dingen die haast onmogelijk
lijken om verhoord te worden en iets
wat u ter harte ligt. Laat de negende
dag de kaars opbranden en publiceer
dit bericht. U krijgt wat u vroeg. L.V.
Gezocht poets-/cafetaria medew.
Gezocht poetshulp weekenden incl.
cafetaria medewerker voor ong
15 uren pw info@eetwinkelbebo.nl
25% korting op alle brocante en
antieke meubelen, spulletjes bij
Brocante Hal Limburg, Speulhofsbaan
7a Meterik (Horst a/d Maas). Di-wo-do
12-17 vrij 12-19 en zat 10-16 uur. 06
21 23 88 89. Geldig tot 14-2.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.

1 februari 2016
50 jaar getrouwd

Wiet en Nellie
Verheijen-Verdellen
Prinses Beatrixstraat 32
5961 CN Horst

Kosten gastouderbureau.
Roodkapje hanteert bureaukosten
vanaf 25 euro per maand per gezin.
Voor meer info 077 374 51 49 of
info@roodkapjehorstaandemaas.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.
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.
Healing crème – huidverzorgende
dagcrème, bij brand- en schaafwonden,
ruwe gekloofde huid, droge plekken,
jeukstillend. Info: www.praktijkgerhegger.nl 077 398 55 40. Ook verkrijgbaar
bij natuurwinkels in Horst.
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.

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.

Te koop kleine pakjes hooi.
Tel. 077 398 49 77 / 06 11 70 84 42.

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

Te koop goed onderhouden
halfvrijstaande seniorenwoning/
gezinswoning in Melderslo Lochtstraat
3B. Heb je interesse bel: 06 52 07 76
08 of 06 42 12 98 52.

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
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.
PC, laptop, smartphone reparatie.
Service aan huis! Ook software problemen, beveiliging, WiFi, opschonen,
antivirus. Vakkundig en betaalbaar.
06 14 51 11 20.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Ruimte te huur in Horst.
Geschikt voor: cursussen, seminairs,
vergaderingen, workshops, enz....
Per uur, dagdeel of hele dag mogelijk.
Meer info: 06 53 22 69 43.

Massage, reflexologie en hotstones,
ontspannend en helend.
www.mayproosten.nl
Vrijwillige chauffeur gevraagd.
Vanwege uitbreiding zorgboerderij met
2e bus vragen wij vrijwilligers/chauffeurs die tegen vrijwilligersvergoeding
willen rijden. Doelgroep ouderen en
rijtijden in overleg. Gasterij Bergerbaan
06 29 18 46 31.
‘t Winkeltje, Herstraat 44.
Bij ons geen “12 in een dozijn”, veel
vintage ( ook voor boerenbruiloft).
Snuffel uw outfit bij elkaar. Natuurlijk
ook de traditionele rood/geel/groen
art. Zondag a.s. open van 12.00 tot
17.00 uur. Alaaf.
Wie heeft ons advertentiebord van
de rotonde Venloseweg ergens
gevonden? Graag een telefoontje naar
Veldpaus Tuinen, 077 467 24 13.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Dag en nacht bereikbaar

Geboren
8 januari 2016

Tess
Dochter van
Eddy en Petra Versleijen-Heijnen
Dr. Lemmenstraat 6
5964 AM Meterik

Geboren

Noud
Duijkers
23 januari 2016
Twan Duijkers en Ilse Pijls
Ericaplein 5
5966 NZ America

Geboren

Jip

22 januari 2016
Dochter en zusje van
Paul & Daisy Gilissen-Derkx
Meis
Danielweg 11
5962 AR Melderslo

Grip op leren en opgroeien!
Reach Up voor hulp bij o.a. Nederlands,
Engels, lezen, spelling, rekenen, zaakvakken, leren leren, faalangst. dyslexie,
autisme, A(D)HD, pgb.kindercoach.
Gratis intake. Tel. 06 50 27 19 73
info@reachup.nl www.reachup.nl
Alles voor de helft, 50% korting op
alles, bij de Twedde Kans, Speulhofsbaan 7a Meterik (Horst a/d Maas).
Geldig tot 14 februari (op brocante
25%, niet op afgeprijsde goederen).
Livemuziek voor elk feest. Duo Jack &
Jolanda www.jackenjolanda.nl
M.: 06 54 63 00 25.
Jas geleend. Za. 23 jan. verloren
zwarte herenjas (in jaszak zit een polo
en enkele pasjes van de vereniging)
bij café de Beurs. Gaarne terugbrengen.
06 48 95 88 28.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

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

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

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

rolluik reparatie

Klein onderhoud thuis
Ron van Gool 06 202 88 600

jongeren 07
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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

Bob Claessen
12 jaar
Horst
Dendron College

Wat is je lievelingsmuziek?
Ik houd van vele soorten muziek. Vanaf
mijn zevende zit ik op pianoles en leer
ik dus verschillende liedjes van allerlei
stijlen. Het liedje waar ik het langst op
geoefend heb heet ‘He’s a Pirate’ van
de film Pirates of the Caribbean. Het is
best een lang nummer en het gaat heel
snel. Qua artiesten luister ik vooral naar
The Script. Ik vind hun liedjes heel leuk
en de zanger kan goed zingen.
Als je ooit iemand ten huwelijk zou
vragen, hoe zou je dit dan doen?
Zelf zou ik het gewoon traditioneel doen
en op de knieën gaan. Het lijkt me wel
mooi om dat te doen op de plek waar
we elkaar hebben ontmoet, want daar
is alles begonnen. Of op een plek waar
we een mooie herinnering aan hebben.
Wat is het beste of slechtste cadeau
wat je ooit gekregen hebt?
Een slecht cadeau heb ik eigenlijk nog
nooit gekregen. Maar het beste cadeau

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

wat ik ooit kreeg was mijn mobiel, een
Samsung Galaxy S3 Mini. Hij is gewoon
onmisbaar. Ik kreeg hem toen ik in
groep 8 zat en ik was er heel blij mee.
Ik heb hem nu nog steeds. Maar ik wil
wel een nieuwe, want er zit een grote
barst in omdat hij tijdens het fietsen uit
mijn broekzak viel.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik graag voor altijd 25 jaar oud
willen zijn. Als het goed is, heb ik dan
een leuke baan, een leuke vriendin en
een leuk appartement. Kinderen wil
ik ook graag. Het lijkt me leuk om een
eigen gezin te hebben en een volwassen leven te leiden.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Als ik zestien jaar wordt, mag ik een
land kiezen waar ik heen wil. Heel
graag zou ik naar New York willen
gaan. Het is een van de grootste en
bekendste steden van de wereld. En je
ziet de stad vaak in films, dus lijkt het
me cool om er zelf eens te zijn. Ik zou
het Vrijheidsbeeld willen zien en naar
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Bob Claessen

Times Square gaan.
Wat neem je mee naar een
onbewoond eiland?
Een survivalpakket, want anders overleef
ik niet. Daarin zit dan wat te eten, te
drinken, een tentje en iets om vuur mee
te maken. Ik zou ook heel graag mijn
familie willen meenemen, maar mijn
vader zei al snel: “Laat mij maar hier.”
Wat vind je van het alcoholbeleid?
Ik vind het wel goed dat er een
leeftijdsgrens is. Maar toen het vanaf
16 jaar was vond ik het eigenlijk ook
wel goed. Raar vond ik dat toen mijn
zus 16 werd en dus mocht drinken, de
regel naar 18 jaar ging. Maar zelf heb
ik er geen last van, ik ben nu 12 jaar.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Samen met mijn vader ben ik naar
een concert van The Script geweest
in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het
was mijn eerste concert en als ik eraan
terug denk krijg ik weer kippenvel.
Heel mooi was het toen ze het nummer ‘The Man Who Can’t Be Moved’
zongen. Toen zette het hele publiek zijn
zaklamp aan en zag je overal lichtjes.

Wat heb je in de afgelopen week
geleerd?
Ik zit in de brugklas van VWO+, dus
ik leer elke dag weer nieuwe dingen. Het leukste vak vind ik Frans, op
muziek na. Ik vind het een hele leuke
taal en het klinkt ook heel mooi.
Zon of sneeuw?
De zon, want ik houd ervan om op
vakantie te gaan naar een mooi, warm
land. Vorig jaar zijn we naar Kreta op
vakantie geweest. Dat vond ik heel
leuk. Zelf houd ik ook veel van zon,
zee en strand. In de winter vind ik
het ook heel gezellig met Sinterklaas,
Nieuwjaar en Kerst. Maar zomer vind ik
toch wel leuker.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Wat ik zeker níet zou vragen is hoe oud
ik word, want het lijkt me eng om te
weten wanneer ik doodga. Ik zou wel
vragen hoe mijn leven er later uitziet.
Bijvoorbeeld wat voor beroep ik dan
heb, in wat voor huis ik woon en hoeveel kinderen ik zal krijgen.
Wat zou je nooit weggooien?
Mijn keyboard, want ik houd ervan om
er allerlei liedjes op te spelen. Ik houd
veel van muziek en vind het dan ook
leuk om muziek te maken. Ik zit op
pianoles, maar thuis oefen ik op een
keyboard. Ik zou wel heel graag een
piano willen.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Als ik advies nodig heb, dan ga ik naar
mijn moeder. Ze weet altijd wel een
oplossing of vertelt wat het beste is om
te doen. Maar ik heb nog nooit echt
een speciaal advies gekregen.
Welk klusje vind je echt vreselijk om
te doen?
Als mijn vader boodschappen heeft
gedaan, dan vraagt hij altijd of ik
mee wil helpen opruimen. Dat vind ik
verschrikkelijk, want ik weet nooit waar
alles hoort te staan. Ik ren dan altijd
het hele huis door, van de koelkast naar
de diepvries en weer terug.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Het lijkt me leuk om in een James
Bond-film te spelen, met alle stunts en
speciale wapens erbij. Ik zou het liefst
James Bond zelf willen spelen. Laatst
hebben we met ons gezin de nieuwste James Bond-film Spectre gezien.
Die vond ik heel leuk en spannend.
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Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

Gratis
De gemeente Horst aan de
Maas en het Instituut voor het
Midden- en Kleinbedrijf (IMK)
hebben een speciaal noodloket
opengesteld voor lokale
ondernemers via de website
van het initiatief ‘155-red-eenbedrijf’.
Wauw. Even een applausje
voor die originele slogan. ’114,
red een dier’ vond ik echter toch
wat doeltreffender. Maar goed,
noodloket klinkt vrij ernstig. Is
het ergens ook wel, want de
‘continuïteit’ van vele lokale
bedrijven is in het ‘geding’.
Op social media zie je wel vaker
lokale ondernemers voorbij
komen, die laten weten dat
online shoppen niet goed is voor
hun bedrijf. Zo, hee, dat wisten
we écht nog niet. Maar wat ik
nog erger vind is dat er mensen
zijn die op deze berichtjes
reageren met ‘iedereen moet
weer bij lokale bedrijven gaan
shoppen’ en ‘we helpen onze
ondernemers naar de Filistijnen’.
Terwijl ik dan denk, wie in deze
huidige moderne samenleving
koopt geen dingen via internet?
Met de tijd meegaan is erg
belangrijk. Dat geldt ook voor
lokale ondernemers. Nu zeg ik
niet dat ‘oma’s knutseltentje’
opeens breinaalden moet gaan
verkopen via het internet.
Nee, adverteren op internet kan
al een begin zijn. Laat mensen
weten dat je er bent. Gratis
reclame maken, welke gierige
Nederlander wil dat nu niet?
Nu we het toch over gierige
Nederlanders hebben die alle
gratis dingen aannemen, het
noodloket is geopend voor alle
ondernemers. Je wordt binnen
24 uur teruggebeld door een
ondernemingsadviseur en
binnen vijf dagen wordt er een
intakegesprek gepland. En dat
állemaal gratis! Wat een win-win
situatie! Het mag wat kosten.
En wie betaalt dat? Juist, alle
gierige en naar gratis-dingensnakkende Nederlanders, omdat
de gemeente investeert in dit
noodloket en wij als burgers dus
meebetalen. Toch niet zo’n
win-win situatie…
Liefs,
Anne
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Nieuwe huisarts Kronenberg
begonnen
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

In een nieuwe praktijk in gemeenschapshuis De Torrekoel in Kronenberg
is de nieuwe huisarts Ted van der Horst in januari aan de slag gegaan.
Van der Horst neemt langzamerhand het stokje over van de vorige huisarts
Toine Weling.
De praktijk is gloednieuw en
gebouwd in een gedeelte van
De Torrekoel dat eerst onderdeel was
van de basisschool. Deze heeft echter
door krimp niet zoveel ruimte nodig,
vandaar dat besloten is er een nieuwe
huisartsenpraktijk in te vestigen. Van
der Horst is erg tevreden over zijn
nieuwe praktijk: ”Het is helemaal
nieuw en fris. Ik krijg er echt energie
van. Ook is het groter dan de oude
praktijk. De reacties van de gemeenschap zijn ook erg warm. Ik heb al verschillende bloemstukken en cadeautjes
ontvangen. Dat geeft je toch een lekker
gevoel bij zo’n nieuwe start.”

De nieuwe praktijk herbergt
een wachtkamer, twee behandelkamers en twee spreekkamers. Piet
Selen, voorzitter van de Stichting
Gemeenschapsvoorzieningen
Kronenberg, is er ook erg over te
spreken dat de nieuwe huisarts
is begonnen: ”Het is erg mooi
om te zien. Met van der Horst is
Kronenberg weer op de lange
termijn voorzien van een huisarts.
Dat is erg belangrijk voor een kleine
kern als de onze.” Huisarts dr. Weling
blijft voorlopig nog betrokken bij de
praktijk en werkt er nog drie dagen
per week.

Trouwevent in Horst
In het Parkhotel in Horst vond op zondag 24 januari een trouwevent plaats. Op de beurs konden aanstaande bruidsparen alles vinden voor hun bruiloft en de middag werd afgesloten met een quiz.
Verschillende aanbieders presenteerden hun aanbod op het gebied van trouwen en bruiloften. Geïnteresseerden konden een kijkje nemen bij stands met onder andere bruidstaarten, feestballonnen,
trouwringen, uitnodigingen, aankleding voor het feest, huwelijksreizen en beauty. Tijdens de quiz, die werd
gewonnen door Rik Vullings en Petra Kleven, kon één koppel een compleet verzorgde bruiloft naar hun keuze
winnen.

OPRUIMINGSFINALE!
dames- en
herenwintercollectie
nu nog verder afgeprijsd

10,49,5,2
15,39,-

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

Schenken.
Verstandig of niet?

Schoenen en laarsjes
kortingen tot 50%

Kijk ook eens op onze carnavalsafdeling: nergens goedkoper!

Gratis
parker en
voor de
deur!

Door: Rob Wulms, Accountmanager Private Banking
Schenken is van alle tijden. En hoewel er veel verschillende redenen
kunnen zijn om te schenken, is het wel verstandig om daar goed over na
te denken.

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

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!
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IMPLANTEREN, GEBITSPROTHESE
EN NAZORG ONDER ÉÉN DAK
U kunt bij ons terecht voor:

• Gebitsprothese (kliksysteem)
• Aanpassen, reparatie, vrijblijvend advies en controle
VERGOEDING VANUIT UW BASISVERZEKERING
RECHTSTREEKS VIA DE ZORGVERZEKERAAR

Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. 077 - 398 88 45
Spoorlaan 21, 5461 JX Veghel • Tel. 0413 - 820 270
Botermarkt 57, 5404 NV Uden • Tel. 0413 - 820 393

Veel redenen om te schenken
Zoveel mensen, zoveel redenen
om te schenken. De één wil de
kinderen financieel ondersteunen
bij de aankoop van een woning of
om te helpen in de kosten van
(studerende) kinderen. Anderen
willen het vermogen fiscaal
vriendelijk overdragen naar de
volgende generatie. Of misschien
draagt u goede doelen een warm
hart toe. Allemaal heel goede
redenen om te schenken. Toch is
het verstandig om met beleid te
schenken.

hetzelfde niveau? Of zijn er
bijvoorbeeld lijfrente-uitkeringen die
eindigen op een bepaalde leeftijd?
Wordt u straks misschien
geconfronteerd met toenemende
medische kosten? En als u nu
bijvoorbeeld uw vermogen al gebruikt
om uw inkomen aan te vullen, hoe
ontwikkelen zich dan de kosten van
levensonderhoud in de toekomst?
Heeft u over tien jaar dan meer nodig
dan nu? Of wat te denken van
eventuele noodzakelijke aanpassingen
aan uw woning voor als u minder
mobiel wordt. Of een verhuizing.

Waar moet u bij stilstaan?
Schenken kan om meerdere
redenen prima passen in een
financieel plan. U dient zich echter
te realiseren dat u nooit van tevoren
weet hoe uw eigen toekomst eruit
ziet. Want weet u bijvoorbeeld hoe
oud u zelf zult worden? Blijft uw
inkomen uw hele leven op

Inzicht met een financiële
planning
Wilt u weten of schenken in uw
situatie zinvol of verstandig is? En wilt
u inzicht in wat de gevolgen zijn voor
uw vermogen als u gaat schenken?
Maak dan eens een afspraak met een
financieel adviseur. Die denkt graag
samen met u na over de

mogelijkheden en kan dit
desgewenst voor u doorrekenen.
Een goede financiële planning geeft
u inzicht in de financiële gevolgen.
Zodat u niet voor onaangename
verrassingen komt te staan in de
toekomst. Want schenken moet niet
alleen goed zijn voor de
begunstigde, het moet ook goed
zijn en goed voelen voor uzelf.
Want het laatste wat u wilt, is later
bij uw eigen kinderen moeten
aankloppen omdat u te veel heeft
geschonken of te vroeg bent
begonnen met schenken. Schenken
komt uit het hart, maar kan maar
beter gebeuren met verstand.

www.rabobank.nl/horstvenray
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GEPLUKT Mart Hermans

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.

dus, waarvan ik altijd veel profijt heb
gehad.” Daarna studeerde hij drie jaar
aan de pedagogische academie in
Venlo.

Ik heb wel iets
met taal
Vervolgens ging Mart les geven.
Toen hij in dienst moest, stopte hij
hiermee. “Na mijn dienst heb ik voor
de eerste en laatste keer in mijn leven
gesolliciteerd. Ik werd in Venlo aangenomen en ging les geven op het LEAO
(nu VMBO). Uiteindelijk heb ik 38 jaar
voor de klas gestaan. De vakken die ik
in die jaren heb gegeven waren heel
gevarieerd. Ik heb Nederlands, Engels,
godsdienst, aardrijkskunde, geschiedenis, informatiekunde en economie
gedaan. Informatiekunde en economie
vond ik het leukste. Nederlands ook
wel, ik heb wel iets met taal.”

Op school een van de
eerste computers

Hij heeft elf jaar in de buutton gestaan in Meterik, samen met zijn vrouw reist hij heel graag en hij staat
ontelbare uren klaar als vrijwilliger voor verschillende organisaties. Deze keer wordt Mart Hermans (68) uit Meterik
geplukt.
Mart groeide op in het dorp waar
hij nog steeds vertoeft, Meterik. Hij was
de oudste van de acht kinderen in het
gezin. “Mijn jeugdjaren waren vooral
een feestje. Geen zorgen en altijd blij.
Maar we werden niet opgevoed als
watjes. Toen ik in groep 8 zat en ik
mijn beslissing had genomen om in
Venray naar de middelbare school te

gaan, moest ik op een dag er alleen
naartoe fietsen. Toen ik eenmaal op
de middelbare school zat fietste ik
dag in, dag uit op en neer. Dat was
geen probleem voor mij.” Op de
middelbare school deed hij eerst vier
jaar gymnasium, daarna volgde de
overstap naar HBS-A. “Ik ben altijd nog
blij dat ik klassieke talen heb gedaan

en vervolgens een meer op handel
en economie gerichte opleiding heb
afgemaakt. Een tamelijk brede scholing

Zijn passie voor het vak
informatiekunde heeft ook geleid tot
één van zijn hobby’s. “Ik weet nog
dat wij op school een van de eerste
computers kregen. Ik vroeg meteen aan
de rector of ik daar het ledenbestand
van de muziekvereniging in kon
opslaan. Dat kon. Daarna is deze hobby
helemaal uitgegroeid. Momenteel
houd ik nog steeds het ledenbestand
bij. Ook houd ik deels de website van
MerikoVocaal in de Meterik bij. Ik ben
bezig om de hele muziekpartituur voor
fanfareorkest te digitaliseren. In de
voorstelling Sagas in november,speelde

fanfare Concordia een werk bestaande
uit een aantal Rowwen Hèze-nummers.
Dat handgeschreven arrangement
van Sjaak Jenniskens staat nu bijna
helemaal in de computer. Het is heel
leerzaam om te zien welke ‘hobbeltjes’
je allemaal moet nemen om dat voor
elkaar te krijgen.”

Koninklijke
onderscheiding
Op het nieuwjaarsconcert in Meterik
in 2013 kreeg Mart een Koninklijke
Onderscheiding uit handen van burgemeester Kees van Rooij. Dit deed
hem heel veel. “Als je stiekem naar
het gemeentehuis wordt gelokt en je
krijgt dan een lintje, is dat fantastisch.
Als de burgemeester het lintje bij je
thuis onverwachts komt overhandigen
is dat ook fantastisch. Maar als je een
lintje krijgt op een evenement waar je
je hobby het liefst uitvoert, is dat nog
mooier. Het is ook handig, want dan
hoef je geen receptie meer te houden”,
grapt Mart.
Mart vind het fantastisch om
te dirigeren. “Ik ben er een beetje
ingerold. Vaker werd ik gevraagd om
in te vallen als er een dirigent ziek
was. Op een gegeven moment zou
een paar VUT-ters het dirigeren gaan
leren. Één van hen zou het daarna van
mij overnemen. Daar is niks meer van
gekomen en zo ben ik de vaste dirigent
geworden. Soms is het wel veel werk,
maar uiteindelijk vind ik het super om
te doen. Vooral als je dan ziet hoe het
koor erop vooruit gaat. Met lol en veel
gelach een groep zien groeien, daar
word ik blij van.”

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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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
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HALLO in Namibië
Neven Roel uit Horst, Loek uit America, Willem uit Lottum en Ben uit Sterksel zijn op vakantie geweest
in Namibië. De foto is genomen bij de granieten eilandberg Spitzkoppe in de Namibwoestijn. De berg is zo’n
700 meter hoog en de top ligt op 1784 meter boven zeeniveau.
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Fusie voetbalclubs
Griendtsveen en
Helenaveen
RKSV Griendtsveen en SV Helenaveen hielden op donderdagavond
21 januari een informatiebijeenkomst voor de leden. Hier werd een
conceptvoorstel gepresenteerd voor de totale fusie van beide voetbalclubs.
Arno van Mullekom, lid van
de commissie die zich bezighoudt
met de fusie, licht de avond toe:
”Sinds 2010 spelen de jeugd en de
tweede elftallen van beide clubs al
samen. In het fusievoorstel dat we
nu gepresenteerd hebben, gaat het
erom dat alle senioren samen gaan
trainen. Het voorstel is overwegend
positief opgepakt. Mensen snappen
dat dit nodig is en willen er het beste
van maken.”
De avond was dan ook
drukbezocht. “Het onderwerp leeft
bij beide clubs en dat is mooi om
te zien, vind ik. Uiteraard waren

er ook kritische opmerkingen. Die
gingen vooral over zaken als het
beheren van twee accommodaties,
de herkenbaarheid van beide
verenigingen en hoe we de binding
tussen de twee dorpen gaan
versterken. Deze zaken worden
nu opgepakt door de commissie
en die gaan we verwerken in ons
uiteindelijke fusievoorstel. Hierbij
moet je denken aan projecten met de
lagere scholen van beide dorpen en
vierkampen en dergelijke. Als alles
goed gaat zouden we de nieuwe
stichting van beide clubs in mei aan
de KNVB kunnen gaan presenteren.”

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
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Kampioen bij VV Hegelsom
Door: voetbalvereniging VV Hegelsom
De C1 van voetbalvereniging VV Hegelsom is kampioen geworden in de najaarscompetitie. Het team
speelt in de derde klasse. In totaal verdienden de jongens 27 punten uit 9 wedstrijden. Dat betekent
dat de C1 alle wedstrijden gewonnen heeft. Het doelsaldo van het team is 78-1. Na de winterstop komt
de C1 uit in een zwaardere klasse.

Horster volleyballers
verslaan Horn
Door: volleybalvereniging Hovoc
De volleybalheren van volleybalvereniging Hovoc uit Horst hebben zaterdag 23 januari Horn met 3-1 aan de kant
geschoven. Het was de eerste thuiswedstrijd in het nieuwe jaar, die tevens het begin van de tweede helft van de
competitie markeerde.
Het was de eer aan Horn om af
te dalen naar Horst. De vorige keer
waren ze vol goede moed, maar toch
met 4-0 afgesmeerd. Toch leken het
wel zenuwen die de heren van Hovoc
HS 1 bij het begin van de wedstrijd
hadden. Het liep niet soepel, zag er
wat stijf uit en redelijk wat persoonlijke
fouten. Een achterstand werd uiteindelijk omgebogen tot een voorsprong
en Horst won relatief eenvoudig met
25-18. HHC HS 1 had haar opstelling
omgegooid en dat gaf meteen goed
resultaat. Voor Horn. De hele set keken

de Horster heren tegen een achterstand
aan. Pas tegen het einde kwamen serviceseries en de aanvallende kracht van
Hovoc bovendrijven. Een spannende
slotfase en een slordige passfout van
Horn maakten als eindstand 27-25 en
een score van 2-0 voor Horst.
In de derde set liep het allemaal
niet zo soepel. Het befaamde derde
setje. Hier liepen de heren van Hovoc
een grote achterstand op en hadden
lang het nakijken. Even leek een comeback op handen. Een lange serviceserie
van Roger Hoeijmakers bracht helaas

niet het gewenste effect. Met 19-25
had Horn een terecht puntje te pakken.
Toch wakker geschud door dit
verlies, werd alles uit de kast getrokken. Dit werd duidelijk zichtbaar in het
spel van Hovoc. Naar elke bal werd
gedoken. Elke bal werd geslagen en
elke service werd met maximale druk
geleverd. Horn zag alles met lede ogen
aan en kwam geen enkele keer aan
spelen toe. 25-10 was uiteindelijk de
balans. Met 3-1 winst voor Hovoc heren
1 staat het twee punten achter op de
nummer één in de promotieklasse.
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Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl
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’t Heike
Vastgoed B.V.
• voor € 500 uw huis
verkocht krijgen;
• gratis waarde bepaling;
• bemiddeling;
• directe aankoop
06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

www.heikevastgoed.nl

Sparta’18 meiden B1 kampioen
Door: voetbalvereniging Sparta’18
Het meiden- B1 team van Sparta’18 is op zaterdag 23 januari kampioen geworden. In een
zinderende competitie moesten de Sevenumse meiden nog één wedstrijd spelen, maar door
omstandigheden werd deze enkele keren uitgesteld. Afgelopen zaterdag is de wedstrijd tegen Helden
MB1 dan alsnog gespeeld op het kunstgrasveld van het Sevenumse sportpark ’t Spansel. Het was een
wedstrijd waarin de Heldense dames tot 10 minuten voor het eindsignaal nog aan leiding gingen met
3-2. De laatste 10 minuten kwam de Sparta-formatie echter op dreef en wisten de meiden nog 3x te
scoren. Hiermee heeft Sparta MB1 met 1 punt voorsprong de concurrent Wittenhorst MB1 achter zich
gelaten en mochten de Sevenumse meiden het kampioenschap alsnog vieren. Dit hebben ze ’s avonds
dan ook gedaan met een receptie in de kantine van Sparta’18.
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Nederlaag voor Wittenhorst Clinics dressuur
en springen
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Voetbalvereniging Wittenhorst uit Horst is slecht uit de startblokken gekomen na de winterstop. In Overloon
tegen SSS’18 werd op zondag 24 januari in de eerste helft de basis gelegd voor de uiteindelijke nederlaag.
Geheel onnodig en dat doet nog het meest pijn.
Het begin was alleszins redelijk,
de oranjemannen creëerden een
veldoverwicht, maar konden niet voor
echt gevaar zorgen. SSS’18 kwam in
de 10e minuut geheel onverwachts
op 1-0, doordat de achterhoede
van Wittenhorst geen zicht had op
een steekbal. Deze speelwijze van
SSS’18 deed Wittenhorst even later
wederom de das om. Bart Beckers
verraste met een actie. Het schot
ging via de binnenkant van de paal
binnen: 2-0. Voordat deze treffer werd
gescoord, kwam SSS’18 met een man
minder te staan. Oorzaak was dat
een keurige aanval via Rob Zanders
door Wout Janssen onreglementair
werd gestopt. Net op de rand van het

16-metergebeid bleef een vrije trap
als enige over. Snel hierna ontsnapte
Koen Verlinden en nadat hij doelman
Sjors Witte was gepasseerd vergat hij
te scoren. Voor Wittenhorst kon Willem
Heijnen iets terugdoen. Tweemaal
kopte hij in goede positielangs en over.
De ruststand bleef onveranderd.
Na de pauze kwam Wittenhorst
veel beter voor de dag. Het team
probeerde snel de aansluitingstreffer
te forceren. Maar een droge en
keurige knal van Bart Beckers vanaf
zo’n 30 meter betekende de 3-0.
Twee minuten na de derde treffer
kon Bart Zanders de eretreffer
binnentikken. Toen vijf minuten later
via een kopbal van Willem Heijnen

na een voorzet op maat van Rob
Zanders de 3-2 werd gescoord, kreeg
de thuisclub het nog moeilijker. De
gelijkmaker werd met enig fortuin
vermeden nadat Will Spreeuwenberg
zijn schot werd beroerd en tenslotte de
lat toucheerde. In de 70e minuut kwam
dan toch de 3-3, door een kopbal
van Willem Heijnen. Op weg naar de
middenstip ging de scheidsrechter
verhaal halen bij zijn assistent.
Deze had een buitenspelsituatie
gezien. Geen 3-3. In de slotfase
deed Wittenhorst er nog van alles
aan, maar helaas het mocht niet zo
zijn. Wittenhorst kon geen verdiend
gelijkspel behalen na een bijzonder
spectaculaire tweede helft.

In het nieuwe hippisch Centrum De Peelbergen in Kronenberg
worden op maandagavond 1 februari clinics in dressuur en springen
georganiseerd, bedoeld voor iedereen die interesse in de pony- en
paardensport heeft. Het programma begint om 19.00 uur.
Leden van ponyclub Die Seven
rijders en ruiterclub Bucephalus
uit Sevenum gaan met hun pony’s
en paarden een springparcours
afleggen of een dressuurproef
rijden. Uitleg en instructie wordt
gegeven door de topinstructeurs

Trudy Houwen, Inge Coenen
(dressuur) en Leon Thijssen
(springen). De avond is geschikt
voor mensen die nog geen kennis
van de paardensport hebben en
voor mensen die reeds ervaring in
de pony- of paardensport hebben.

Set Up DS 1
verliest
van Avance DS 1
Door: Volleybalclub Set Up
De dames van Set Up DS 1 speelden op zaterdag 23 januari tegen de
dames van Sambeek. Dit was de tweede keer dat de teams elkaar
kruisten in de competitie. De eerste keer was het een spannende
wedstrijd die werd gewonnen met 3-2 door Set Up DS 1, dus het beloofde
een mooie wedstrijd te worden.
De eerste set begon goed en
beide teams bleven dicht bij elkaar
met de stand, 7-8 en 19-16, maar
na een lastige service serie bleven
de dames van Set Up DS 1 steeds op
een achterstand staan, 21-29-23-22.
Deze set werd verloren met een stand
van 25-23.
De tweede set begon hetzelfde
als de eerste set. Hier rolde ook
de standen uit van 6-4 en 13-12.
Door een goede service reeks van
de dames van Avance kwam Set Up
DS 1 niet toe aan een goede passing,
waardoor een sterke aanval ook niet
mogelijk was en kwamen de dames
van Set Up op een achterstand van
22-15. Voor de dames van Set Up was
deze stand niet meer te overbruggen
en verloren ze deze set met een stand
van 25-20.
De derde set begonnen de dames

Kampioen in Meterik
Door: volleybalvereniging VCM Meterik
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad maar zaterdag 23 januari mocht team 5.1 van
volleybalvereniging VCM uit Meterik één van de inhaalwedstrijden spelen en wel tegen Hovoc uit Horst.
Dit was meteen de belangrijkste wedstrijd, want als het team deze zou winnen werd het kampioen.
Het publiek was binnen, de zaal goed gevuld dus ze konden beginnen. Het was heel spannend. Het
ging gelijk op waarbij Meterik vaak tegen een achterstand aankeek. Maar op het einde zette het team
telkens een eindsprint in, waardoor beide sets gewonnen werden en Meterik dus kampioen werd.
Team 5.1 van VCM bestaat uit Kris, Meike, Anouk, Daan, Guus en Roel.

De Merels wint
van directe concurrent

MULDERS BV
aannemingsbedrijf wellerlooi

Door: Aniek van den Brandt, korfbalvereniging De Merels
Hoofdklasser De Merels 1 speelde op zondag 24 januari tegen De Peelkorf 1 uit Ysselsteyn. Deze korfbalwedstrijd
wedstrijd werd gespeeld in sporthal De Berkel in Horst. De vorige confrontatie tegen De Peelkorf werd vrij royaal
(14-8) gewonnen door De Peelkorf.
Na het eerste fluitsignaal was
het al snel De Peelkorf dat de score
opende. Dit was het startsein voor
een nek-aan-nekrace tussen twee van
de drie koplopers in de hoofdklasse.
De Merels zette veel druk, waardoor
De Peelkorf het nu een stuk minder
makkelijk had dan tijdens de vorige
ontmoeting. Beide ploegen wisten
doelpunten te maken maar er werden
geen gaten groter dan één doelpunt
getrokken. De Merels was de ploeg die

uiteindelijk met een voorsprong van 8-7
de rust in ging.
Na rust bleef het spelbeeld
hetzelfde, alleen werd er nu beduidend
minder gescoord. Nog steeds creëerden
beide ploegen kansen, maar deze
werden minder goed afgerond dan in
de eerste helft. Na een kwartier in de
tweede helft was het toch het team
van De Merels dat met een voorsprong
van 11-8 wat meer ontspannen kon
gaan spelen. De Peelkorf leek hierdoor

wat gefrustreerd te raken. Het lukte
de ploeg uit Ysselsteyn echter wel
om terug te komen tot een stand van
11-10. Met nog tien minuten op de klok
begon een zenuwslopende slotfase,
waarin zowel De Merels als De Peelkorf
nog kansen kregen. Beide ploegen
wisten de korf echter niet meer te
vinden, waardoor De Merels de twee
punten bij kon tellen. De ploeg uit
Melderslo is hierdoor nu verrassend
koploper in de hoofdklasse.

Voor al uw
bouwwerkzaamheden!
T (0478) 5 018 97
info@mulderswellerlooi.com

www.mulderswellerlooi.nl

van Set Up niet goed door een slechte
pass, waardoor de dames continu een
achterstand hadden (11-6, 19-16).
Via een goede servicebeurt konden de
dames van Set Up zich weer omhoog
trekken en kwamen op een kleine
voorsprong van 21-22 en wisten zo de
set te winnen met 25-27.
De vierde set was erop of eronder
en helaas werd dit eronder. De dames
van Set Up DS 1 hadden geen controle
over de service en kwamen op grote
achterstand, 13-4 en 17-10. Toen
gingen de dames verder met een
goede inhaalrace en een positieve
instelling, maar dit leverde helaas net
geen setwinst op en deze set werd
verloren met 25-23.
Aankomende zaterdag speelt
Set Up DS 1 een thuiswedstrijd in
Sporthal ’t Brugeind om 19.00 uur
tegen Achilles DS 2.

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

Oostenrijk veruit populairste
wintersportland

Europa kent verschillende gebieden die zich goed lenen voor een wintersportvakantie. Er is één land dat onder inwoners van Horst aan de Maas heel populair is om te gaan skiën of snowboarden: Oostenrijk. Maar liefst 61 procent van de mensen geeft aan hier heen te gaan op wintersport. 19 procent gaat naar Duitsland en 18 procent naar Frankrijk. Ruim een vijfde (21 procent) van
de ondervraagden zegt naar andere oorden te gaan. Zij noemen landen als Tsjechië, Roemenië en Canada als bestemmingen. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.
Driekwart van de wintersporters geeft aan
het liefste op ski’s van de piste af te gaan.
Snowboarden gebeurt door slechts 9 procent
en langlaufen 7 procent. Andere mensen
wandelen liever. De periode waarin mensen
gaan, loopt nogal uiteen. Zo gaat 35 procent
met Kerstmis en 21 procent met carnaval.
42 procent kiest liever een andere periode.
“Ik ga het liefste na carnaval”, zegt iemand.
Anderen noemen januari, eind februari en
medio maart als favoriete periode. Kijkend
naar de afgelopen vijf jaar is precies de helft
van de groep mensen die op wintersport gaat
elk jaar geweest. Verder is 24 procent één jaar
gegaan en 15 procent drie keer.

Inwonerspanel

1.672 leden

Van alle ondervraagden gaat er echter
maar een kleine minderheid op wintersport: 8
procent. Mensen noemen verschillende redenen waarom ze niet gaan. “Door mijn artrose

Top drie

Oostenrijk 61 procent
Duitsland 19 procent
Frankrijk 18 procent

Waar ga jij op wintersport?

après-ski. Toch gaat slechts 4 procent alleen
kan ik niet tegen de kou”, laat iemand weten.
daarvoor. 81 procent geeft aan niet om die
“Geen geld voor”, vertelt iemand. Anderen
reden te gaan.
houden gewoon niet
van de kou of vinden
TipHorstaandeMaas
zichzelf te oud voor een
‘Ik heb niets met sneeuw’
is een samenwerkings
wintersportvakantie.
‘In de vroege winterperiode
verband tussen
Mensen die wel gaan,
op vakantie’
HALLO Horst aan de
doen dat met familie
Maas en TopOnderzoek.
(45 procent), vrienden
‘Ik ga voor de zomer’
Voor meer resultaten
(41 procent) of met het
of aanmelden voor
eigen gezin of partner
de volgende enquête,
(39 procent). 6 procent
kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
gaat met een ander gezelschap, bijvoorbeeld
Reageren?
in het kader van een groepsreis. Een wezenlijk
www.hallohorstaandemaas.nl
onderdeel van de wintersportvakantie is de

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

OPEN
AVOND
MAANDAG

www.haardstede.nl

Top Jeans Shops
Ronde bedragen!

Vrijdag 29-1 t/m Zondag 31-1

1 FEBRUARI 2016
18.00 - 21.00 UUR

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

25792/1

WWW.ROC-TERAA.NL

Accessoires
€2

Jeans
€50

Tops
€10
Jeans &
Tops
€20
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Bespreking Poll week 02

Ieder dorp hoort een eigen kroeg te hebben
Ondanks dat het na de economische crisis nog niet zo goed gaat met de
cafés in Nederland, vindt 85 procent van de stemmers op deze poll dat ieder
dorp een eigen café hoort te hebben. Zij zien een café als een belangrijke voorziening voor ieder dorp. Als zij een avondje naar de kroeg willen, dan zouden ze
dat het liefst in hun eigen dorp doen, in plaats van in een ander dorp.
Aan de andere kant vinden tegenstemmers dat een dorp geen kroeg nodig
heeft om leefbaar te zijn. In totaal gaf 15 procent van de stemmers aan het

niet eens te zijn met de stelling. Kees reageert: “Het is best mogelijk om zonder
kroeg in een dorp te kunnen, want er zijn genoeg andere mogelijkheden om
elkaar te kunnen ontmoeten in een dorp. Mensen die niet zonder het gebruik
van alcohol kunnen, zullen hier wat meer moeite mee hebben.” Een ander
reageert: “Ik vind het niet gek dat kroegen steeds minder omzet draaien.
De leeftijdsgrens voor alcohol is verhoogd naar 18 jaar en consumpties worden
ieder jaar weer duurder.”

Boerderijeducatie hoort een verplicht onderdeel
op scholen te zijn
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Een aantal boerenondernemers in Horst aan de Maas pleit voor meer
aandacht voor boerderijeducatie op scholen. Zij willen de bezoekjes van schoolklassen aan boerderijen weer nadrukkelijker terugbrengen in het onderwijs. De
potjes van de scholen voor dit soort onderwijs zijn leeg geraakt. Met nieuwe
energie willen de ondernemers in samenwerking met de Limburgse Land- en
Tuinbouwbond (LLTB) boerderijeducatie nu weer een vast onderdeel maken van
het lespakket van leerlingen.
Kinderen weten vaak niet meer waar ons voedsel vandaan komt, terwijl dat

wel zou moeten, zeggen de boerenondernemers. Dat betekent dat er weer geld
moet komen om kinderen op hun bedrijven te ontvangen. Daarnaast vinden
ze dat Horst aan de Maas vanwege de diversiteit op agrogebied veel te bieden
heeft.
Aan de andere kant zou je kunnen zeggen dat het onderwijs andere prioriteiten heeft dan boerderijeducatie. Het geld moet goed worden besteed en er zijn
sectoren die anno 2016 voor kinderen interessanter zijn dan de agrosector.
Boerderijeducatie hoort een verplicht onderdeel op scholen te zijn. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 03) > Bijstandsgerechtigden moeten vrijwilligerswerk doen om een uitkering te kunnen krijgen
> eens 79% oneens 21%

Crist Coppens
Alleen dinsdag 2 februari 2016

1 kilo half-om-half gehakt

halve prijs

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Alle soorten bestratingen

Alle soorten tegelwerk

Alle soorten buiten tegels
Alle soorten klinkers

Alle soorten keramische tegels
voor binnen en buiten

Grind, zand en cement

Complete badkamers

Wind- en schaduwdoeken

Piazzetta pelletkachels

Hoebertweg 6, 5966 ND America

www.vanrengsbestratingen.nl

www.vanveggeltegels.nl

Laatste ronde sale!
Vrijdag, zaterdag en zondag

alles 70%
*
korting
*m.u.v. de standaard- en nieuwe collectie

Hoofdstraat 14 Horst • Dorpstraat 1 Heythuysen • www.pastschoenen.nl

volg ons ook op

Jay-Pharrel
en Billie-Jean
Vorige week was het groot
in het nieuws: de populairste
voornamen in Nederland
werden bekendgemaakt.
Nederland bleek de meeste
Emma’s en Liam’s rijker te zijn
geworden dit jaar.
Ook de Limburgse cijfers
werden bekendgemaakt.
Finn, Sem en Liam bleken voor
jongens het meest gekozen. Voor
meisjes waren Emma, Lotte en
Mila populair. Nieuwsgierig als ik
ben naar cijfertjes, probeerde ik
te achterhalen wat de meest
populaire kindernamen waren in
onze gemeente. Die cijfers
waren niet beschikbaar, kreeg ik
helaas te horen. Maar ik geef
niet zomaar op natuurlijk. Want
met de HALLO hebben we
namelijk ook een soort babynamendatabank in handen. Nu wil
ik niet claimen dat ik echt de
meest gekozen babynamen in
2015 in Horst aan de Maas heb
achterhaald, maar door het
turven van alle geboorteadvertenties in de HALLO ben ik een
heel eind gekomen. De uitslag?
De meeste ouders gingen voor
een oer-Hollandse naam. Cas en
Lotte bleken met ieder zes
advertenties het populairst. Lars
(plaats 2) en Jop, Gijs en Vince
(gedeelde derde plek) deden het
ook goed. Bij meisjes kwamen
ook Liz/Lize (plaats 2) en Fien
(plaats 3) veel voor. Anders dan
hier in Horst aan de Maas gingen
ouders in de rest van Nederland
helemaal los bij het verzinnen
van een originele naam voor hun
kroost. De inspiratie komt
werkelijk overal vandaan. Uit de
muziek (Jay-Pharrel, Billie-Jean),
sport (Messi, Ronaldinho),
godsdienst (Lord, Zeus, Amen,
Blessing-VirginYah), of, nog
erger, ze gaan zelf wat goochelen met letters (Djezzabel,
Q-Randy). Hier in Horst aan de
Maas was dat wel anders.
Exotischer dan Mekx, Feija en
Billie voor meisjes en Jarl, Jax,
Dex, Riff en Lonn voor jongens
werd het niet. Maar goed,
misschien past dat ook wel niet
bij de nuchtere Limburgers die
wij zijn.
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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.

Carne Levare
Op het moment dat ik dit artikel schrijf is het een paar dagen voor
Gekke Maondaag in Grubbenvorst, onze parel aan de Maas. Een week later
in parel Lottum. Het woord carnaval kent zijn oorsprong waarschijnlijk
vanuit het Italiaanse woord Carne Levare, oftewel het wegnemen van het
vlees.
Van oudsher is carnaval een
eetfestijn in de aanloop naar de vastentijd. Met de nieuwjaarstoespraak
van onze burgemeester in het achterhoofd zal deze tijd ons niet echt doen
denken aan de gezondste regio van

Europa. Carnaval is tegenwoordig nog
steeds een feest van eten en drinken
en dan meer dan op de meeste andere
dagen van het jaar. Maar carnaval is
ook onderdeel van deze gezondste
regio. Hier in het zuiden is Vastelaovend

een traditie. Een traditie van ‘klug en
plezeer’. Dat alles brengt wat een mens
nodig heeft om gezond te blijven.
Even weg van de dagelijkse sleur. Als
je terugkijkt naar vorig jaar is er veel
ellende te zien. Het is niet gezond als
we daar steeds maar mee bezig zijn in
ons hoofd en doen en laten. Samen de
Vastelaovund belaeve is een medicijn
om even weg te geraken uit onze
dagelijkse sleur of routine. Het mooie
van deze tijd is ook dat iedereen gelijk

is. Of je nu arm of rijk, knap of lelijk,
jong of oud, vrouw of man bent of
noem maar op, in deze periode maakt
dat niets uit. Wat zou het mooi zijn als
we samen zouden bouwen om dit niet
alleen zo te laten zijn in de carnavalstijd, toch?
Wij als CDA willen daar samen
met u ons uiterste best voor doen.
Fijne Vastelaovund allemaol.
John Jenniskens,
CDA Horst aan de Maas

Gasthoês op Horster niveau
Op dinsdag 2 februari wordt tijdens de raadsvergadering de revitalisering van ‘t Gasthoês in Horst opiniërend besproken. Tijdens de commissie
samenleving van dinsdag 19 januari was er de gelegenheid tot het stellen
van technische vragen. Tijdens de commissie werd de doorrekening
gepresenteerd die bij de plannen van de kopgroep hoorden.
De inzet en het enthousiasme van
de kopgroep was duidelijk zichtbaar in
de plannen. Mensen uit verschillende
verenigingen met verschillende
kwaliteiten die samenwerken, dit
is de kruisbestuiving die voor het

nieuwe Gasthoês zo belangrijk zijn.
Dit project gaat namelijk over
mensen en niet over stenen. Of dit
duidelijk is bij wethouder van Rensch
weten we niet. De kaders opgesteld
door de gemeenteraad werden

overschreden en er is gekozen
voor een flinke aanbouw. Om de
creativiteit de vrije loop te laten is
er duidelijk gekozen om nog geen
rekening te houden met de financiën.
De gepresenteerde plannen zouden
rond de 10 miljoen euro moeten
gaan kosten. Als SP vinden wij het
onbegrijpelijk hoe de wethouder deze
plannen plus financiële onderbouwing
heeft kunnen laten presenteren. Niet zo
lang geleden zijn soortgelijke veel te

dure plannen door de gemeenteraad
terug naar de tekentafel gestuurd.
Was de wethouder dit misschien al
vergeten? Hoe denkt de wethouder aan
zoveel geld te komen? De begroting
wordt sluitend gemaakt door u
 itrolen aanloopsubsidies, betaald door
de gemeente Horst aan de Maas.
Dit maakt de financiële situatie
van onze gemeente niet sterker.
Deze onnodige risico’s worden dan ook
nog niet in kaart gebracht.

We staan nog maar aan het
begin van dit grote project en ook
de gepresenteerde plannen staan in
de kinderschoenen. De SP zal tijdens
de raadsvergadering van dinsdag
2 februari pleiten voor een cultureel
centrum op Horster niveau en geen
schouwburg zoals het er nu uitziet.

Bart Cox,
SP Horst aan de Maas

Schaalvergroting in de gezondste regio van Europa?
De gezondste regio van Europa. Een prachtige ambitie! Maar wat
betekent het eigenlijk? Vorige week behandelden we hier al het belang
van breedte- en dieptesport. Maar gezondheid is veel meer. Hoe geef je als
Nederlandse dierhouder of tuinder het goede voorbeeld?
Met de teelt van twaalf
verschillende gewassen kom je
economisch niet vooruit. Nee,
specialisatie in bijvoorbeeld
komkommers en paprika’s of grote

hoeveelheden dieren zorgt voor
rendement! En dan vooral ook een
schaal groter dan we gewend zijn.
Hoe groter de productie hoe lager
de kostprijs per stuk.

Of zou het zo zijn dat niet de
innoverende ondernemer beter
wordt van deze ratrace naar de bank
en de supermarkt? De bank vindt
het prachtig als jij je bedrijf verder
uitbreidt met het idee dat je kostprijs
per eenheid daalt en je winstmarge
stijgt. En de supermarktbranche is
niet te beroerd om met je mee te
denken om een lagere inkoopprijs te

realiseren. Alleen smelt dan wel je
winstmarge weg en ben je slaaf van
de bank.
Waarom trappen we hier met
z’n allen in? Waarom blijven we tegen
beter weten in denken dat we enige
invloed op de prijsvorming hebben
met alle gevolgen voor ons milieu en
landschap? De grote marktpartijen
kunnen voor hun producten terecht

over de hele wereld terwijl de
agrariërs afhankelijk zijn van een of
twee afzetkanalen. Waarom blijven
we geloven in het sprookje van
specialisatie en schaalvergroting als
succesformule? Iets om over na te
denken als toekomstige gezondste
regio van Europa.
Jan Wijnen,
PvdA Horst aan de Maas

een wezenlijke verbetering door het
bedrijf moet worden aangebracht.
Een duidelijk voorbeeld dat met
volharding en argumenten toch
resultaat kan worden bereikt bij de
provincie. Ook de opstelling van de
ondernemer, die wel merkte dat er iets
moest gebeuren, was van belang.
Proeven lopen nog steeds bij
het bedrijf om de stankoverlast te
beperken. Een uitbreidingsvergunning
is er voorlopig even niet bij omdat het
bewijs er nog niet is. Eerst resultaten.
Het positieve is dat klachten in

onze gemeente over een bedrijf, nu
door inzet van de werkgroep bij de
provincie gehoor hebben gekregen en
dat er niet een vergunning is verleend
op basis van op papier werkende
installaties. Eerst bewijs en dan verder
is hier het devies. Doorzetten en in
overleg blijven loont.
U kunt hierover met ons in
overleg op elke eerste zaterdag van
de maand van 11.00 tot 12.uur in de
Horster bibliotheek.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

Geschil? Zo kan het ook
In onze gemeente is bij varkenshouderij Ashorst ook een vergistingsinstallatie in werking. Het bedrijf heeft vanwege de stank van de varkensmesterij -en vooral ook van de vergisting en navolgende activiteiten zoals
de mestdrogerij- grote invloed op het woon- en leefklimaat van de
omliggende woningen.
De provincie stond op het punt
om een vergunning voor verdere
uitbreiding aan dit bedrijf te verlenen,
voor zowel de vergisting als de
mestdrogerij (die niet vergund was).
Dit onder andere op de toezegging
dat het bedrijf zou investeren.
Deze technologie was hiervoor echter

nog niet op grote schaal bewezen.
De werkgroep Behoud
woonomgeving De Paes kwam in
actie met uiteindelijk als resultaat
dat provincie, omwonenden en
ondernemer tot de afspraak kwamen
dat eerst bewezen zou moeten
worden dat de techniek voldoende

resultaat had. Dat bleek niet het
geval. Vervolgens werd afgesproken
dat de ondernemer een bepaalde
tijd zou testen om bij achterwege
blijven van succes de mestdrogerij
te stoppen. Een groot succes voor
deze werkgroep die nu eerst een
‘nulmeting’ had afgedwongen en de
provincie niet liet besluiten op papieren
beweringen. Wij hebben hier tweezijdig
ondersteund. Voor eventuele verdere
maatregelen wordt teruggegrepen
naar de situatie van voor de plaatsing
van de vergistingsinstallatie, zodat er
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Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsvergadering
2 februari 2016
Burgerpodium
Wilt u het woord voeren neem dan vóór de
vergadering contact op met de griffier,
de heer R. Poels, tel: 077 477 97 70 of
06 51 85 28 91 of email:
griffier@horstaandemaas.nl
Op de agenda staan onder andere
de volgende onderwerpen:
• Opiniërend behandelen van de raadsinformatiebrief over het Project Gasthoês.
• Beleidsplan Openbare Verlichting 20162025.
• Nota bodembeheer Ooijen-Wanssum
inclusief de bijbehorende (water)-Bodemkwaliteitskaart.
• Rapport 'Milieubeoordeling Effecten van
de gebiedsontwikkelingen Klavertje 4, LOG
Witveldweg en CVI Raaieinde in de kernen
in de gemeente Horst aan de Maas' en start
evaluatieonderzoek in 2016.

Oorlogsgravenstichting bedankt
Consul met gouden erespeld
Maar liefst 31 jaar was de heer Bert Billekens
uit Sevenum Consul van de Oorlogsgravenstichting in de voormalige gemeente Sevenum
en na de herindeling in de gemeente Horst aan
de Maas. Als waardering hiervoor ontving hij
de gouden erespeld uit handen van Roel Broer,
plaatsvervangend directeur van genoemde
stichting. Bij de uitreiking op het gemeentehuis was ook burgemeester Kees van Rooij
aanwezig.

• Harmonisatie begroting Brandweer organisatieplan, regionaal Risicoprofiel, MJB
2016-2019 VRLN en Wijziging GR van de
Veiligheids-regio Limburg-Noord.
• Opsporen en ruimen van niet-gesprongen
explosieven uit WO2 in de jaren 2010 tot
en met 2015 op een totaalbedrag van
€ 251.213,93.
U bent van harte welkom om de vergadering
bij te wonen, vanaf 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis. De vergadering wordt
live in video uitgezonden via de website.
De stukken voor deze vergadering kunt u
inzien in de informatiehoek in de publiekshal
van het gemeentehuis, in de bibliotheek en
op de website www.horstaandemaas.nl

Thema januari 2016

Blik op de toekomst!
Wil je ook meedoen aan onze
fotowedstrijd? Wat zijn je plannen
dit jaar? Heb je goede voornemens?
Deel
jouw blik op de toekomst en
HORST AAN DE MAAS
leg deze vast op de gevoelige plaat.

Bekendmakingen

KIEK

Stuur je foto in via de Facebookpagina van de gemeente.

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.

KIEK

HORST AAN DE MAAS

Jij doet toch ook mee?

America
Peelheideweg 12
Wachtpostweg 34
Dorperpeelweg 1
Nieuwe Peeldijk 14

Grubbenvorst
Dorpsstraat 12
Hagelkruisweg 11
Sectie A nr. 5287
Burg. van Leentstraat 40

Melderslo
Broekhuizerdijk ongenummerd

Broekhuizen
Roamweg 2

Horst
Janssenweg ongenummerd
Melderslosche Weiden
Wilhelminaplein 10

Sevenum
Op den Bergen 6
Van Vlattenstraat 50
Den Eigen 43

Meerlo
Heesweg 9

Lottum
De Hanenberg 7

Broekhuizenvorst
Vertrokken naar onbekende bestemming

Meterik
Schadijkerweg-Oost

Algemene informatie
Gemeentehuis

Telefonische bereikbaarheid

Postadres:

De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente tot 20.00 uur bereikbaar.

KIEK

Postbus 6005
5960 AA Horst
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst
Telefoon:
077 - 477 97 77
Fax:
077 - 477 97 50
E-mail
gemeente@horstaandemaas.nl
Internet
www.horstaandemaas.nl

HORST AAN DE MAAS

Openingstijden balies gemeentehuis
De balies burgerzaken, WIZ, vergunningen en
belastingen zijn voor vrije inloop geopend op
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
De balie burgerzaken is op maandag geopend
van 09.00 tot 20.00 uur. Wilt u er s.v.p. rekening

mee houden dat u bij burgerzaken een geldig
legitimatiebewijs (paspoort/ID-kaart of rijbewijs)
nodig hebt.

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een afspraak te maken
voor producten van burgerzaken. Voor de
beschikbare data en tijdstippen kunt u kijken
op www.horstaandemaas.nl of bellen naar
(077) 477 97 77. U kunt dan ook gelijk een
afspraak plannen. Als u een afspraak heeft

gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.
Openingstijden receptie/snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
kan van 8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie
afgehaald worden.
Openingstijden gemeentewerken
Gemeentewerken aan de Americaanseweg
43 in Horst is dagelijks geopend van 07.30
tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.00 uur.
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NWERKING in mestdistributie

ijven Gebr. van Enckevort en Gebr. Peeters te Sevenum.

PRINS NIEK I GEFELICITEERD NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

wij voor u een compleet programma in mestdistributie, zoals:

met hondengang tank of driewielige zelfrijder;
Eigen
Haard
sporing minimaal zowel op
bouwland
als op grasland.
3
www.eigenhaardcitymeubel.nl
volumetanks tot 36m , dus
lagere minaskosten per m3. meubel
Horsterweg 34 • Sevenum
mest volgens minasnorm inclusief transport en uitrijden.
vast mest met GPS.

CV D’n Ezelskop (Sevenum)

Wij feliciteren
prins Niek
e kunt u contact opnemen met een van onderstaande
telefoonnummers.

Wij feliciteren prins Niek
Gebr. van Enckevort
en adjudanten Toetje en Marijn!
Dorperdijk 20
5975 PV Sevenum
Dorperdijk 20 | 5975 PV Sevenum | 077 - 467 14 13
gebrvanenckevort@hetnet.nl
077-4671413

Weej felicitere prins Niek I, zien
adjudante Toetje en Marijn 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

Wij feliciteren prins Niek
en adjudanten Toetje en Marijn!
Horsterweg 66 Sevenum | Tel.: +31 77 467 35 55 | www.dinnissen.nl

voor al uw voorkomende stukadoorswerkzaamheden

Attractiepark Toverland feliciteert Prins Niek I en zijn
adjudanten Toetje Theloesen en Marijn Maessen!

Prins Niek I en adjudanten Toetje en Marijn,
wij wensen jullie een heel mooie carnaval toe, met veel lol en plezier.
Geniet er samen van! John Wijnhoven en medewerkers

De Hees 13, 5975 NL Sevenum Tel.: 077 - 467 17 16

28
01

verenigingen 17

11 vragen aan prins Niek I

‘Het wordt
een speciale
carnaval
voor mij’ Piepjonk
of nag net nit
aafgeschraeve,
Weej goan alles
gaeve!

Wie ben je?
Ik ben Niek Hoeijmakers.
Mensen zouden mij kunnen
kennen van de kroeg. Ik heb
jarenlang aan beide kanten
van de tap gestaan bij Toetje
en Croes Moeke. Ik woon samen
met mijn vriendin Crissy.
Waar werk je?
Ik werk bij Rijksjustitiële
Jeugdinrichting de Hunnerberg in
Nijmegen. Ik werk daar als pedagogisch
medewerker op een groep met jongeren in de
leeftijd van 14 tot en met 23 jaar die een PIJ-maatregel opgelegd hebben
gekregen. Dat is een soort jeugd-TBS.
Waarom heeft u ja gezegd op de vraag om prins te worden?
Vorst Joep vroeg mij om prins te worden. Ik hou erg van carnaval, dus
daarom heb ik ook ja gezegd.
Dit jaar zal wel een speciale carnaval voor mij worden. Toch blijft de
bedoeling eigenlijk altijd gewoon hetzelfde.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik vond het eerlijk gezegd best wel spannend toen ik gekozen wed. Ik
wist snel genoeg dat ik Toetje als adjudant wilde vragen. Het leek me
dan wel leuk om er een jonge adjudant bij te vragen. Marijn, Toetje en
ik werken samen bij Herberg de Troost. Voor de meeste mensen is dit
waarschijnlijk een verrassende combinatie.
Wat betekent carnaval voor jou?
Carnaval betekent voor mij gezellig samen uitgaan en drinken met z’n
allen in de zaal of in de kroeg, maar dan in een ander outfit dan normaal.
Wat wordt er volgens jou van prins verwacht?
Iemand heeft blijkbaar ooit bedacht dat er drie mensen tijdens carnaval
voorop gaan met een muts op, maar uiteindelijk gaat het om de mensen
en de sfeer. Van tevoren hebben we een paar keer bij elkaar gezeten om
voorbereidingen te treffen.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw gemeente toe?
Een spectaculair uitkomen, lachen op de zittingsavonden, een korte
receptie, een goeie sleuteloverdracht, een toffe boerenbruiloft en een
mooie optocht. Kortom, een hele gezellige carnaval van jong tot oud.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Ik heb wel erg veel zin in het prinsdopen en het open huis. Prinsdopen is
bij ons de avond voor het uitkomen. Samen met het bestuur en de raad
komen we dan samen bij de vorst thuis. Het open huis is het feest dat
plaatsvindt op de maandag na het uitkomen. Open huis vindt altijd plaats
bij de prins thuis.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens carnaval?
Ik denk dat ik gewoon 6 uur per nacht ofzo kan slapen. Ik heb de
week voor carnaval vrijgenomen, omdat er dan heel veel activiteiten
zijn. Alle weekenden tussen het uitkomen en de carnaval zijn dit jaar
natuurlijk ook al erg druk, omdat het een kort seizoen is.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden voor familie,
vrienden en kennissen?
Mijn naam werd wel af en toe genoemd, maar ik heb gewoon zoveel
verteld dat mensen niet meer weten wat nu echt is en wat niet.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2017 mee willen geven?
Heel veel plezier tijdens de voorbereidingen samen met de adjudanten
en daarna gewoon lekker carnaval vieren!

PRINS NIEK I GEFELICITEERD NAMENS
DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Weej wense Prins Niek,ijn
Adjudante ToetjeëeneencaMrnareval!
unne super scho

Prins Niek en adjudante Toetje en Marijn:

väöl plezeer!

Weej wense eederiën

unne schoeëne

carnaval!

Sevenum • 077 467-1483

aardappelen • groenten • rosé kalfsvlees

De Schatberg wenst u
een fijne Carnaval!
Kamperen, dineren en recreëren in Limburg
Middenpeelweg 5 | 5975 MZ Sevenum | 077 467 7777 |
www.schatberg.nl | info@schatberg.nl

Restaurant Vitellius
Kerkstraat 11,
5975 BH Sevenum
T: 077 467 43 46
r e s t a u r a n t

www.vitellius.nl

Prins Niek, adjundante Toetje en Marijn
Geniet en maak d’r unne moije Vastelaovond van!
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D’n
pook in
d’n hook, d’n bal
in ut rek, weej
maken jullie met
carnaval harstikke
gek!

PRINS TIM I GEFELICITEERD NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Wouterstraat 36 America
T 077 - 4640420 info@HenkAarts.com

CV De Turftreiërs (America)

www.HenkAarts.com

BUFFET
BARBECUE
GOURMET
ALAAF ! ! !

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

Wij wensen
de Prins
met zijn
gevolg
een fijne
Carnaval!

Tielen - Camps

America

www.tcinterieurbouw.nl

kasten/wanden • interieur • keukens • div. timmerwerk

Weej wense ow enne
kei schonne carnaval!

Prins Tim en Adjudanten Thijs en Tom
maak er unne schonne carnaval van!

Cateringservice

Jolanda Pouwels
Wej wense prins Tim,
prinses Jenny en adjudante
Tom en Thijs enne fijne carnaval!
www.cateringservicejolandapouwels.nl
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America T: 077-4641453
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11 vragen aan prins Tim I

‘Mijn moeder
heeft altijd
gezegd dat ik nog
wel eens prins
zou worden’
Wie ben je?
Ik ben Tim Janssen,29 jaar en woon samen met mijn vriendin Jenny, die
afkomstig is uit het rijk van De Kwakkerte, oftewel Heythuysen.
Waar werk je?
Ik werk dik 3,5 jaar bij Kempen transport in Venlo als internationaal
chauffeur en wij vervoeren groente en fruit naar hoofdzakelijk Duitsland.
Mijn bazin reageerde enthousiast over mijn rol als prins met carnaval. Het
was dan ook geen probleem om vrij te krijgen met carnaval.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te worden?
Ik heb ja gezegd omdat ik het toch een grote eer vind om tot prins
gekozen te worden. Mijn opa is in 1971 prins geweest in America, en
mijn moeder is in 1977 als eerste tot jeugdprinses gekozen bij de jeugd
carnaval in America. Ook mijn vader is in 1973 jeugdprins geweest in
Horst en ik adjudant in 2003, toen Tom Ummenthun jeugdprins was.
Dus je kunt wel stellen dat het in ons bloed zit, dat carnaval vieren.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik heb me altijd afgevraagd of ze me een keer zouden vragen om prins
te worden, omdat ik al eens eerder een hint had gekregen van een van
de leden van het bestuur. Maar toch kwam het als een verrassing toen ik
gevraagd werd. Mijn moeder heeft altijd gezegd dat ik nog wel eens prins
zou worden, ze heeft uiteindelijk gelijk gekregen. Samen met mijn prinses
Jenny en adjudanten Tomen Thijs gaan we er een topcarnaval van maken.
Wat betekent carnaval voor jou?
Carnaval betekent voor mij veel lol en plezier beleven met alle mensen
die carnaval vieren onder het genot van een lekker biertje.
Wat wordt er volgens jou van een prins verwacht?
Als prins ga je natuurlijk voorop met het feesten in eigen dorp, en bezoek
je onder andere mensen die ziek zijn. Ook andere carnavalsverenigingen
bezoeken behoort tot de rol als prins. Verder laat ik het allemaal op me
afkomen en ga ik genieten van vele leuke momenten met vrienden,
familie en dorpsgenoten.
Wat wens je de carnavalsvierders in uw gemeente toe?
Ik wens de mensen toe dat iedereen het naar zijn zin heeft tijdens
carnaval en hopelijk gaan ze helemaal uit hun dak onder het genot van
een goudgele rakker.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Het hoogtepunt is denk ik het uitkomen. Ik was heel erg benieuwd naar
de reacties van mensen op mijn benoeming tot prins, maar die waren
fantastisch. Verder gaan we dit jaar voor het eerst met de carnavals
vereniging naar de carnavalsparade in Horst en dat lijkt me ook super
leuk.Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens carnaval?
Hoeveel uur ik zal slapen valt niet te zeggen van te voren natuurlijk,
maar ik denk dat het geen minuut te veel zal zijn. Ik heb na de carnaval
nog een paar dagen vrij, in die tijd kan ik bijkomen van de geweldige
carnavalsdagen.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden voor familie,
vriendin en kennissen?
Heel simpel, mondje dicht. Er waren mensen die aan het raden waren wie
er prins zou worden. Mijn naam werd echter een aantal keren genoemd.
Mijn smoes was dan dat ik met carnaval moest werken, al werd het me
nog wel moeilijk gemaakt, omdat een aantal mensen recht in me gezicht
zeiden dat ik prins werd. Dan moet je heel snel nadenken wat je gaat
zeggen omdat diegene je voor het blok zet.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2017 mee willen geven?
Geniet van elk moment en maak er een groot feest van!

Tim en Jenny, Tom en Thijs proﬁciat!
Veul plezeer en maak dur enne
knatsgekke carnaval vaan. ALAAF!
Dorperpeelweg 1, 5966 PM America, tel. 06 39 23 92 65, www.blauwebessenland.nl
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Prinsenreceptie Hegelsom
In de Tuutetempel in Hegelsom, ofwel Zaal Debije, vond op zondag 24 januari de receptie plaats van
prins Niek I, prinses Ineke en adjudanten René en Dennis.

Prins Niek en prinses Ineke werden van huis
naar Zaal Debije begeleid door muziekvereniging St.
Hubertus, waarna een serenade voor prins Niek volgde.
Na de receptie werden de twee nieuwe raadleden
Tom Peelen en Bart Billekens geïnstalleerd in de raad.

Ook trad het boerenbruidspaar van 2015, Frederich en
Josie, af. Met het toneelstuk The Hangover 11.0 werd
het nieuwe boerenbruidspaar bekend gemaakt. Piet en
Annie, Petrie Raedts en Angeliek Roelofs, vormen dit
jaar het bruidspaar.

Jeugdboorebrullef JC D’n Dreumel
Het jeugdboerenbruidspaar van JC D’n Dreumel uit Horst wordt op zondag 31 januari in de onecht met
elkaar verbonden in zaal De Lange.

De leden van de jeugdboordebrullef zijn tijdens de
jeugdzittingsmiddag in de Mèrthal aan het publiek
gepresenteerd. De spelers en speelsters zijn afkomstig

van zwemclub HZPC. Tijdens de jeugdboorebrullef is er
een optreden van de synchroonzwemsters van HZPC.
Het programma begint deze middag om 14.11 uur.

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

Bondsonderscheiding voor
Lei Buijssen
Tijdens de bonte avond van CV Kroeënekraan en Pieëlhaas in De Torrekoel in Kronenberg op
vrijdagavond 22 januari werd de Bondsonderscheiding van de Bond van Carnavalsverenigingen
in Limburg (BCL) uitgereikt aan Lei Buijssen uit Kronenberg. Lei Buijssen kreeg de Bonds
onderscheiding voor zijn inzet voor de Limburgse carnaval. Tijdens de bonte avond vonden ook
nog optredens plaats van onder andere Jan Geraedts, Pierre van Helden, Aaltied Noëit te Laat,
Tiroler Teufel en Kranekapel.
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Mák
Tam Tam,
óp de kaetel
sloan, duchtig
vastenaovund viere,
laot oow lekker
gaon!

PRINS NIEK I GEFELICITEERD NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN
Prins Niek en prinses Ineke, gefeliciteerd!

CV D’n Tuutekop (Hegelsom)

namens alle kinderen
en collega’s van
BS De Dobbelsteen
in Sevenum!
Wij maken samen
met jullie TAM TAM!
Prins Niek I, Prinses
Ineke en Adjudanten
René en Dennis:
weej wense jullie enne
biestige schonne
vasteloavend!

www.innovista.nu

Peter: 06 - 25 055 745
Twan: 06 - 53 227 906
enne fijne vastelaovend
Lenssen, van alle markten thuis
www.lenssenadvies.nl
enssenadvies.nl

AUTOBEDRIJF

info@hoeymakers-kellenaers.nl

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

Prins Niek I, prinses Ineke en
adjudanten René en Dennis
enne keischonne carnaval namens
Kogelstraat 62, Hegelsom
077 398 76 65

www.kogeldistel.nl

BLOEMSIERKUNST
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11 vragen aan prins Niek I

‘Zo’n prinsenpak
geeft een enorme
energieboost’
Wie ben je?
Mijn naam is Niek Geurts, 29 jaar en geboren en getogen in Hegelsom. Daar
woon ik samen met Ineke (30) en onze lieve dochter Hanna van bijna 1,5
jaar oud. Muziek is mijn passie. Ik ben slagwerker bij Muziekvereniging St.
Hubertus, maar ook drummer bij Carnavalsband.nl en de rockband Campaign.
Daarnaast draai ik nog regelmatig een plaatje op feesten en partijen, waar
velen mij wellicht kennen onder de naam DJ Gurde. Ik speel badminton en
daarnaast probeer ik mij nog in te zetten voor de plaatselijke verenigingen.
Waar werk je?
Na gewerkt te hebben in diverse sales- en marketingfuncties, heb ik onlangs
de stoute schoenen aangetrokken en ben ik gestart als zelfstandig onder
nemer met mijn bedrijf MarketingMakkers. Dus een uurtje later beginnen na
een intens weekend, was voor de baas niet zo’n probleem. Ik richt mij op de
MKB-ondernemer die géén eigen marketing- en communicatiepersoneel in
dienst heeft, maar wél regelmatig aanloopt tegen wensen en ideeën die hij
graag uitgevoerd ziet. Door pragmatisch advies en praktische ondersteuning te
bieden, kan ik een ondernemer direct helpen. Op afstand of op kantoor.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te worden?
In de directe vrienden- en kennissenkring werd mij al vaker eens verteld dat
het prinsschap mij niet zou misstaan. Natuurlijk denk je daar wel eens over na,
maar daar blijft het dan ook bij. Toen daadwerkelijk de prinsencommissie van
CV D’n Tuutekop op een donkere novemberavond de kamer binnentrad, kwamen deze gedachtenkronkels ineens tot leven. Ineke en ik zijn absoluut liefhebbers van de carnaval, dus voor ons was de keuze snel gemaakt. Ik had het dit
jaar absoluut nog niet verwacht, maar dat maakt de verrassing des te groter.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
De vraag om prins te worden van alle Tuute en Tuuttinnen voelt voor mij als
een enorme eer, dus het ja-woord was snel gegeven. Daarna begint het lange
wachten en verzwijgen, wat met de feestdagen natuurlijk ook erg lastig is.
Op zaterdag 9 januari mochten we dan eindelijk flink stoom afblazen, dat was
echt genieten! Met mijn prinses Ineke en adjudanten René Thielen en Dennis
Wijnhoven gaan wij voorop deze carnavalsperiode. Het mooie is, dat zowel
vorst Rob alsook diverse leden van de raad van elf uit mijn directe vriendengroep komen. Dat maakt de carnaval weer extra speciaal.
Wat betekent carnaval voor jou?
Voor mij is carnaval een feest van verbroedering, gezelligheid en dé manier
voor iedereen in een dorp om weer eens samen te komen en ‘de boel de boel
te laten’. Iedereen kan dit op zijn eigen manier invullen.
Wat wordt er volgens jou van een prins verwacht?
In de aanloop naar het uitkomen zijn we erg goed voorbereid op wat komen
gaat. Inmiddels is de kop er af en volgt een scala aan activiteiten. Als prins
mag je voorop in het feestgedruis, maar word je ook betrokken bij het
bezoeken van zieken in de gemeenschap of het uitreiken van de Orde van
Verdienste. Dit hoort er allemaal bij en maakt het prins-zijn compleet.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw gemeente toe?
Kijk vooruit, maar sta ook eens stil bij wat je hebt. Geniet van elke dag, maak
samen lol en vier de vriendschap.
Welke carnavalsactiviteit is voor u het hoogtepunt?
Op het moment dat dit stuk in de HALLO verschijnt, ligt de receptie reeds
achter ons. Dit is voor mij nu wel een activiteit waar ik enorm naar toe leef.
Een gezellige dag vol met vrienden, familie en bekenden. En ook omdat
Carnavalsband.nl – de band die ik dit seizoen moet missen – ook nog een
optreden komt verzorgen.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens carnaval?
Slapen komt helaas in veel gevallen even op de tweede plaats. Maar ik moet
zeggen dat zo’n prinsenpak je toch een enorme energie-boost geeft.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden voor familie,
vrienden en kennissen?
Ik had een enorm goed alibi, namelijk een vol seizoen met optredens
als drummer van Carnavalsband.nl. Dus voor iedereen was het een échte
verrassing toen ik op de bühne stond.
Welk advies zou u uw opvolger in 2017 mee willen geven?
Maak er een knalfeest van en geniet!
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Receptie jeugdprins Sevenum
Jeugdprins Wiek I van CV Ût Ezelsköpke uit Sevenum geeft op zondag 31 januari om 15.11 uur zijn
receptie in De Wingerd.

Iedereen kan op deze middag Wiek en adjudanten
Cas en Jelle een handje komen geven. Ook de raad van
elf en de dansmarietjes zijn hierbij aanwezig. Wiek
Peeters is op zondag 10 januari uitgeroepen tot 5x11

jubileumjeugdprins en hij heeft Cas Janssen en Jelle van
de Riet uitgekozen om hem bij te staan. Met de spreuk
‘Met 5 x 11 blieft neamûs aan de kângt, stuiter met ôs
mei doar ût Zaerumse lângd!’ gaat hij de carnaval in.

Zittingsavonden in America
In America worden op vrijdag 29 en zaterdag 30 januari zittingsavonden gehouden in de Bondszaal.
Deze beginnen om 20.11 uur.
Tijdens de zittingsavonden vindt dit jaar een
Americaanse verrassingsact plaats. Als afsluiter op beide
dagen treedt Altied Noeit te Laat op. Ook staan er buuts
van Fer Naus en Boy Janssen op het programma.
Op vrijdag houdt Silvia Ramakers een buut en op

zaterdag is de beurt aan Harold Schroijen. Daarnaast
treden ook de winnaars van de jeugdplaybackshow en
de playbackshow voor volwassenen op.
Ten slotte wordt de Orde van Verdienste uitgereikt
aan André Daniëls.

Receptie jeugdprins Hegelsom
Jeugdprins Niek II en de adjudanten Patrick en Lars uit Hegelsom houden zondag 31 januari receptie in
Zaal Debije in Hegelsom. Bezoekers kunnen hen feliciteren tussen 14.11 uur en 16:11 uur.
Na de receptie wordt het nieuwe jeugdboeren
bruidspaar voor dit jaar bekend gemaakt en is bekend
welk echtpaar op carnavalszondag in de onecht wordt

verbonden. Verder staat er ook een optreden van de
Roel Backus op het programma.

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

Heite Soep wint CMC Alaif
Carnvalsliedjesconcours CMC Alaif in Sevenum is op zondag 24 januari gewonnen door
de Horster carnavalsgroep Heite Soep. Samen met de andere Horster carnavalsmuziekformaties
Aaltied Noëit te Laat en H4 en Veul Plezeer vertrokken zij ’s middags vanaf De Wevert in Horst
per elektrische step naar De Wingerd in Sevenum.
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Finale van Hôrster Kwis
De Hôrster Kwis beleeft op zaterdag 30 januari de ontknoping in Liesbeth’s Grand Café. De uitslagavond begint
om 20.30 uur.
Die avond worden alle antwoorden
van de quiz gepresenteerd en wordt
om 22.00 uur de winnaar

bekendgemaakt. Na afloop kunnen de
teams hun ‘kwisboekjes’ afhalen. In
totaal deden er tijdens de eerste editie

van het evenement op maandag
28 december 69 teams en ongeveer
800 deelnemers mee.

Juul I
jeugdprins
Kroeëne
kraan en
Pieëlhaas
De Stichting Jeugdcarnaval
Kroeënekraan en Pieëlhaas uit
Kronenberg en Evertsoord heeft
een nieuwe jeugdprins gekozen.
De 55e jeugdprins van de
Kroeënekraan en Pieëlhaas is
Juul Mulders.

Receptie jeugdprins
Swolgen

Prins Juul I wordt dit jaar
bijgestaan door zijn adjudanten
Jesper Vullinghs en Eva Vullings.
Hij houdt samen met zijn gevolg een
receptie op vrijdag 29 januari 2016.
Bezoekers zijn welkom vanaf
19.11 uur in gemeenschapshuis de
Torrekoel in Kronenberg.

CV d’n Bok uit Swolgen organiseert op zondag 31 januari de jeugdprinsen
receptie van jeugdprins Rik en jeugdprinses Vera in café zaal Wilhelmina.

Financieel voordeel
op zonnepanelen voor bedrijven

Jeugdprins Rik Groetelaers, bij zijn
vrienden bekend als Groetje, is 12 jaar
en zoon van Carlo en Wendy
Groetelaers. Zijn grootste hobby is
motorcrossen, wat hij vaak op de
crossbaan in Lottum doet. Rik is
wekelijks te zien op de sportvelden bij
de D1 van Sporting ST. Hij helpt graag
met klussen in en rondom huis of bij
buurvrouw Toos. Verder eet Rik graag
de gehaktballen die zijn oma kookt en
wil hij later net als zijn vader

vrachtwagenchauffeur worden.
Jeugdprinses Vera van Gerven is 11 jaar
en dochter van Bart en Stefanie van
Gerven. Haar hobby’s zijn korfballen bij
Sporting ST, saxofoon spelen bij fanfare
Vriendenkring, gamen en het volgen
van Youtubevloggers. Haar grootste
wens is om later actrice of cabaretier te
worden. Haar favoriete tv-programma
is The Voice of Holland.
De receptie van Rik en Vera begint
om 14.11 uur.

Informatiebijeenkomst

Zonne-energie: financieel voordeel voor u!

Woensdag 3 februari, 19:00 uur
Locatie: Expeditiestraat 2ª, Horst

De vernieuwde stimuleringsmaatregelen zonnepanelen voor bedrijven

Heeft uw bedrijf een dak van meer dan 200m2? En heeft u een energieverbruik van meer
dan 20.000 kWh per jaar? Dan kunt u middels de vernieuwde stimuleringsmaatregelen profiteren
van financieel voordeel.
Op woensdag 3 februari 2016 om 19:00 uur organiseert CMS energiesystemen een informatiebijeenkomst voor bedrijven over de vernieuwde stimuleringsmaatregelen voor zonnepanelen.
Tijdens deze avond wordt u op de hoogte gebracht van de voordelen van zonnepanelen en de
vernieuwde fiscale aftrekregeling (EIA) en de subsidieregeling (SDE) voor bedrijven.
Ook informeert gastspreker dhr. Daemen van Klaver Energie u over alle innovaties op het gebied
van energie-inkoop en netwerkkosten.
Aanvragen voor de subsidieregeling voor bedrijven kunnen alleen in de maand maart worden
ingediend. Dus grijp nu uw kans!
Zonne-energie: financieel voordeel voor u!
Meld u nu aan via info@cms-energiesystemen.nl of tel: 077 308 13 50 en zorg dat u profiteert
van de vernieuwde stimuleringsmaatregelen voor bedrijven.

Bewoner
Daelzicht mee op
prinsenwagen Lottum
Marco, een bewoner bij stichting Daelzicht, mag op 1 februari mee op de
prinsenwagen tijdens de carnavalsoptocht in Lottum. Een wens gaat
daarmee voor hem in vervulling.

Scheepers - Sevenum

Autoschade Herstel Noord-Limburg - Horst

www.cms-energiesystemen.nl

Stichting Hartenwens, een
neventak van stichting Daelzicht, heeft
in samenwerking met GMV de Peg uit
Lottum ervoor gezorgd dat Marco
meekan. Hij kreeg tijdens de Lottumse

jeugdprinsenreceptie van vrijdag
22 januari te horen dat zijn wens in
vervulling gaat. De optocht vindt plaats
op Gekke Moandag en trekt vanaf
14.00 uur door de Lottumse straten.
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CV De Turftreiërs

Orde van Verdienste voor
André Daniels
Tijdens de eerste zittingsavond van CV De Turftreiërs op vrijdagavond
29 januari krijgt André Daniëls de Orde van Verdienste, d’n Turftreiër,
uitgereikt. André ontvangt deze onderscheiding voor zijn jarenlange grote
inzet voor de carnaval in America.

André startte met zijn activiteiten
in 1978. Vanaf toen werd er drie jaar
boerenbruiloft gehouden bij café Villa

Paula. In 1981 werd hij lid van de raad
van elf van carnavalsvereniging de
Turftreiërs. Dit beviel hem erg goed,

de dichtbegroeide bossen bij hun
wandelroute aan te pakken.
Voor meer informatie, kijk op
www.nldoet.nl

Klosoverdracht CV D’n Dreumel
Prins Ted I en zijn gezelschap nemen op vrijdag 29 januari als eerste de Klos, carnavalskrant van D’n Dreumel,
in ontvangst tijdens de jaarlijkse klosoverdracht.
De overdracht wordt omlijst met
optredens van mensen die voorlezen
uit eigen werk, een aantal intermez-

zo’s en ‘d’n Hannes’ wordt uitgereikt
door de Kloscommissie. Vanaf 30 januari wordt de Klos vanaf 10.30 uur in

Horst aangeboden. De Klosverdracht
begint om 20.11 uur in de Mèrthal
in Horst.

Boerenbruiloft de Turftreiërs
Het boerenbruidspaar van CV de Turftreiërs uit America bestaande uit Peter Cuppen en Sandra Billekens wordt
op zondag 7 februari in de onecht met elkaar verbonden. Dit vindt plaats bij de kiosk.
Het stel is op zaterdag 9 januari in
oosterse sferen uitgekomen als

boerenbruidspaar van de Turftreiërs.
Na afloop van de bruiloft houden ze

LGOG Kring Ter Horst organiseert op woensdag 3 februari een lezing over de geschiedenis van carnaval en
carnavalsgebruiken. Inleider is Sander Matthijssen uit Venlo, die vorig jaar ’Hét Carnavalsboek, van lentefeest tot
festival’ publiceerde.
Keulen. Vervolgens gaat hij over op
de Limburgse en Brabantse carnaval.
Zijn verhaal wordt ondersteund door
een PowerPointpresentatie.
Matthijssen vindt het interessant om
interactie te hebben met het
publiek. Hij is geen historicus, maar

Carla Meijers was negen jaar lang
betrokken bij Peuterspeelzaal het
Blokkendoosje als bestuurslid,
voorzitter en leidster. Ook was zij negen
jaar voorzitter van de M.R. van
basisschool Onder de Wieken en
hierdoor betrokken bij andere commissies. Ook het jeugdcomité heeft al
vaker een beroep op Carla kunnen doen

voor de rol als jurylid van de optocht.
En ook dit jaar zal ze weer haar
bijdrage leveren. Carla is altijd
betrokken geweest bij het verenigingsleven en draagt de Meterikse gemeenschap een warm hart toe. Daarom krijgt
zij de onderscheiding op zondag
31 januari tijdens de prinsenreceptie in
Meterik uitgereikt.

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.perfectfinishbv.nl
+31 6 48 35 24 27
Facebook.com/perfectfinishbv
info@perfectfinishbv.nl
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

vanaf 16.15 uur een receptie in de tot
boerenschuur omgetoverde Bondszaal.

Lezing over geschiedenis carnaval
Sander Matthijssen vertelt een
verhaal over carnaval dat 2600 jaar
voor Christus begint en vervolgens
redelijk snel doorgaat naar het
georganiseerde carnaval in Keulen.
Hier staat hij uitgebreider bij stil en
hij laat cijfers zien van carnaval in

Orde van Verdienste
voor Carla Meijers

(Foto: Hans Seweuster)

Het Oranje Fonds organiseert op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart weer de vrijwilligersactie NL Doet. In Horst
aan de Maas zijn er op dit moment achttien klussen aangemeld waar mensen zich voor kunnen inzetten.
mensen gebruiken die een
bloementuin kunnen aanleggen en
kunnen enthousiastelingen zich
nog opgeven om bij Stichting KB
Events Kronenberg te helpen om

Meulewiekers

Om iemand uit de gemeenschap in het zonnetje te zetten reikt het
maar toch maakte hij in 1988 een
jeugdcomité van de Meulewiekers uit Meterik ieder jaar een kunstwerk van
zijsprongetje en richtte, samen met
De3Vrouwen uit. Dit jaar gaat dit beeldje naar Carla Meijers. Zij ontvangt de
enkele anderen, het boerenbruiloftonderscheiding voor haar inzet bij diverse organisaties en verenigingen.
comité op. De boerenbruiloft was tot
dat moment een nog onbekend iets in
America. Al snel verplaatste deze
activiteit zich naar de Bondszaal. André
is van het boerenbruiloftcomité vijf
jaar voorzitter en negen jaar secretaris
geweest, totdat hij in 2002 werd
overgehaald de voorzittershamer van
de carnavalsvereniging over te nemen.
Deze functie heeft hij uitgevoerd tot
2012. Daarnaast was hij in 1993 prins.
Op 27 december 2013 werd hij
voorzitter van de Ald Prinse Garde.
Ook in de organisatie van de
zittingsavonden helpt hij nog altijd
mee. Buiten de carnavalsperiode is
André al enkele jaren actief als
vaandeldrager van fanfare St. Caecilia
America. Daarbij heeft hij in het
verleden ook nog tien jaar
deelgenomen in het schoolbestuur van
Basisschool de Wouter en ook zijn
steentje bijgedragen als vrijwilliger in
het bestuur van enkel varkens
organisaties. Verder is hij
medeorganisator geweest van het
feest rondom het 100-jarig bestaan
van de parochie St. Jozef te America.

NL doet in Horst aan de Maas
Zo zoeken Tennisclub America
en OJC Walhalla mensen om hun
clubgebouw en jongerensoos op
te knappen. Verder kan Stichting
Naobere Grubbenvorst nog

verenigingen 23

een communicatieman die ‘gek’
is van dit mooie volksfeest.
De lezing van Sander Matthijssen
op 3 februari vindt plaats in zaal
De Leste Geulde, Noordsingel 75
te Horst. Het aanvangstijdstip is
20.00 uur.

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
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Winterwandeling
in de Elsbeemden
IVN de Maasdorpen organiseert op zondag 31 januari een winter
wandeling door natuurgebied de Elsbeemden in Sevenum. Dit is onderdeel van hun vierjaargetijdenwandelingen.

IVN De Maasdorpen organiseert in
2016 vier vierjaargetijdenwandelingen.
In elk van de vier jaargetijden is er
een wandeling, steeds door hetzelfde
natuurgebied: de Elsbeemden. Zo
zien de deelnemers het landschap en
de natuur door het jaar veranderen.
Onder begeleiding van natuurgidsen
maken de deelnemers een wandeling

door het gebied. De beken – de
Groote Molenbeek, de Elsbeek en
de Kattenstaartse beek – vormen de
leidraad voor de route. De wandeling
start om 10.00 uur bij de laatste
onverharde weg rechts van de
Maasbreeseweg.
Voor meer informatie, zie
www.ivn.nl/maasdorpen

‘Techniek moet je doen!’
bij het Dendron College
Bij het Dendron College in Horst vond in de week van maandag 18 tot vrijdag 22 januari de
profielkeuzeweek plaats voor leerlingen van havo- en vwo 3. De leerlingen die later misschien iets in
de techniek willen doen namen deel aan het programma ‘Techniek moet je doen!’. Techniekdocent
Cor van de Kerhof heeft de techniekweek samengesteld samen met twee bedrijven uit de regio:
Vullings Metaalbewerking B.V. en Dinnissen Process Technology. Vaardigheden als besturingstechniek,
tekeninglezen, digitaal meten en bematen, tekenen met computerprogramma’s als SketchUp en
SolidWorks, ontwerpen en 3D-printen kwamen aan bod. Eind januari presenteren de 28 leerlingen die
deelnamen hun project voor een jury, gevormd door medewerkers van de twee bedrijven.

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

Blauwebessenland

Museum de Kantfabriek

Boerderijwinkel Lenders

My-LifeSlim www.mylifeslim.com

Bootcamp Power

Paramedische Voetzorg Horst

Camps Optiek

Pearle Opticiens Horst

Center Parcs Het Meerdal

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
Dorperpeelweg 34, America
Grubbenvorsterweg 34, Sevenum
www.bootcamppower.nl, Horst
Sint Lambertusplein 2, Horst
www.dagjemeerdal.nl, America
Ulsheggerweg 2b, Lottum
Peperstraat 12a, Sevenum
www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst
Generaal Dempsystraat 11, Swolgen
St. Lambertusplein 2a Horst
Hofstraat 2, Meerlo

Stationsstraat 137, Hegelsom
Kronenbergweg 19, Kronenberg

Steenstraat 2, Horst

Maasbreeseweg 1, Sevenum

Alaaaaaaf!
Jaaaaaa, het is weer zover! Nog meer voordeel en je hoeft er helemaal niks
voor te doen! We verloten weer een mooie prijs onder alle Voordeelpashouders,
dit keer helemaal in het teken van carnaval. Woensdag 3 februari kiezen we de
gelukkige winnaar. Ook kans maken? Koop dan nu nog je Voordeelpas!

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst
Americaanseweg 8, Horst
Sevenum en Swolgen

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

Pieter Belsstraat 34, Horst
Weltersweide 1, Horst
Stationsstraat 151, Hegelsom
Lambertusplein, Horst

Vlasvenstraat 4c, Melderslo
www.toffedag.nl

Win een smakelijk
vasteloavendpakket
ter waarde van €22,22
van het Huis van de Streek

Dagstrand Kasteelsebossen, Horst
Kerkstraat 26, Horst

Gebr. van Doornelaan 90, Horst

Ben jij
de geluk
k
HALLO vo ige
orde
pashoud eler?
Kijk vanaf
3 fe
op onze Fa bruari
cebookpagina.

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd

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

Voordeelpas

28
01

Zusters
Maria Stella Matutina

cultuur 25

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

De zusters Maria Stella Matutina uit Dordrecht komen op zondag 31 januari
naar de kerk in Sevenum om te zingen tijdens de mis. Na de mis is er bij een
kopje koffie de gelegenheid om spullen van de zusters te bekijken en kopen.
De zusters Maria Stella Matutina
zijn een groep van dertien zusters uit
negen verschillende landen die zich
bezig houden met bidden. Ze bidden
onder meer voor de kerk, priesters en

vrede in de wereld. Ze zijn uitgenodigd
door kapelaan Terrence Ragel. De mis
begint om 9.30 uur. Daarna is er ook de
mogelijkheid om met de zusters in
gesprek te gaan.

Broden bakken en
expositie
Museum De Locht in Melderslo stookt elke laatste zondag van de maand
de bakovens warm om brood te bakken. Deze keer is dat 31 januari. Deze
dag is er ook een expositie over Joodse onderduikkinderen.
Met brandende takkenbossen
wordt de oven langzaam op temperatuur gebracht waarna het bakken kan
beginnen. Kinderen kunnen vervolgens
hun eigen brood kneden, vormgeven
en in de oven doen. Er is ook muziek.
Bo en Maud brengen liedjes ten gehore

met gitaar en zang. Verder kunnen
bezoekers kennisnemen van een
nieuwe wisselexpositie over Joodse
onderduikkinderen waarbij ook hun
opvang in Noord-Limburg wordt belicht.
Voor meer informatie, kijk op www.
museumdelocht.nl

Voorleesontbijt in de bieb
In de bibliotheek van Horst werd op woensdagochtend 27 januari een voorleesontbijt gehouden in
het kader van de De Nationale Voorleesdagen van 27 januari tot en met 6 februari.
Peuterspeelzaal ’t Blokkendoosje uit Meterik was te gast in de bieb en Resy Sanders, medewerker
Samenleving bij Gemeente Horst aan de Maas, komt voorlezen. De activiteit werd georganiseerd door
leesconsulent Liset Janssen.

Stamboomonderzoek bij de Kantfabriek
Vrijwilligers van Museum de Kantfabriek hebben de genealogische gegevens die in het bezit zijn van het
museum digitaal opgeslagen. Het is voor geïnteresseerden nu gemakkelijker te worden stamboomonderzoek uit te
voeren of te spitten in de eigen familiegeschiedenis.

Het documentatiecentrum beschikt
over de gegevens van volkstellingen en
het bevolkingsregister van Horst. Tot dit
moment, zijn de volkstellingen en
bevolkingsregisters van 1797, 1802,
1812, 1815, 1829, 1840, 1850, 1860 en
1870 tot en met 1894 compleet
verwerkt in excel. In deze digitale
bestanden kan men zoeken op naam,
beroep, wijk of adres, waar vandaan
gekomen, waar naartoe vertrokken,
leeftijden, samenstelling van de
inwoners of gezin. Daarnaast zijn in het
documentatiecentrum nog meer
gegevens beschikbaar. Fotobestanden
van periode 1895 tot en met 1941,
overzicht van de geboorten, huwelijken
en overlijden van de Horstenaren van

1880 tot en met 1945, kadastergegevens van 1825, kadasterkaarten van
1834 tot en met 1970, namen van de
eigenaars en bewoners van de huizen
in de jaren 1860 tot 1869 en 1870 tot
1879, met straatnaam conversie van
het oude nummersysteem naar de
tegenwoordige straatnamen met
huisnummers. De openingstijden van
het documentatiecentrum zijn gelijk
aan die van het museum, tot en met
april is dat van dinsdag tot en met
zondag tussen 14.00 en 17.00 uur.
Indien hulp gewenst is om wegwijs te
worden in het systeem is het
verstandig een afspraak te maken.
Dat kan via info@kantfabriek.nl of
tel. 077 398 16 50.

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Energiegebrek, Stress, Pijnklachten
RSI, Allergie, Hormonale Klachten
Ook Stoppen met Roken en Afvallen!
Voor onze vestigingen in Wanssum en Ospel zijn de volgende vacatures beschikbaar.

Planner m/v

Standplaats: Ospel • Functie-eisen: communicatief goed onderbouwd; gedegen geografische kennis van Nederland.

Administratief medewerker m/v

Standplaats: Ospel • Functie-eisen: kennis/ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking.

Rob Coumans

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

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

Chauffeur schoolvervoer m/v

Standplaats: Noord– en Midden-Limburg • Functie-eisen: in bezit van of bereidheid tot behalen van taxipas;
goede omgang met kinderen (met beperking); representatief; communicatief en servicegericht.

Chauffeur touringcar m/v

Standplaats: Ospel-Wanssum • Functie-eisen: ervaring als buschauffeur; representatief; communicatief ingesteld;
servicegericht en beheersing van Duitse en Engelse taal.
Zowel dames als heren zijn uitgenodigd te reageren. Betaling: conform cao taxi. Sollicitaties voorzien van een
curriculum vitae kunt u richten t.a.v. Leila Dahmani (hoofd P&O), Hennesweg 36, 6035 AD Ospel.

Taxi- & Touringcar Geerets BV
Meerloseweg 9, 5861 AB Wanssum, Tel: 0478 - 532212 • info@taxigeerets.nl • www.taxigeeretsdeleeuw.nl

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America

Zittingsavonden
vr 29 en za 30 januari 20.11 uur
Organisatie: CV D’n Turftreier
Locatie: Bondszaal

Broekhuizenvorst
Receptie prins

zo 31 januari 14.11 uur
Organisatie: CV De Blauwpoët
Locatie: feesthal bij Van Leendert

Hegelsom

28
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Uitslagavond
Hôrster Kwis
za 30 januari 20.30 uur
Organisatie: De Hôrster Kwis
Locatie: Liesbeth’s Grandcafé

Jeugdboerenbruiloft
zo 31 januari 14.11 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: café De Lange

Oefenreceptie
zomerprins
zo 31 januari 14.11 uur
Locatie: café De Beurs

Optreden Loes Swinkels
zo 31 januari 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Receptie jeugdprins

Carnavalsconcert

zo 17 januari 14.11 uur
Organisatie: CV D’n Tuutekop
Locatie: Zaal Debije

wo 3 februari 20.11 uur
Organisatie: Harmonie-Orkest
Noord-Limburg
Locatie: ’t Gasthoês

Horst

Eenakter
do 28 januari 20.00 uur
Organisatie: Stichting FilmTheater
Locatie: café Cambrinus

Themaweekend:
ronde bedragen dagen
vr 29 t/m zo 31 januari
Locatie: centrum

Handwerkcafé
vr 29 januari 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Kronenberg
vr 29 januari
Org: CV Kroeënekraan
en Pieëlhaas
Locatie: De Torrekoel

Lottum

Gekke Moandaag
ma 1 februari 14.00 uur
Organisatie: CV De Peg
Locatie: Lottum

Meerlo

Receptie prins
Klosoverdracht

Brood bakken

zo 31 januari 10.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Meterik

Receptie prins
zo 31 januari 13.11 uur
Organisatie: CV De Meulewiekers
Locatie: MFC

Sevenum
Receptie prins

Aanmelden
deelnemers Truckrun
Deelnemers voor de 17e truckrun, die dit jaar op zondag 3 april plaatsvindt, kunnen zich vanaf deze week aanmelden voor het evenement.
De Truckrun is bedoeld om mensen
met een beperking een bijzondere dag
te bezorgen in de gemeentes Horst aan
de Maas en Venray. Zij mogen dan als
bijrijder van een van de
tweehonderdvijftig chauffeurs een rit
maken van circa 60 kilometer. Per

bedrijf geldt een maximum van vijf
trucks.
Mensen met een beperking die
mee willen doen met de truckrun
kunnen zich aanmelden via
www.truckrun.nl In totaal kunnen
driehonderd deelnemers meerijden.

za 30 januari 20.11 uur
Organisatie: CV D’n Ezelskop
Locatie: De Wingerd

Bezoek zusters
Maria Stelle Matutina
zo 31 januari 09.30 uur
Locatie: kerk Sevenum

Winterwandeling
zo 31 januari 10.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Start: laatste onverharde zijweg
rechts van de Maasbreeseweg

Receptie jeugdprins

Carnavalsavond jeugd
vr 29 januari 18.00-22.00 uur
Locatie: OJC Niks

Melderslo

vr 29 januari 20.00 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel

za 30 januari 19.11 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: Het Brugeind

Receptie jeugdprinsentrio

Receptie jeugdprins

za 30 januari 19.11 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: café De Lange

zo 31 januari 15.11 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: café Oud Meerlo

Tapzingen
zo 31 januari 14.30 uur
Organisatie: De Balkers
Locatie: café Sevewaeg

Receptie jeugdprins
zo 31 januari 15.11 uur
Organisatie: CV Ût Ezelsköpke
Locatie: De Wingerd

Swolgen

Receptie jeugdprins
zo 31 januari 14.11 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina

Tienray

Receptie Prins
za 30 januari 19.30 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: Parochiehuis

Loes Swinkels
in Cambrinus Horst
De muzikante en songwriter Loes Swinkels speelt op zondag 31 januari
in café Cambrinus in Horst.
Ze is afkomstig uit Leunen en
schrijft al sinds jonge leeftijd gedichten.
De teksten daarvan zijn later materiaal
geworden voor haar liedjes. Haar eerste
cd Passionate Lonely verscheen in 2009
en snel daarna formeerde ze haar

band. Haar tweede cd Nothing As I
Know verscheen vorig jaar. Ze is onder
andere geïnspireerd door Bonnie Raitt,
Aretha Franklin en Patty Griffin. Voor
meer informatie, zie www.cambrinusconcerten.nl

Exclusieve complete droomreis met Vice Versa naar

COLOMBIA

Banden - Accu’s - Carwash

Hét adres voor
alle auto- en
motorbanden
Ook uw elders gekochte banden
monteren wij voor u!

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Bestemming: Colombia
Reisperiode: 21 juni t/m 6 juli 2016

Infoavond Colombia
Maandag 1 februari 2016
Hotel Asteria Venray
Aanvang 19.30 uur | Entree gratis
Aanmelden via maja@reisbureauviceversa.nl
Reisbureau Vice Versa | Henseniusplein 3 | Venray | 0478-515155 | maja@reisbureauviceversa.nl | www.reisbureauviceversa.nl
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Medische Religie
zorg
America
zondag

Huisarts en apotheek
Horst
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-17.30 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

Meerlo
Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 2 Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30-17.30 uur
zaterdag 10.00-12.00 uur

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
Professor Gelissensingel 20 Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
www.spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
29 januari t/m 4 februari 2016
13 t/m 19 mei 2016
The, L.J.M./The-Houwen, P.J.A.M.
Gasthuisstraat 12, Horst
T 077 398 28 71

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

Alarmnummer

112

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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

Voor het behandelen van de aanvraag geldt de reguliere voorbereidingsprocedure van acht weken
(artikel 3.7 Wabo) waarbinnen een besluit wordt genomen. Vervolgens wordt een kennisgeving van het
besluit gepubliceerd en kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar
maken tegen het besluit.

zondag
		

10.00
14.30

Om een goede beoordeling te maken heeft het ministerie van Economische Zaken besloten om, met
inachtneming van artikel 3.9, lid 2 Wabo, de beslistermijn van acht weken eenmalig met zes weken te
verlengen.

Kronenberg
Lottum

Theatershow Back to School
Leerlingen van Froxx Feesterij en Danserij in Horst hebben in het weekend van zaterdag 23 en
zondag 24 januari vier voorstellingen gegeven van hun theatershow ‘Back to School’. De show bestond
uit meer dan twintig acts, bestaande uit dans, musical, sport en toneel. Onder andere de thema’s als
geen zin in school, gymles, raar maar waar, pesten, jezelf zijn, schoolkamp en vrije tijd kwamen aan
bod. Kinderen vanaf vier jaar stonden op te treden voor een meer dan vijfhonderdkoppig publiek.
“Ouders en docenten zien de kinderen groeien tijdens het weekend: het zelfvertrouwen, het plezier en
de uitstraling groeien en gloeien tijdens deze dagen”, aldus Froxx Feesterij en Danserij.

Meerlo

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

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

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

Kennisgeving
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
inrichting Californië Lipzig Gielen Geothermie
De Minister van Economische Zaken maakt bekend:
Op 25 november 2015 heeft Californië Lipzig Gielen B.V. een aanvraag ingediend voor een vergunning
op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de inrichting Californië Lipzig Gielen
Geothermie aan het Nieuw Erf te Horst in de gemeente Horst aan de Maas.
De vergunningaanvraag betreft het bouwen van een pompruimte voor toekomstige distributie van
aardwarmte.

Tot en met 11 februari 2016 kunnen belanghebbenden zienswijzen over deze omgevingsvergunningaanvraag
schriftelijk of mondeling kenbaar maken.
Voor inlichtingen over de aanvraag kunt u terecht bij:
Ministerie van Economische Zaken
Directie Energie en Omgeving
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
070 – 379 72 98
omgevingsvergunning@minez.nl
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94%

van onze klanten
beveelt Superkeukens aan

Bellmer
massief eiken grijs gebeitst
Direct de beste prijs incl. apparatuur

ÌÌÌÌÌ

Klanten beoordelen
Superkeukens met een

8,6

€ 7599,5 jaar apparatuurgarantie

GROHE Red
3-in-1 kokendwaterkraan

Superdea l!

NU

€799,Koud, warm én kokend water
Druk-draaibediening
Incl. kokend waterboiler 4 liter
Boilervat: titaan

OP=OP

Netto ovenvolume 35 (liter)
Touch Control-bediening
Magnetronvermogen: 1000 W
19 Verwarmingsfuncties
Easy-to-clean email binnenzijde
Vlekvrij roestvrij staal

HORST
Witveldweg 100
(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

afzuigkap
vaatwasser
spoelbak
werkblad

Vaatwasser
60 cm

Heteluchtoven
met magnetron
(NIS 45 cm)

Superdea l!

compleet met:
keuken
245 x 245 cm
koelkast
combi-oven
met magnetron

Superdea l!

NU

€849,OP=OP

NU

Energieklasse A+
5 programma’s
3 temperaturen
Geluidsniveau 49 dB
Standaard couverts: 13

€449,OP=OP

ROERMOND

HEERLEN

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

SUPERKEUKENS ROERMOND, HORST EN HEERLEN ZIJN ONDERDEEL VAN ELECTRO WORLD TUMMERS | WWW.SUPERKEUKENS.NL

