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Gekke Maondig Lottum
In Lottum stond op maandag 1 februari de jaarlijkse Gekke Maondig op het programma. Een kleurrijke optocht trok deze middag door het dorp. De in totaal twintig
deelnemende groepen of personen verbeelden verschillende thema’s. De verlenging van het ambtstermijn van burgemeester Van Rooij kwam aan bod, net zoals de nieuwe
vistrap in het dorp en de verbouwing van de kerk. Natuurlijk kwamen ook de prins, het jeugdprinsenpaar en het boerenbruidspaar van GMV De Peg voorbij.

Uitbreiding ’t Gasthoês onvermijdelijk
met huidige ambities
De huidige ambities voor de verbouwing van ’t Gasthoês zijn onhaalbaar zonder een uitbreiding van het
gebouw. Zo’n uitbreiding kan op voorzichtige steun van de coalitie rekenen, bleek uit de gemeenteraads
vergadering van dinsdag 2 februari.
De kopgroep die zich bezighoudt
met de plannen voor het toekomstige Gasthoês zegt dat het lastig
is om met het de huidige ambities
binnen de bestaande muren van
het cultureel centrum te blijven.
Die groep, bestaande uit gemeente,
een architect en huidige en toekomstige gebruikers, denkt niet
dat alle activiteiten die beschreven
staan in het huidige plan kunnen
plaatsvinden zonder een aanbouw.

Coalitiepartijen CDA, PvdA en Essentie
spraken tijdens de gemeenteraadsvergadering een voorzichtige steun uit
voor zo’n aanbouw. “Het gebouw is
minder belangrijk dan wat er gebeurt”,
aldus Roy Bouten (PvdA). D66 zag de
verbouwplannen aanvankelijk wel
zitten, maar stelt nu vraagtekens bij
de kosten. “Is 10 tot 12 miljoen euro
verantwoord? Ik weet het nog even
niet”, aldus Jos Gubbels. De SP heeft
bezwaren tegen de ongeveer 6 fte

aan arbeidsplaatsen die het nieuwe
Gasthoês met zich mee brengt.
“Waarom moet er een receptionist,
technicus en programmeur komen
als dit ook met vrijwilligers van de
verenigingen ingevuld kan worden?”,
vraagt Anthony van Baal zich af. Andere
nog heikele punten voor de gemeenteraad zijn de financiële risico’s die het
nieuwe Gasthoês met zich meebrengt.
Zo is het nog niet duidelijk of er een
subsidie van de provincie komt en hoe

de exploitatie er op lange termijn uitziet. Wethouder Ger van Rensch (CDA)
ziet voor zichzelf als verantwoordelijk
wethouder de taak om hier zekerheden
over te verschaffen. “We moeten ons
realiseren dat dit project een unieke
kans op een unieke plek is.” Het
nieuwe cultureel centrum ’t Gasthoês
moet een multifunctioneel gebouw
worden voor groepen uit de kunst- en
cultuursector, educatie, ontspanning en
ontmoeting en de zorg. In de aanbouw
zou mogelijk de bibliotheek komen
te zitten. Het CDA is een voorstander
hiervan. “We geven vertrouwen aan de
kopgroep. Voor die 10 miljoen krijgen

we natuurlijk ook wel iets terug”, zegt
Annemie Craenmehr. Essentie vindt
gezien de kosten van het huidige
Gasthoês, jaarlijks 7 ton, dat er een
bepaalde urgentie is voor deze verbouwing. Wel wil de partij weten wat
er precies terugkomt voor de investering. De coalitiepartij vindt een uitbreiding niet noodzakelijk. “Waarom
uitbreiden als er verdiepingen in
het gebouw zijn die niet gebruikt
worden”, aldus Bram Hendrix. D66 en
SP hebben er verder geen vertrouwen
in dat het initiatief met de ingezette
koers binnen de door de gemeenteraad opgestelde kaders blijft.
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Sportdorp Sevenum staat samen sterk
in de toekomst
Voor Sportdorp Sevenum e.o. stopt de subsidie vanuit het landelijke
Sportimpuls vanaf oktober 2016. Sportclubs kunnen niet alleen overleven en
daarom hebben de verenigingen de handen in elkaar geslagen om sterker
te staan en om meer beweging in het dorp te krijgen.
Sportdorp Sevenum is een
samenwerkingsverband van (sport)
verenigingen en andere lokale partijen
en instanties in de dorpskernen

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
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Sevenum, Kronenberg en Evertsoord.
De organisatie staat voor meer
beweging en gezondheid voor
jong en oud. Alle verenigingen in
Sevenum en omstreken gaan met
elkaar in gesprek om sterk te staan.
Dan moet je niet alleen denken aan
de voetbalclub en tennisclub, maar
ook aan de minder bekende sporten
zoals vechtsport en schietsport.
Chris Pauwels, van Buro Daad-Kracht,
een zelfverdedigingsinstantie die
opkomt voor de vechtsport in de
regio: “Het is nog niet echt bekend.
Nu we meer een naam willen
vestigen zie je dat de aanmeldingen
in Sevenum binnenstromen. Ik wil
de vernieuwing hier in de regio gaan
promoten. Door al die gewelddadige
gebeurtenissen op tv de laatste tijd,
willen mensen zichzelf toch een beetje
kunnen verdedigen.” Piet Thijssen,
van KBO Sevenum, vult aan.
“Laatst hebben we twee cursussen
zelfverdediging voor ouderen
georganiseerd. Er waren ontzettend
veel aanmeldingen. Ouderen willen
zichzelf ook kunnen verdedigen.
Dit moedigen wij, als Sportdorp
Sevenum, alleen maar aan.”

Fitness
Dit kan op meerdere manieren.
Als je kijkt naar de ouderen, dan zie

je vaak dat zij thuis zitten en niet
sporten. Thijssen heeft een idee om
dit te verminderen. “Ouderen willen
misschien wel sporten, maar de stap
die ze moeten zetten om ook echt te
beginnen ontbreekt. Daarom nodigen
wij groepjes ouderen uit om een keer
te komen kijken bij fitness. Dan zien ze
ook wie allemaal nog meer mee sport
en zo is te stap makkelijker.”

Sport en gezondheid
De actiegroep is ook opgericht om
de verenigingen in de regio Sevenum
dichter bij elkaar te krijgen. Wichard

Aerts, projectleider Sportdorp Sevenum,
vertelt dat verenigingen juist samen
moeten werken in de toekomst.
“Doordat we vanaf eind 2016 geen
subsidie meer krijgen, moeten we
samen sterk staan. Sport en gezondheid
moet meer bekendheid krijgen.
Zo gaan meer mensen sporten en
staan we sterker met de verenigingen.
Alle verenigingen gaan hier met
elkaar in gesprek, hoe we zo sterk
mogelijk kunnen staan. De schietclubs,
balverenigingen, vechtsporten en zelfs
wandelverenigingen gaan samen aan
tafel zitten. Zo leren ze ook nog eens

van elkaar. We hebben binnenkort zelfs
een speciale wandelkalender waarop
alle tochten staan die in Sevenum en
omstreken worden georganiseerd.”
De groep is gestart met een nieuw
initiatief. “We willen geïnteresseerden
een maand gratis sporten aanbieden
bij een organisatie of vereniging die dit
ondersteunt”, zegt Aerts. “Zo blijven
mensen misschien hangen en zijn
ze fit. Dit zijn allemaal vernieuwingen.
Ook de vechtsport is een vernieuwing.
Chris is daar heel goed in en maakt de
stap voor ons makkelijker. Zo staan we
als verenigingen allemaal sterker.”

Gemeente gaat koopovereenkomst supermarkt Tienray sluiten
Gemeente Horst aan de Maas gaat de koopovereenkomst met Jan Linders in Tienray sluiten. Jan Linders koopt het perceel op de hoek van de Spoorstraat
en de Boerenovenweg waarin een nieuwe, modernere Jan Linders gebouwd wordt.
Supermarkt Jan Linders gaat
verhuizen naar het industrieterrein
aan de Spoorstraat. Jan Linders
koopt het perceel waarin de nieuwe
winkel komt voor 560.000 euro van
de gemeente. Gemeente Horst aan
de Maas koopt op haar beurt het
huidige supermarktgebouw van
Jan Linders, inclusief parkeerplaats.
Daar betaalt zij 1 miljoen euro voor.
De nieuwe supermarkt krijgt een totale
vloeroppervlakte van 1.400 vierkante
meter, waarvan 1.100 vierkante meter
winkelvloer. Bij het pand worden ook
67 parkeerplaatsen gerealiseerd.

Verkeersveiligheid
Oorspronkelijk wilde Jan Linders
het huidige pand uitbreiden, maar
omdat de verkeerssituatie daar door
het bevoorraden aan de voorkant van
het pand niet optimaal was, werd
besloten te verhuizen naar een nieuw
pand. Dorpsoverleg Tienray ziet de
verplaatsing wel zitten. Bestuurslid
Ivo van Summeren: “De huidige
supermarkt is al tijden een doorn
in het oog van alle inwoners, maar
niemand durfde te klagen uit angst
dat de supermarkt misschien helemaal
zou verdwijnen. Wij zijn blij dat
een belangrijke voorziening als een

supermarkt in Tienray kan blijven.
Het is een positieve prikkel voor het
dorp.”
In een eerdere informatie
bijeenkomst over de nieuwe
supermarkt uitte een aantal dorpsbewoners haar zorgen over de
verkeersveiligheid bij de nieuwe
winkel. Verantwoordelijk wethouder
Bob Vostermans: “Verkeersdeskundigen
van de gemeente hebben naar
aanleiding van die zorgen naar het
plan gekeken en het oorspronkelijke
ontwerp op een aantal punten aangepast.” Zo is de inrit van de supermarkt
smaller geworden en is de oprit voor
vrachtwagens verder van de weg af
geplaatst, waardoor er meer opstelruimte is. Ook worden er meer haaientanden aangebracht op de weg. Van
Summeren: “De bezoekers komen nu
niet meer aan dezelfde kant binnen als
de vrachtwagens. Dat is een grote plus
ten opzichte van de huidige situatie.”

Nieuwe formule
De nieuwe Jan Linders wordt een
stuk moderner dan de huidige supermarkt. Eigenaar van de supermarktketen Leo Linders licht het nieuwe concept toe: “We starten met een pilot met
een nieuw concept voor de supermarkt.

Tot nu toe is dit alleen nog in Sittard
toegepast. De nieuwe formule houdt in
dat we ons meer richten op beleving
in de winkel. Er is meer vers te vinden
en de focus ligt meer op producten
die ter plekke in de winkel bereid
worden. Daarbij is de styling helemaal
anders. In Tienray gaan ze van een hele
oude formule naar een totaal nieuwe.
Een grote stap.”
Het is nog niet duidelijk wat er met
het huidige pand van de supermarkt
en de parkeerplaats gaat gebeuren.

Vostermans: “We hebben nog geen
invulling voor het oude gebouw. Dit zou
woningbouw kunnen zijn, maar dat
staat nog niet vast. Ook de bestemming
van de parkeerplaats is nog niet
duidelijk. Daar gaan we onder andere
samen met het dorpsoverleg nog over
in gesprek.”
De bouwtijd van het nieuwe pand
is ongeveer een half jaar. Jan Linders
hoopt voor de zomer te kunnen
beginnen met bouwen, zodat de winkel
nog voor Kerstmis open kan gaan.

Aanbieding

Uitgebreide luxe
pedicurebehandeling

€50,00

€25,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Aantal ernstige verkeersongevallen sterk gedaald

nieuws 03

Heerlijke Nonnevotte!

Het aantal ernstige verkeersongevallen in Horst aan de Maas is in de periode 2005-2014 sterk gedaald, terwijl
het aantal weggebruikers ieder jaar toe blijft nemen. Dit blijkt uit ongevalscijfers van gemeente Horst aan de Maas.
Verkeersveiligheid is één van de
speerpunten uit het Gemeentelijk
Verkeer- en Vervoersplan (GVVP)
dat gemeente Horst aan de Maas in
2013 heeft vastgesteld. Ieder jaar
stelt de gemeente een factsheet op
waarbij wordt ingegaan op een aantal
verkeersveiligheidsaspecten. In dit
GVVP is bepaald dat de gemeente
gebruik blijft maken van de Duurzaam
Veilig visie, die sinds 1996 in gebruik is.
De kern van deze visie is dat de wegen
in de gemeente herkenbaar worden
ingericht, waardoor fouten voorkomen
kunnen worden. Sinds de invoering van
Duurzaam Veilig is het aantal dodelijke
ongevallen in Nederland gedaald met
55 procent. Uit de cijfers blijkt ook

dat hoewel het aantal weggebruikers
is toegenomen, het aantal ernstige
verkeersongevallen in Horst aan de
Maas sterk is gedaald in de periode
van 2005 tot 2014. In de jaren 2010
tot 2014 gebeurden er 26 ernstige
ongevallen in de gemeente.
Ter vergelijking: in de vijf jaar daarvoor,
van 2004 tot 2009, waren dat er
nog 90. Dit houdt een afname van
71 procent in.
Het merendeel van de ongelukken
tussen 2010 en 2014 vond plaats
buiten de bebouwde kom. Het aandeel
(brom-)fietsers en voetgangers ten
opzichte van de andere slachtoffers
ligt in Horst aan de Maas ten opzichte
van de provinciale cijfers tussen

2005 en 2014 gemiddeld lager.
De kwetsbare verkeersdeelnemers
zijn in Horst aan de Maas dus relatief
goed beschermd. Ook verschilt de kans
om verkeersslachtoffer te worden per
leeftijdscategorie. De groep 45- tot
64-jarigen was het meest betrokken
bij ongevallen. De komende jaren
gaat gemeente Horst aan de Maas
extra inzetten op gedragsbeïnvloeding
om ongevallen te voorkomen.
De meeste ongevallen gebeuren
namelijk doordat weggebruikers
verkeerssituaties verkeerd inschatten
of hun snelheid niet aanpassen aan de
omgeving. De gemeente wil daarom
de bewustwording hiervan bij de
weggebruikers vergroten.

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

Dendron College scoort
hoog in scholentest
Voor de vijftiende keer heeft opinieblad Elsevier alle middelbare scholen met vwo, havo en vmbo in Nederland
vergeleken. Het Dendron College in Horst voert met haar vmbo-afdeling de Limburgse ranglijsten aan als het gaat
om de minste zittenblijvers en de hoogste examencijfers.
Elsevier zet ieder jaar de prestaties
van alle middelbare scholen op
een rij. “De drie leerwegen in het
vmbo van het Dendron College in
Horst blinken in Limburg uit”, aldus
Elsevier. Uit het onderzoek blijkt dat
op de drie richtingen van het vmbo,
vmbo-GT, vmbo-K en vmbo-B, het
Dendron College de hoogste score
van Limburg heeft als wordt gekeken
naar de minste zittenblijvers en beste
examenresultaten.

Elsevier geeft ook een eindoordeel.
Deze is gebaseerd op vier scores: het
rendement van de onderbouw, het
percentage leerlingen dat onvertraagd
het diploma behaalt, het verschil in
cijfers tussen het schoolonderzoek en
centraal examen, en het gemiddelde
cijfer voor het centraal examen. Het
eindoordeel is het gemiddelde van
de vier scores en varieert, net als de
afzonderlijke onderdelen, van zeer
goed (vijf punten) tot slecht (een

punt). Het Dendron College scoort voor
de drie vmbo-leerwegen en voor de
afdeling havo vier punten. Voor de
afdeling vwo scoort zij drie punten. Het
Citaverde College in Hegelsom scoort
voor alle drie haar vmbo-afdelingen
drie punten.
Omdat prestaties van een
school van jaar tot jaar flink kunnen
schommelen, heeft Elsevier de
gemiddelde prestaties over drie jaar:
2012, 2013 en 2014 berekend.

ALS JE GEZIEN
WILT WORDEN

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

Stapelverliefd zijn superoma Zus Derks (92) uit Cuijck, oma Els Nellen (59) uit Sevenum en mama
Inge Nellen (30) uit Swolgen op hun kleine meid Bo Giller. Samen vormen zijn vier generaties.
Voor overgrootoma Zus is Bo alweer het 25e achterkleinkind. “We zijn allemaal trots, want het blijft
een wonder”, aldus mama Inge.
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In Maastricht zijn horecaondernemers deze carnaval verplicht om
drank tijdens buitenactiviteiten in plastic bekers te schenken. Kan de
carnavalsvierder in Horst aan de Maas zijn biertje wel gewoon uit een
glas drinken? “We gebruiken glazen voor de klantvriendelijkheid.”

Plastic of

glas

met carnaval?

Er wordt in Horst aan de Maas zeker gedronken uit glazen in de zalen en cafés,
maar dit gebeurt allemaal binnen in de cafés. Dit zie je vooral in kleinere dorpen. In café
’t Pleintje in Tienray schenken ze al jaren drank in glazen. “Dit blijven we ook doen”, vertelt de
eigenaar. “We zullen ook geen last hebben van het probleem in Maastricht. Wij hebben namelijk
geen buitenactiviteiten. Het feest speelt hier binnen af. Soms gaat er wel eens een glas mee naar
buiten als iemand gaat roken, maar dat is dan niet zo erg.”
Ook in Hegelsom hanteren ze dezelfde maatregel. “We gebruiken glazen voor de
klantvriendelijkheid. Iedereen drinkt gewoonweg liever uit een glas dan uit een plastic beker”,
zegt de eigenaar van Zaal de Debije. “Ook bij ons gebeurt het wel eens dat iemand een glas mee
naar buiten neemt. Dit is echt niet erg, want dat zijn maar enkele glazen. Het feest is binnen.

Wanneer we bijvoorbeeld kermis in het dorp hebben, is het vaak terrasweer.
Ook dan schenken we drank in glazen. Als we er dan goed op toezien dat er niets
fout gaat, dan is het geen ramp. Tijdens een activiteit als de kermis, gaan er
hooguit vijftien glazen in vier dagen tijd kapot, dat is niet veel.”
De eigenaar van café De Lange Horst is heel duidelijk. “Wij schenken al jaren alles in plastic
bekers. Dit hebben we afgesproken met alle horecagelegenheden in Horst. Voorheen schonken we
wel in glazen, maar dat is net als in Maastricht veranderd. Natuurlijk gebeurt dit voor de veiligheid.
Dan is het helaas pech dat het minder lekker is, maar we doen dit voor onze gasten. Het is een
kwestie van wennen. Het eerste jaar is dan even minder, maar daarna is iedereen er aan gewend.
Ik hoor met carnaval ook niemand klagen, dus hier zit het wel goed.”

Niet duidelijk wie extra kosten servicecorners gaat betalen
De gemeenteraad wil duidelijkheid over wie de extra kosten van 60.000 tot 100.000 euro gaat dragen voor de
servicecorners in Melderslo en Swolgen. Volgens wethouder Ger van Rensch (CDA) behoren huur of sponsoring van
externe partijen tot de mogelijkheden. Dat blijkt uit de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 2 februari.
“Wij voorzien een moeilijke
opdracht voor het college”, aldus
Bram Hendrix van Essentie. Hij vraagt

zich af wie dit nu gaat betalen. Bij de
multifunctionele servicecorners kunnen
mensen pinnen maar ook bijvoorbeeld

geld storten of hun ov-chipkaart
opladen. “Wij waren aanvankelijk voor
de komst van deze servicecorners, maar

ik ben wel geschrokken van de extra
kosten”, zegt Jos Gubbels (D66). Ook
de SP is geschrokken van het bedrag.
“Wij staan hier wel nog steeds achter,
maar willen graag een termijn zien”,
aldus Bram Cox. Volgens wethouder
Van Rensch is er een nieuwe situatie

ontstaan. Hij zegt dat huur of sponsoring tot de opties behoren. De gemeenteraad heeft al aangegeven niet te
willen opdraaien voor de extra kosten.
Op donderdag 25 februari vindt er
een informatiebijeenkomst plaats in
Swolgen over de servicecorners.
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Uit het gemeentearchief
4/5

Voormalig gemeentehuis Broekhuizenvorst

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

openden, zegt Hay Reintjes (86), die
twintig jaar wethouder van gemeente
Broekhuizen is geweest. “De bewoners
van gemeente Broekhuizen waren negatief over het ontwerp. Het paste niet
in het dorp. Het was een zeer modern
gebouw van de buitenkant. Volgens
velen een aparte beslissing van de architect. Als er nu een gebouw in de stijlen
van het voormalig gemeentehuis wordt
gebouwd, dan kan die stijl wel weer,
maar toen was dat wel even schrikken.”

Hermans destijds. Hij was boer en
bewerkte maïs op het land. Als er
dan een burger langskwam voor een
stempel, riep hij zijn vrouw. ‘Ik heb
het veel te druk. Marie, gooi er maar
een stempel op. Dan kan ik verder’,
zei hij altijd. Hij was veel liever
in zijn eigen stal aan het werk.”
De boerderij lag op een speciale
plek,vertelt Reintjes. “Het huis lag
precies tussen de twee dorpen
in. Zo kon hij makkelijker mensen
ontvangen. De bewoners van beide
dorpen hadden toen ook niks met
elkaar. In de jaren dat ik wethouder ben geweest, heb ik ernaar
gestreefd om de dorpen dichter bij
Momenteel is het oude gemeenelkaar te brengen en dat is gelukt.
tehuis niet in gebruik. “Het staat al
Tegenwoordig hebben sommige
jaren leeg. Maar het is niet zo dat er
jongeren een relatie met iemand
niets gebeurt in het gebouw”, vertelt
uit hun burendorp. Die frictie is niet
Reintjes. “Al ongeveer tien jaar zijn
meer te zien.”
drie appartementen in aanbouw. Het
Toen het voormalig gemeenteduurt allemaal erg lang. De personen
huis leeg kwam te staan, stond een
die aan het bouwen zijn, hebben niet
zo’n haast. Als ze vrije tijd hebben, dan aantal schilderijen nog in de kelder.
klussen ze in hun toekomstige woning. Een gedeelte van de kunstwerken
zijn verkocht aan de basisschool. “De
Dat komt niet vaak voor, dan gaat het
rest hebben we geveild. Het grapallemaal niet snel.”
pige was dat veel van de schilderijen
Het oude gemeentehuis in
een prijskaartje hadden van tweeBroekhuizenvorst is niet het eerste
duizend euro en werden verkocht
gemeentehuis van de voormalige
voor een tientje. Ik heb ook nog een
gemeente. Voordat de stenen werden
aantal kunstwerken in mijn kelder
gelegd van het gebouw, stond tussen
staan. Toen heb ik er maar een paar
Broekhuizen en Broekhuizenvorst het
eerste gemeentehuis. “Dit was eigenlijk gekocht om toch wat geschiedenis in
de kelder te hebben.”
gewoon de woning van burgemeester

Het gaat allemaal
niet zo snel

Aan de Kerkstraat in
Broekhuizenvorst staat het voormalig gemeentehuis van gemeente
Broekhuizen. In 2001 is het pand

leeg te komen staan vanwege de
samensmelting met gemeente Horst
aan de Maas. De voorgevel van het oud
gemeentehuis is in een modern jasje

gegoten. Het ziet er erg strak uit. Het
gebouw is in 1959 gebouwd. In die tijd
was het even schrikken toen de deuren
van het gemeentehuis voor het eerst

Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit

Minder voertuigen gestolen

In gemeente Horst aan de Maas zijn het afgelopen jaar minder voertuigen gestolen dan in 2014. Waar er in 2014
nog 33 voertuigen zijn ontvreemd, lukte het dieven in 2015 slechts 24 keer om een vervoersmiddel te stelen. Dat
blijkt uit cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV).
Het verschil (een daling van 27
procent) is vooral te verklaren doordat
er in 2014 enkele voertuigen gestolen werden die vorig jaar niet zijn
weggehaald. Zo namen dieven in
2014 nog vier aanhangwagens, een

middenasaanhangwagen en een bus
mee. Wel werden er in 2015 meer
personenauto’s (acht om zeven in
2014), m
 otorfietsen (twee om een) en
bromfietsen (twaalf om tien) gestolen.
De daling past in de landelijke

trend. Volgens het LIV is het aantal voertuigdiefstallen in 2015 met
4,9 procent afgenomen ten opzichte
van het jaar ervoor. Daarmee kwam
het totaal met 29.218 voor het eerst
in jaren onder de 30.000.

Verharding toegangspad
Mariapeel wordt vervangen
Staatsbosbeheer verwijdert binnenkort de aangebrachte verharding op het toegangspad tot de Mariapeel bij
Griendtsveen. De verharding is aangebracht om het pad geschikt te maken voor het werkverkeer voor de uitvoering
van het project Hoogveenherstel. De verharding voldeed niet aan de verwachtingen en wordt vervangen door een
verharding van schraalzand.
Bij de aangebrachte verharding
van het pad speelde ook een goede
begaanbaarheid van het pad voor
fietsers en wandelaars tijdens de
werkzaamheden een rol. In nauw
overleg met de begeleidingsgroep,
die Staatsbosbeheer adviseert bij de
uitvoering van het project, is besloten
tot deze aanpassing.

Bezwaren
Eind 2015 is een beperkt deel van
het pad voorzien van een dek van
gebroken puin. Dit puin was gecertificeerd voor een dergelijke toepassing.

Ondanks deze certificering bleek het
toch te veel materiaal te bevatten dat
niet in dit kwetsbare gebied thuishoort.
Ook kwamen er bezwaren vanuit de
omgeving tegen de aanblik van deze
verharding. Voor Staatsbosbeheer reden
om de toepassing van puin te heroverwegen. Er is gekozen voor schraal zand.
Onder het zand wordt drukdoek aangebracht, een waterdoorlatende kunststof
folie die een extra versteviging van het
zanddek bewerkstelligt. Het al aangebrachte puin wordt weggehaald en
hergebruikt voor een tijdelijk werkterrein buiten het natuurgebied.

In september 2015 is
Staatsbosbeheer in de Mariapeel
gestart met de uitvoering van een
project dat het behoud en herstel van
het hoogveen tot doel heeft. Dit werk
brengt met zich mee dat er regelmatig
transport van vrachtwagens en machines in het gebied plaatsvinden. Het pad
langs de Hoofdwijk, in het noordelijk
deel van de Mariapeel bij Griendtsveen,
speelt hierin een belangrijke rol.
Dit pad wordt ook veel door wandelaars en fietsers gebruikt. Om deze
functies te combineren is versteviging
van de bovenlaag noodzakelijk.

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

Een perceel cultuurgrond

Direct aan de verharde weg gelegen perceel cultuurgrond aan de Most,
te Sevenum. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Sevenum,
sectie V, nummer: 244, groot 2 ha 82 a en 97 ca.
Het perceel zal worden verkocht via een inschrijfprocedure.
De sluitingsdatum is 19 februari 2016.

Inlichtingen en inschrijfformulieren (met bijbehorende informatie)
zijn verkrijgbaar via ons kantoor.
Baarskampstraat 11, 5995 AS KESSEL
Tel. 077-3586700
makelaardij@hoeijmakers.nl
www.hoeijmakers.nl

Uw tuin? Mijn zorg! Met meer dan
25 jaar ervaring bent u met al uw
tuinwensen hier aan het juiste adres.
Vakkundig werk tegen een prima
betaalbaar tarief. Grote of kleine tuin,
bel 06 52 62 47 14.
Per direct op zoek naar poetshulp
voor ca. 2,5 à 3 uur per week.
Omgeving Horst. Bel bij interesse
06 27 02 17 86.
Te huur in Horst bij Kasteelse Bossen:
groot familiehuis, slaapkamer
met badkamer op beg.grond, grote
woonkeuken en living, 3 slaapkamers
en badkamer op 1e etage, mogelijkh.
voor paard/pony. Tel. 06 30 78 96 65.

VO OR AL UW

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

SFEESTEN

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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familie

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.

04
02

Ás din boëm is kôs vertelle………….

Cor Kuipers

Te huur in America hoge opslagruimte, vorstvrij, 120 m2.
Tel. 06 23 14 95 34.
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.

echtgenoot van

Tiny Kuipers-Roosen

Met groëte verslagenheid bereikte os ’t bericht
dát os Iërelid, Ald Preens en carnavalsvriend

Lid in de orde van Oranje Nassau

Cor Kuipers

Hij overleed op de leeftijd van 73 jaar.

is aoverleeje.

Tiny
Thijs en Kim
Janne, Jitze
Marjon en Rosier
Stijn
Monique
Bram
Maria en Piet
Kayden
Mam Roosen

Cor waas Preens in 1974, ma baovenaal 44 jaor lang
groët tekstschriëver en artiest. We zulle Cor bliëve herinnere
aas ‘nne echte veriënigingsmeens din enorm veul vur D’n Dreumel,
de Hôrster carnaval en de Hôrster cultuur haet beteikent.

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
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.
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
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.
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.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek,rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl
u wacht! Ook voor drukkers en
inslagknopen. Waar? Elke dinsdagmorgen op de weekmarkt te Horst.
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.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.

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

Tiny, Thijs en Kim, Marjon en Rosier, Monique, Maria en Piet
en de kleinkiënder wense weej hiël veul sterkte toe
met dit groëte verlees.
Besteur en leeje Carnavalsveriëniging D’n Dreumel Hôrs
Ald Preense Kompeneej D’n Dreumel

Familie Kuipers
Familie Roosen
Horst, 31 januari 2016
Herstraat 54, 5961 GK
De uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 6 februari 2016
om 10.30 uur in cultureel centrum ’t Gasthoes,
Gasthuisstraat 25 te Horst
De crematie zal in besloten familie kring plaatsvinden.
Bijeenkomst in het ’t Gasthoes om 10.15 uur alwaar gelegenheid
tot schriftelijk condoleren.
Diegenen die daar prijs op stellen, zijn na afloop van de uitvaartdienst
welkom om na te praten bij café Henk Cox, Herstraat 37 te Horst.
Cor is opgebaard in Uitvaarthuis Theo Arts, Nijverheidsstraat 4 te Horst
waar u vrijdag van 19.00 tot 19.45 uur afscheid van hem kunt nemen.

Te vroeg mótte weej afscheid neme van broor Cor.
Ma we doon ’t met een good geveul, want di Cor din daagde ós
aaltied oet um ni-je en gâns andere pedjes i te sloan.
Heej lierde ós, dát ’t anders kós!

Cor Kuipers
Horst, 22 april 1942 – 31 januari 2016
Eindhoven
Leo en Marlies Kuipers-Dister
en kinderen
Bloemendaal
Theo en Inge Kuipers-De Wilde

In plaats van bloemen wordt een bijdrage
voor de Hersenstichting op prijs gesteld.
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister.

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.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Sleutelbos verloren, verschillende
sleutels aan een mini legertasje.
Gevonden? Bel 06 48 33 80 10.

Grafmonumenten

Kosten gastouderbureau.
Roodkapje hanteert bureaukosten
vanaf 25 euro per maand per gezin.
Voor meer info 077 374 51 49 of
info@roodkapjehorstaandemaas.nl
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur
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.

jblijvend
Laat u vri naar uw
n
informere gelijkheden
o
prijs en m

Ut is good zoë

Ben Thielen
echtgenoot van

Wilma Thielen-Hegger
15 februari 1951

Melderslo

29 januari 2016

Wilma
Linda en Bram
Sterre
Marcel
Erik en Linda

urnmonumenten
en restauratie

St. Odastraat 32, 5962 AW Melderslo

Kom kijken in de ruime toonzalen
met elk meer dan 100 grafmonumenten
en ±450 monumenten op voorraad

Ôs Pap is dinsdag 2 februari gecremeerd.

Venlo T: 077 320 00 88 • Heijen T: 0485 51 23 67 • www.spitnatuursteen.nl

Dag en nacht bereikbaar

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Verloren fietssleutel bij Jan Linders
in Sevenum. Tel. 077 467 39 57.

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen graag hartelijk danken
voor alle lieve woorden, kaarten, bloemen en medeleven
na het overlijden van mijn lieve vrouw, ôs mam en oma

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

Tonnie Hercules-Brabander
Joop, kinderen,
klein- en achterkleinkinderen
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Hierbij willen wij
iedereen bedanken
voor de vele felicitaties,
kaarten en bloemen
welke wij mochten
ontvangen ter gelegenheid
van ons
50-jarig huwelijksfeest.

Geboren

Stijn
31 januari 2016
Zoon van
Guus Kuijpers en
Suzan Duijkers
Het Veldje 131
5961 LD Horst

Hem en Mia Derix

nieuws 07

Bureau Educatie

Taalcertificaat voor
Poolse arbeidsmigranten
Praktisch Nederlands leren dat meteen gebruikt kan worden, dat is het doel van de taallessen die Orgb (Organi
satie in Balans) en Bureau Educatie geven aan Poolse arbeidsmigranten uit de gemeentes Horst aan de Maas, Peel
en Maas en Venray. Op maandagavond 1 februari ontvingen twee van de groepen die les kregen in Horst hun
certificaat.

De vele kaarten en attenties die wij bij ons
gouden huwelijksfeest mochten ontvangen,
hebben deze dag voor ons allen bijzonder doen slagen.
Wij danken iedereen hiervoor hartelijk,
mede namens onze kinderen en kleinkinderen.

Hay en Lies Hofmans-Vervoort
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/
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Gezocht poets-/cafetaria medew.
Gezocht poetshulp weekenden incl.
cafetaria medewerker voor ong
15 uren pw info@eetwinkelbebo.nl

Bijles nodig? Heb je problemen
met bepaalde vakken? Bijles kan de
uitkomst zijn. Ik studeer Engels aan
de Radboud Universiteit en geef bijles
in de vakken Engels, Geschiedenis,
Wiskunde, Economie en M&O.
Bel voor meer informatie, Mike van
Kempen 06 12 21 15 40.
Te koop z.g.a.n. lage Lowa Renegade
II GTX wandelschoenen. Waterdicht,
bruin leer, maat 45 (10,5) met factuur
Bever, halve prijs: 06 34 91 00 43.
www.zeilmakerijsevenum.nl Langer
genieten van uw terrasoverkapping!
06 22 27 44 35 / 077 467 22 83.
Livemuziek voor elk feest. Duo Jack &
Jolanda www.jackenjolanda.nl
M.: 06 54 63 00 25.

Wat zo diep in je hart zit
kun je door de dood niet verliezen.
Na een machtig mooi leven van ruim 90 jaar is thuis overleden
mijn dierbare man, ôzze pap en trotse opa

Ben Keltjens
echtgenoot van

Mia Keltjens - Scheven
Lottum, Mia
Blerick, Jan en Wil
Chris en Glen
Michelle en Jeroen
Ter Aar, Chris en Joke
Bart
Rob en Julie
Swolgen, Ben en Agnes
Daniëlle en Wendy
Dennis en Lee
Tegelen, Liesbeth en Herman
Linda
Jeroen
Eindhoven, Paul
Mees
Babs
1 februari 2016
Veerweg 4, 5973 NS Lottum
De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 6 februari
om 10.30 uur in de parochiekerk te Broekhuizen,
dit in verband met het onderhoud van de kerk te Lottum.
Aansluitend begeleiden we pap in besloten kring naar
crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.
Pap is thuis.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid van hem te nemen.
Een bijzonder woord van dank aan Dr. Goossens, medewerkers
huisartsenpraktijk Lottum en de medewerkers van het Groene Kruis
Thuiszorg voor de betrokken en liefdevolle verzorging.

“Veel van de deelnemers werken acht tot tien uur en zijn dan toch
nog gemotiveerd om ’s avonds in
de schoolbanken te zitten”, vertelt
docente Marjon Wiltenburg. “De Poolse
arbeidsmigranten willen heel erg
graag Nederlands leren spreken. Ze zijn
gedreven, maken allemaal hun huiswerk. Dat zie ik lang niet altijd terug bij
de groepen Nederlanders die ik taalles
geef. De Polen die ik lesgeef zijn veel
ijveriger.” Bureau Educatie en Orgb
verzorgen taallessen aan verschillende
groepen mensen. Het project waarin
Poolse arbeidsmigranten taalles krijgen,
wordt gefinancierd door de provincie
Limburg en een samenwerking van de
gemeentes Horst aan de Maas, Peel en
Maas en Venray.
De afgelopen vijftien weken
volgden de cursisten tweemaal per
week een bijna drie uur durende taalles
van docenten Marjon en Marga. Lezen,
spreken, luisteren, schrijven, het komt
allemaal aan bod. Maar dan wel alleen
de onderdelen van de Nederlandse

taal die de arbeidsmigranten meteen
kunnen gebruiken. Ze leren praktische
zaken als formulieren invullen, hoe je
bij de bakker een bestelling plaatst en
hoe je gesprekken kunt voeren met
Nederlandse buren of collega’s, maar
ook thema’s als Sinterklaas en carnaval
komen aan bod. Aan het eind van de
cursus volgt een toets en, als die goed
is gemaakt, een certificaat.
Voordat de certificaten deze avond
uitgereikt worden, is het eerst nog
even tijd voor een nabespreking van de
cursus. De deelnemers zijn tevreden,
hebben veel geleerd. Onder elkaar
praten ze rap Pools, maar klassikaal
wordt er alleen nog maar Nederlands
gesproken. Hoewel niet alle woorden
en vervoegingen kloppen en ook de
woordsvolgorde vaak een struikelblok
vormt, is docente Marjon tevreden.
“Die foutjes zijn helemaal niet erg”,
verzekert Marjon de cursisten. “Als het
maar duidelijk is wat je wilt zeggen.
En ik begrijp jullie prima.” Dat de cursus
is afgelopen, betekent overigens niet

dat de cursisten klaar zijn. Sommigen
van hen gaan door met een taalcursus
voor gevorderden of leren zelf verder,
via internet. “Ik ga elke dag online
oefenen”, vertelt één van hen. “En veel
met de buurman praten.”
Samen met een persoonlijk
kaartje van docente Marjon en een
tulp ontvangen de deelnemers één
voor één hun certificaat. “Ik heb heel
veel geleerd hier”, vertelt Ewelina.
Zij woont en werkt al een aantal jaren
in Horst en is momenteel zwanger
van haar tweede kind. “Ik wil goed
Nederlands kunnen praten als ik straks
bijvoorbeeld met de juffen en meester
van mijn kinderen op school moet
overleggen”, legt zij uit. “We wonen
nu hier. Dan moet je ook proberen de
taal te leren.” De Nederlands taal vindt
zij niet gemakkelijk. “De grammatica is
heel moeilijk. Maar de groep hier was
heel leuk, het voelde vertrouwd. Nu
we klaar zijn, moet ik gewoon goed
blijven oefenen en veel Nederlands
praten.”

Waterschap Peel en Maasvallei

Infoavond dijkversterking
Grubbenvorst
Waterschap Peel en Maasvallei organiseert op maandagavond 15 februari een informatieavond over de
geplande dijkversterking in Grubbenvorst. De bijeenkomst vindt van 19.30 tot 21.30 uur plaats in
gemeenschapshuis ’t Haeren in Grubbenvorst.
Waterschap Peel en Maasvallei
versterkt de komende jaren de dijken
in Lottum en Grubbenvorst. Een deel
van de dijken voldoet op dit moment
niet aan de veiligheidsnorm van 1 op
250. Dat wil zeggen dat de dijk niet
bestand is tegen een overstroming
die één keer in de 250 jaar voor kan
komen. Door het versterken van de
dijk bereidt het waterschap zich voor

op de toenemende hoeveelheid water
in de Maas.
Na het hoogwater in 1993 en
1995 zijn er in 1996 in korte tijd
nooddijken aangelegd. Destijds was de
gedachte dat door het verruimen van
de Maas verdere maatregelen onnodig
zouden zijn. De Maas kan echter niet
voldoende verruimd worden waardoor
verhoging en versterking van de dijken

noodzakelijk is. Het waterschap is
van plan om in 2017 te starten met
de werkzaamheden en streeft ernaar
om de dijkversterking in dat jaar ook
afgerond te hebben.
Tijdens de informatieavond
presenteert het waterschap haar
plannen en is er de gelegenheid om
kaarten en tekeningen te bekijken en
om vragen te stellen.
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Derde activiteit
KERNgezond
De derde activiteit van KERNgezond Sevenum en Kronenberg voor de
groepen 6 vond plaats op dinsdag 26 en woensdag 27 januari. Op alle
vier de basisscholen was een topsporter aanwezig om een gastles,
De Held, te geven.
Op 26 januari was triathlete
Neiske Becks te gast op basisscholen
De Dobbelsteen en De Kroevert.
Op 27 januari was handballer
van Targos Bevo Hc Jeroen van den
Beucken te gast op basisscholen de
Horizon en De Krullevaar om deze
gastles te geven. ‘De Held’ is een
gastles over pesten, discriminatie en
geweld. Aan de hand van verschillende filmpjes gingen de topsporters
de discussie aan met de kinderen

over deze onderwerpen. Wat is het
verschil tussen plagen en pesten en
wat zijn de eigen ervaringen van de
kinderen hiermee? Uiteindelijk waren
alle kinderen het er over eens dat je
pas een echte held bent als je niet
pest, geen geweld gebruikt en niet
discrimineert. De kinderen zetten dan
ook allemaal hun handtekening op
hun KERNgezond-poster, als teken
dat ze tegen pesten, discriminatie en
geweld zijn.

Bixie Dreamteam

Limburgers rijden kür
in de RAI
Door: Bixie Dreamteam
Het eerste Limburgse (en Nederlandse) Bixie Dreamteam heeft op zondag 31 januari een kür op muziek gereden
in de RAI tijdens Jumping Amsterdam. Bixierijden is voor kinderen die op een veilige en speelse manier hun
introductie in de ponysport willen maken.

Anderhalf jaar geleden is Solange
Hermans begonnen met het eerste
Bixie Dreamteam om het Bixierijden
meer bekendheid te geven. Een half
jaar geleden is Solange Hermans
met het huidige team van start
gegaan. Dit team bestaat uit hun
coach Solange Hermans uit Sevenum,
Katelijne Philipsen (8 jaar) uit
Meerlo, Madelon Kleimeier (9 jaar)
uit Bergen, Tygo Craenmehr (10
jaar) uit Sevenum en Jurre Goertz
(7 jaar) uit Weert. Vier kinderen van
vier verschillende verenigingen uit
Limburg. De kür heeft als thema
toveren en de muziek is verzorgd
door Roger Hambuckers (eveneens

uit Limburg). Om de veiligheid
voor de kinderen en hun pony’s
te garanderen, worden er runners
ingezet: Amy, Anne, Quinty en Raiza.
Paardenmeiden in de leeftijd tot 14
jaar. Samen met de runners wordt
er door het team één keer per week
geoefend.
Het team heeft al vaker haar kür
gereden, namelijk tijdens Jumping
Indoor Maastricht en tijdens de eerste
grote bixiewedstrijd in Equestrian
Centre de Peelbergen. Onder andere
Emiel Hendrix kwam kijken naar deze
wedstrijd waar ook Piet Raijmakers jr.
aan deelnam. Ook de kinderen van
Anky van Grunsven rijden allebei

Bixie. Anky ging graag op de foto
met het team in Amsterdam,
net als de bondscoach van ons
nationale springteam Rob Ehrens
(uit Sevenum).
De beide teams hebben in het
afgelopen anderhalf jaar diverse
uitnodigingen gekregen voor
gastlessen. Ze waren al te gast bij
stal Hendrix in Baarlo, Stal van den
Broek in Sevenum, de Droogstal in
Wellerlooi, stal Inge Coenen (Venlo),
Joep Raaymakers in Someren,
Robert Ehrens in Sevenum en
dressuuramazone Saskia van Es. Stal
Houwen, stal Tacken en Michiel de
Ruiter staan nog op de planning.

Zes HZPC-zwemsters startten op NK Junioren/Jeugd
Door: zwemvereniging HZPC-Horst
Zes zwemsters van HZPC-Horst namen op vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 deel aan de Nationale Kampioen
schappen Zwemmen korte baan voor junioren en jeugd. De wedstrijden vonden plaats in het Sloterparkbad te
Amsterdam. Pleun van den Bergh, Imke van den Hoef, Anna van Kuijk, Maud Weijmans, Manon van der Wielen,
Marlijn Zwart en trainer Mark van Enckevort vertegenwoordigden HZPC met in totaal zeventien starts.
Imke van den Hoef kwam vijf keer
persoonlijk aan de start. Haar beste
prestatie zette ze neer op de 200 meter
vlinderslag. Hierop behaalde ze in een
persoonlijk record een negende plek
van Nederland in de leeftijdscategorie
jeugd. Ook op de 400 meter wisselslag
verbeterde ze haar persoonlijke record.
Marlijn Zwart zwom afgelopen
weekend haar eerste NJJK korte baan.
Hoewel ze de eerste dag last had
van enige zenuwen, maakte ze dit
de dagen daarop meer dan goed. In
totaal startte Marlijn zes keer individueel en ging ze terug naar huis met
vijf persoonlijke records. Haar beste

prestatie zette ze neer op de 200 meter
vlinderslag met een negende plaats
van Nederland in de leeftijdscategorie
junioren 2. Ook Anna van Kuijk kwam
uit in deze leeftijdscategorie. Zij kwam
twee keer individueel aan de start: op
de 200 meter wisselslag en 200 meter
vrijeslag. Op beide afstanden bleef ze
helaas net boven haar persoonlijke
record.
Manon van der Wielen kwam individueel aan de start op de zware 400
meter wisselslag. Ze zwom hierop een
mooi persoonlijk record van maar liefst
9 seconden. Uiteindelijk eindigde ze
als veertiende in de leeftijdscategorie

junioren 3.
Tot slot startte de dames, in wisselende samenstellingen, op de 4x100
vrijeslag, 4x200 vrijeslag en 4x100
wisselslagestafette. Estafettezwemster
Pleun van den Berg zwom als startzwemster een mooi persoonlijk record
op de 200 meter vrijeslag. Ook Maud
Weijmans zette mooie tijden neer in de
vrijeslag-estafettes. Op de 4x100 meter
wisselslag werden de dames helaas
gediskwalificeerd. De dames eindigden
op de 4x100 meter vrijeslag en de
4x200 meter vrijeslag respectievelijk
als 22e en 15e van Nederland in de
leeftijdscategorie jeugd.
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Horster volleyballers
winnen van Reuver
Door: volleybalvereniging Hovoc
De volleyballers van Hovoc heren 1 hebben zaterdag 30 januari een
1-3 winst geboekt in Reuver. Toch had er meer ingezeten, zo beseffen ze
ook in Horst.

Twee kampioenen voor de
Schutroe
In de Schutroe in Horst hebben op zaterdag 30 januari de Noord- en Zuid-Limburgse rayon
kampioenschappen handboogschieten plaatsgevonden. De twee schutters die namens de Schutroe
meededen zijn beide kampioen geworden in hun klasse. Quinty Roeffen werd eerste bij de meisjesaspiranten
tot en met 10 jaar en Ash van Soest schoot het beste in de klasse jongensaspiranten 11 en 12 jaar.
Dit gebeurt in het jubileumjaar van de Schutroe.

SV Oxalis pakt belangrijke punten
Door: korfbalvereniging SV Oxalis
Om aansluiting bij de top in de eerste klasse te houden was het voor SV Oxalis belangrijk om zondag 31 januari
punten te pakken. De laatste wedstrijd werd namelijk verloren en afgelopen zondag stond Merselo op het program
ma. Zij mocht het SV Oxalis in Overloon moeilijk gaan maken.
De wedstrijd startte niet echt
flitsend: het tempo lag niet hoog maar
er werden wel veel kansen gecreëerd
door Oxalis. Het duurde 12 minuten
voor het eerste doelpunt viel voor
Oxalis. Bo maakte een doorloopbal
mede door mooi aangeven van Annick.
Het was Annick die met een afstandsschot het tweede doelpunt maakte.
Elise had minder moeite in het tweede
aanvalsvak en wist snel te scoren uit
een kleine kans. Na de 1-3 maakte

Annick de 1-4 wat ook de ruststand
was.
Na de rust kwam Oxalis goed uit
de startblokken. Wederom was het
Annick die haar tegenstander te slim
af was: 1-5. Merselo wist met twee
afstandsschoten het verschil weer te
verkleinen tot twee punten. Maud zette
het verschil weer op drie punten. In
deze fase wist Oxalis weer veel kansen
te creëren maar afmaken bleek toch
wel lastig. Merselo verkleinde de

achterstand tot een punt. Het was voor
Oxalis nu belangrijk het hoofd koel
te houden en het scoren weer op te
pakken. Aanvoerster Lisette trok de
kar hierin en schoot van afstand de 5-7
binnen. Het was Bo die 8 minuten voor
tijd de stand op een veilige marge van
drie punten zette: 5-8. De wedstrijd
werd professioneel uitgespeeld
waardoor de twee punten verdiend
mee terug naar Horst genomen konden
worden.

Set Up wint van Achilles
Door: volleybalvereniging Set Up
De dames van Set Up DS1 speelden op zaterdag 30 januari tegen Achilles DS2 uit Beugen. Dit was de tweede
keer dat de dames elkaar kruisten in de competitie. De vorige keer hadden de Meerlose dames een slechte
wedstrijd gespeeld tegen de dames uit Beugen en dat moest nu toch even recht worden gezet.
Set Up begon de eerste set erg
sterk met een aantal goede servicereeksen, waardoor het team in de
beginfase op een voorsprong kwam
van zes punten. Deze voorsprong hielden de dames aan en met tussenstanden van 16-8 en 22-12 wonnen zij de
eerste set met 25-14.
De dames begonnen de tweede
set ook meteen erg sterk. De service
was vaak te sterk voor de dames van
Achilles, waardoor de dames van
trainer Bob ook nu weer snel met
een voorsprong begonnen van 8-1.
De passing lag erg goed bij Set Up en

dit gaf hen de mogelijkheid om een
voorsprong uit te bouwden. De service
bleek te sterk te zijn voor de dames uit
Beugen, waardoor de Meerlose dames
deze set wonnen met 25-9.
De derde set was te vergelijken
met de voorgaande sets. De service
was wederom sterk, maar dat was
voornamelijk tijdens de beginfase van
deze set. Set Up begon met een voorsprong van 11-3 en er leek niet veel
weerstand te komen van de dames uit
Beugen. Door veel eigen fouten konden
de dames van Achilles nog wat puntjes
sprokkelen, maar met tussenstanden

van 15-6 en 21-11 wonnen de dames
uit Meerlo ook de derde set met een
eindstand van 25-17.
De vierde set ging minder dan de
voorgaande sets, maar toch wist Set Up
via 9-4 en 17-10 op te klimmen naar de
25-14. Hiermee behaalden de Meerlose
dames een terechte overwinning van
4-0. Zo werd de vorige wedstrijd tegen
Achilles toch een klein beetje goed
gemaakt.
De wedstrijden liggen nu voor een
aantal weken stil en beginnen weer op
27 februari. Set Up DS1 speelt dan haar
uitwedstrijd tegen Livoc Liessel DS1.

Hovoc HS 1, dat derde staat, nam
het op tegen bijna-hekkensluiter
Revoc/VCB HS 2. Aan de hand van
de vorige wedstrijd en de rangorde
was deze wedstrijd op papier een
uitgemaakte zaak. Om kampioenambities te behouden, moet Hovoc deze
wedstrijden tegen de ondersten rücksichtslos winnen. De druk om te laten
zien wat ze waard waren, was dan
ook hoog aan Horster zijde. Bovendien
is een tegenstander die weinig te verliezen heeft het gevaarlijkste. En dat
bleek. Alleen in de eerste set (20-25)
was het Hovoc herenteam oppermachtig. Daarna gingen de heren van
Revoc er vol op en moest Hovoc alle
zeilen bijzetten om haar voorsprong
te behouden of achterstanden weg te

werken. Dat laatste was op zich een
spannend spel om te aanschouwen.
De setstanden in de tweede en derde
set laten dat niet zien, want het werd
wederom 19-25 en 20-25 voor Hovoc.
Maar pas tegen het einde werd een
voorsprong genomen en winst binnen
gehaald. Met al vier punten op zak
voor Horst werd de vierde set lichtzinnig aangevangen. Rick Oomen maakte
van elke bal een gouden punt. Helaas
was hij de enige uitblinker deze wedstrijd. Even leek het goed te komen,
maar zelfs een 20-23 voorsprong
werd niet verzilverd. 27-25 voor Revoc
maakte een 1-3 winst voor Hovoc.
Geluk bij een ongeluk zijn de Horster
heren toch één puntje ingelopen op
de nummer twee.

Hoge score voor
Wittenhorst
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Wat kan een voetbalwedstrijd soms raar verlopen. De ene wedstrijd
loop je tegen alle pech op en dan krijg je alle hulp aangeboden. Zo was
het zondag 31 februari in de wedstrijd van het eerste team van voetbal
vereniging Wittenhorst uit Horst tegen Heidebloem/Bovitec uit Geleen.
In de eerste de beste aanval van
de gasten had de score geopend
kunnen worden toen de bal uit een
voorzet door doelman Sjors Witt niet
goed werd beoordeeld. In de daaropvolgende aanval van Heidebloem
kwam het noodlot voor deze vereniging danig om de hoek kijken. Uit een
keurige uitbraak belandde de bal bij
de snelle Rob Zanders die de doelman
leek te omspelen. Hij werd echter
even geraakt met het gevolg dat de
scheidsrechter niks anders kon doen
dan de doelman met rood opzadelen
en een penalty geven voor de thuisclub. Nadat de consternatie weggebed
was kon Bram Rubie Wittenhorst op
een 1-0 voorsprong zetten. Invaller
doelman (speler) Bas Koolen moest
voor de eerste maal de bal uit het
net halen. Met een ondertal bood
Heidebloem toch nog goed tegenspel,
maar toen in de 28e minuut Bart
Spreeuwenberg middels een steekbal
oog in oog met de doelman werd
gezet, betekende dit de 2-0. Vlak voor
de pauze kreeg Wittenhorst z’n tweede

strafschop. Voor de tweede maal
werd Rob Zanders neergehaald. Bram
Rubie zette ook deze pingel om in een
derde doelpunt. Na de pauze ging
Wittenhorst beter om met de geboden
vrijheid. In een snel tempo werd de
score verhoogd. Daan Verlijsdonk
rondde de fraaie aanval af (4-0). Bram
Rubie kon in de 59e minuut zijn derde
produceren. Het schot was te machtig
voor de stand-in. Wittenhorst kon deze
weelde maar moeilijk verwerken.
Goede aanvallen konden in de eindpass nog niet verzilverd worden. Rond
het halfuur kwamen het zesde en
zevende doelpunt op het scorebord.
Doelpuntenmakers waren Bart Zanders
uit een kopbal en Rob Zanders met een
bekeken schot. In de slotfase konden
eerst Willem Heijnen (8-0) en Denny
Bongers (9-0) de eindstand bepalen.
Volgens kenners de hoogste competitieoverwinning. Hiermee is eigenlijk
alles gezegd. Witten horst kon zeer
belangrijke punten bijschrijven en
zonder enige twijfel zal dit het moraal
goed hebben gedaan.

Succes voor Ruiter
club Wittenhorst
Door: ruiterclub Wittenhorst
In Merselo werden op zaterdag 30 en zondag 31 januari de regio
kampioenschappen dressuur verreden, georganiseerd door RV de IJsvogel
uit Swolgen.
Ruiterclub Wittenhorst was bijna
in alle klassen vertegenwoordigd.
Op zondag kwamen de Z-klassen aan
de beurt. In de klasse Z1 lukte het
Marsha van Haeren-van der Meij om

met haar Avelengo een zinderende
proef neer te zetten. Het was afwachten op de uitslag. Uiteindelijk resulteerde deze proef in een geweldige
3e prijs voor Marsha en Avelengo.
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GEPLUKT Hamid Husseini

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.

Zeg je Hamid, dan zeg je Japan. Deze Japankenner weet alles van de cultuur, tradities en taal van het land.
Zijn grootste droom? Natuurlijk, een Japanse winkel. Deze week wordt Hamid Husseini (33) uit Meerlo geplukt.
Hamid komt oorspronkelijk uit
Afghanistan. Tot en met zijn zestiende
heeft hij daar gewoond, maar vanwege
de oorlog die daar heerste is hij naar
Nederland gevlucht. “Ik kende toen
niets anders dan oorlog, dus voor mij
was die gevaarlijke tijd heel normaal.
Pas toen ik in Nederland kwam wonen
besefte ik wat voor gevaarlijke jeugd ik
heb gehad.” Zijn jeugd bestond zeker
niet uit alleen maar ellende. Hij kan
zich één ding nog heel goed herinneren. “Ik ging vaak met mijn vrienden fietsen door de binnenstad. Echt
geweldig. We fietsten door allemaal
steegjes en we hadden de grootste

lol. Toentertijd was het een grote luxe
als je een fiets had, dus die gebruikte
ik ook heel vaak. Iedere keer als ik
terugdenk aan de tijd in Afghanistan,
denk ik aan die avonturen op de fiets
met mijn vrienden.” Hamid moest
vluchten. Het was te gevaarlijk vanwege
de Taliban. Hij kwam in een asielzoekerscentrum in Nederland terecht. “Een
jaar heb ik in een kazerne gewoond.
Dienstplicht was toen niet meer verplicht en zo kwamen vele kazernes leeg
te staan. Dat werd een asielzoekerscentrum. Daar heb ik een jaar gewoond en
ben daarna hier in Meerlo gaan wonen.
Hier heb ik op het Raayland College

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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de havo gedaan. De Nederlandse taal
heb ik daar ook geleerd. Maar op het
gebied van talen veranderde alles
nadat ik de middelbare school afgerond
had.” Hij ging studeren in Maastricht
waarna Hamid zich ging specialiseren
op talen. “Ik kwam al snel achter dat
alle cijfervakken niets voor mij waren.
De talen waren echt mijn ding. Ik ben
me gaan interesseren in het tijdperk van
de Sovjetunie en Rusland. Nog steeds
heb ik iets met dat tijdperk, ik verzamel
namelijk postzegels van Rusland en
de Sovjet-Unie. Natuurlijk wilde ik ook
Russisch gaan studeren. Ik dacht dat die
mogelijkheid er was in Venlo. Toen ik op
de school kwam, was vanwege te weinig geïnteresseerden de studie gecanceld. Omdat ik iets met talen wilde doen
ging ik een andere taal studeren. Dit
was Japans en daar heb ik nooit spijt
van gehad.” Japan werd uiteindelijk hét
land van Hamid. “In mijn studie ben ik
stage gaan lopen in Japan. Naast het
volop studeren op de universiteit daar,
heb ik heel veel mooie dingen meegemaakt. Japan bestaat voor 70 procent
uit bergen, dus daar was ik vaak met
mijn vrienden te vinden. Als je diep in
de grotten van de berg liep, kwam je
vaak een klein meertje tegen. Daar ging
ik met mijn vrienden naaktzwemmen”,

lacht Hamid. “Ik vergeet die tijd nooit
meer. Ze zijn ontzettend streng met traditie. Zo slapen nog vele families op de
grond. Op speciale tatamimatten kan je
heerlijk slapen. De grond in Japan is niet
zo hard als de grond in Nederland.”
Momenteel werkt Hamid bij Canon.
Daar is hij onderdeel van de technische hulpdienst en werkt hij met grote
bedrijfsprinters. Maar zijn droom ligt
in Japan. “Als iemand nu tegen mij
zegt: ‘Hamid, ik heb voor jou een baan
in Japan die geschikt is. Als je deze
baan aanneemt, moet je in Nederland
alles opzeggen.’ Dan is mijn antwoord
meteen ja. Heel graag.” Helaas is het
lastig om aan de bak te komen in Japan
als buitenlander. Daarom heeft hij
een andere droom voor in Nederland.
“In mijn droom heb ik een Japanse
winkel. Daar verkoop ik allerlei Japanse
spullen. Maar dan wel echte authentieke Japanse artikelen. Ik heb hier thuis
twee kimono’s. Ze zijn mij heel dierbaar.
Het leuke is dat wanneer ik iets uit
Japan wil hebben, dan mail ik gewoon
mijn vrienden in Japan en verzenden ze
per pakket de spullen. Ik reis vaak naar
Japan. Daar koop ik ook veel spullen die
ik dan thuis verzamel. Meestal neem ik
één koffer mee en kom ik met drie volle
koffers terug.”

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

De gevaren van
social media
Door: Arthur van Dok, advocaat
Facebook, Twitter, Instagram, wie zit er tegenwoordig niet op? Mensen
delen steeds meer met elkaar via deze kanalen. Opvallend daarbij is dat
vaak positieve zaken worden belicht, waarbij je je soms zelfs zou kunnen
afvragen of de berichtgeving niet net wat rooskleuriger is dan de
werkelijkheid.
Met trots worden sportieve
prestaties vermeld. Ook successen
op het werk of leuke uitstapjes met
het gezin lenen zich prima voor
positieve berichten. Daar lijkt niets
mis mee, zelfs niet als de berichten
wat al te positief zijn.
Voor letselschadeslachtoffers
geldt het voorgaande net zo goed.
Een wat al te positief bericht kan
behoorlijk funest zijn voor de
beeldvorming. Een verzekeraar weet
bijvoorbeeld niet dat die prestatie
waar je zo trots op bent of dat leuke
gezinsuitje voor een forse toename
van je klachten heeft gezorgd.
Een verzekeraar heeft er belang
bij om je te confronteren met het
feit dat je blijkbaar meer kunt dan
eerder richting de verzekeraar is
aangegeven.
In de praktijk blijkt dan ook, dat
verzekeraars met enige regelmaat
op internet en dus ook op social

media, zoeken naar gegevens
van slachtoffers. In principe is dit
toegestaan. Het betreft hier immers
gegevens die iemand vrijwillig op het
internet heeft gezet.
Als slachtoffer is het belangrijk
dat je verstrekte informatie aan de
verzekeraar correct is. Anderzijds moet
ook een verzekeraar begrijpen dat
een wat al te rooskleurig bericht op
social media nog niet betekent dat een
slachtoffer een onterechte claim heeft
ingediend. Als slachtoffer sta je, na een
wat al te rooskleurige berichtgeving,
echter wel met 2-0 achter. Je zult
dan alsnog moeten uitleggen dat
je trots bent op wat je bereikt hebt,
maar dat dat nog niet betekent dat je
geen beperkingen hebt. Aangezien
een verzekeraar er natuurlijk geen
(financieel) belang bij heeft om je
als slachtoffer ‘op je blauwe ogen’ te
geloven, kun je je voorstellen dat dat
een hele klus kan zijn.

Voorkom dus onjuiste
beeldvorming door een te
rooskleurig beeld te schetsen op
sociale media. Lever je een prestatie
waar je trots op bent? Geen enkel
probleem om daar melding van te
doen, maar ben dan ook eerlijk en
compleet en meld, bijvoorbeeld,
ook de (negatieve) gevolgen van die
prestatie. Eerlijkheid duurt immers,
ook hier, het langst!

Patersstraat 15-17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 75 | www.putt.nl
vandok@putt.nl
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Wat
zeg je?

www.TipHorstaandeMaas.nl

Meerderheid luistert wel
eens naar carnavalsmuziek

Riet oap dae tap, Sjiek is miech daat, d’n
Hiemel. Het zijn allemaal klassiekers die tijdens
carnavalsdagen volop worden gedraaid. Maar
hoeveel mensen in Horst aan de Maas luisteren zelf
eigenlijk naar carnavalsmuziek? Het merendeel
geeft aan dit te doen: 62 procent. De overige
38 procent laat weten de muziek links te laten
liggen. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaande
Maas.nl
Veel van de mensen die naar carnavalsmuziek
luisteren doen dit wel alleen in carnavalstijd.
“Alleen als de muziek op de radio is”, zegt iemand.
Iemand anders zegt alleen naar Limburgse
carnavalsmuziek te luisteren. “Ik ga er niet naar op
zoek”, vertelt iemand. Er zijn ook mensen die het
alleen buiten de deur luisteren. “Ik luister alleen
carnavalsmuziek in het café en niet als ik thuis ben.
Dan luister ik liever naar popmuziek.”
Op het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK)
verzamelen liefhebbers zich om naar nieuwe carnavalsmuziek te luisteren. Op vrijdag 22 januari streek
het evenement neer in Venray. Bijna de helft van de
ondervraagden, 49 procent, geeft aan het niet gevolgd

Inwonerspanel

1.672 leden

opinie 11

1%
Weet
niet
37%
Nee

62%
Ja

Luister je naar
carnavalsmuziek?
‘Ik ben te oud voor
carnavalsmuziek’
‘Nederlandse carnavalsmuziek
kan naast Limburgse bestaan’
‘Ze zijn soms niet te verstaan’

te hebben. Toch is er ook een grote groep die het wel
gezien heeft: 46 procent keek het LVK op tv. “Ik kijk
het op tv als het me uitkomt”, is een van de reacties.
Redenen om niet te kijken, zijn bijvoorbeeld eigen
carnavalsverplichtingen. “Ik kan het niet zien, want het
is tijdens de bonte avond.” 2 procent van de mensen
is wel naar het LVK geweest en dan is er nog 3 procent
die het een beetje gevolgd heeft. “Ik heb een samenvatting gekeken.”
Een meerderheid van 81 procent is het verder
eens met de stelling dat carnavalsmuziek in het dialect
gezongen moet worden. “Dan kun je je gevoel er
helemaal inleggen”, vertelt iemand. “Eigen streek,
eigen taal” en “Dat is toch de charme van Limburg”
zijn andere reacties. Slechts 4 procent is het oneens
met deze stelling.
TipHorstaandeMaas is een samenwerkings
verband tussen HALLO Horst aan de Maas en
TopOnderzoek. Voor meer resultaten of aanmelden
voor de volgende enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

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

Bespreking Poll week 03

Bijstandsgerechtigden moeten vrijwilligerswerk doen om een uitkering te
kunnen krijgen
In een project van de gemeente Horst aan de Maas gaan mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag in de groensector. Na het aanvragen
van een bijstandsuitkering doen zij in dit project vrijwilligerswerk en krijgen ze
persoonlijke begeleiding om zichzelf klaar te stomen voor een baan. In totaal
vond 79 procent van de stemmer op deze stemming dit een goede zaak.
Zij waren het eens met de stelling dat bijstandsgerechtigden verplicht vrij
willigerswerk zouden moeten doen. “Genoeg eenzame ouderen die wat extra
hulp kunnen gebruiken. Er is werk zat”, reageert Frank Filipsen uit Horst.

Tegenstanders vinden dat iemand die in de bijstand zit daar niet altijd
iets aan kan doen. “Vrijwilligerswerk doe je uit vrije wil”, reageert iemand
anders. “Gedwongen vrijwilligerswerk bestaat dus niet. Er vindt zelfs al jaren
verdringing van de bestaande arbeidsplaatsen plaats door dit door de overheid ingestelde vrijwilligerswerk. Hier zouden ze gewoon betaalde banen
van moeten maken.” Een ander argument tegen de stelling kan zijn dat niet
iedereen die in de bijstand zit daar zelf wat aan kan doen. Denk aan een alleenstaande moeder die al haar tijd nodig heeft om voor haar kinderen te zorgen.

Bier drinken uit een plastic beker tijdens carnaval
vind ik ook prima
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

In Maastricht zijn horecaondernemers deze carnaval verplicht om drank
tijdens buitenactiviteiten in plastic bekers te schenken. In Horst aan de Maas geldt
die verplichting niet. Wel hebben bijvoorbeeld de kroegbazen in het centrum
van Horst met elkaar de afspraak gemaakt om in plastic bekers te schenken.
De reden hiervoor is de veiligheid. Eigenaren van horecagelegenheden in Tienray
en Hegelsom geven wel aan glazen te gebruiken. “We gebruiken glazen voor
de klanten. Iedereen drinkt gewoonweg liever uit een glas dan uit een plastic
beker”, laat de eigenaar van Zaal Debije uit Hegelsom weten.

Mensen die het eens zijn met de stelling vinden inderdaad dat drinken uit
een glas lekkerder is. Plastic geeft een andere, minder goede smaak aan datgene
wat je aan het drinken bent. Glas kan daarnaast hergebruikt worden en is dus
beter voor het milieu.
Voorstanders van plastic bekers zeggen dat glas kapot kan vallen en daardoor
mogelijk vervelende, gevaarlijke gevolgen kan hebben voor mensen.
Bier drinken uit een plastic beker tijdens carnaval vind ik ook prima.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 04) > Boerderijeducatie hoort een verplicht onderdeel op scholen te zijn
> eens 56% oneens 44%

Botsing van
gevoelens
‘Veur we ôs misse, zien
weej weer beejein’, een zin
van een lied dat ik eigenlijk
niet graag hoor. Dit betekent
elk jaar het allerlaatste
moment en dat het einde
nadert van een prachtig
carnavalsseizoen. Dat valt me
elk jaar ontzettend zwaar.
Ik doe mijn ogen dicht en
geniet. Oh man, dat allerlaatste
moment van de carnaval. Altijd
stiekem toch zo verdrietig.
Ik voel de warmte in de zaal en
de gezelligheid om me heen.
Op mijn schouder rust een hand.
Met z’n allen luisteren we naar
de kille tonen van de piano en
het door merg en been getoeter
van de trompet. In mijn
gedachten kijk ik terug naar het
afgelopen seizoen. Man man,
wat heb ik weer ontzettend
genoten. Langzaam voel ik iets
ontwikkelen in mijn keel.
Ja hoor, daar is mijn jaarlijkse
vriend weer. De brok in mijn keel
ontwikkelt zich naar mijn hoofd
en mijn traanbuis begint te
werken. Ik houd me in en geniet
van dat allerlaatste moment om
het seizoen perfect af te sluiten.
Carnavalsdinsdag, de
allerlaatste dag. Een mooie,
maar ook droevige dag.
Maar, niet getreurd, carnaval ligt
nog helemaal voor ons. We gaan
dit jaar weer hartstikke genieten
van de mooiste tijd van het jaar
en laten ons lekker gaan. Ik zou
zeggen: proost op 2016 en als je
mij deze carnaval tegenkomt,
dan proosten we samen.
Het laatste nummer start in…
Want euver ein jaor, staon we
weer heej, ein jaor allein. ’N Jaor
det kin vleege, ’t is zoë
veurbeej. Veur we ôs misse, zien
weej weer beejein.
Geniet ze!
Niels

Nieuws

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

VAN RABOBANK HORST VENRAY

3e Inhouse-dag
Jongerencommunity
De leden van de Jongerencommunity van Rabobank Horst Venray maken zich sterk voor de jongeren
in de regio. In 2015 hebben zij een tweetal Inhouse-dagen georganiseerd. Jongeren konden een kijkje
nemen in de keuken bij Kempen Communicatie en de Rooijse Wissel in Oostrum.
Inmiddels is dag drie aan de beurt, op woensdag
9 maart. Dit keer blijven de jongeren niet in
de regio, maar gaan ze een hele dag naar het
hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht. Daar
krijgen ze een rondleiding en wordt er met hen
van gedachten gewisseld over het imago van de
Rabobank. Ook is er een presentatie over werken
bij de Rabobank.

Er zijn nog enkele plekken vrij en deelname is
kosteloos. Je kunt je aanmelden via
www.rabobank.nl/horstvenray onder ‘nieuws’.
Wil je weten wat de Jongerencommunity nog
meer organiseert? Volg hen dan via sociale media:
Facebook.com/Inspirehorstvenray en
Twitter.com/Inspire_career
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Iedere donderdag van 16 tot 19 uur

Een aandeel in elkaar

Jaaroverzichten 2015

Rekeningafschriften 2015

In januari of februari ontvangt u het Financieel Jaaroverzicht over 2015. Gebruikt u Rabo Internetbankieren, dan vindt u het overzicht in uw Berichten Inbox.
U kunt dit overzicht opslaan of printen voor uw eigen
administratie. Gebruikt u geen Rabo Internetbankieren
of heeft u ervoor gekozen om het overzicht op papier
te ontvangen? Dan ontvangt u het overzicht per post.

We adviseren u ook om uw rekeningafschriften over
2015 digitaal op te slaan. Onder het kopje ‘rekeningafschriften’ in Rabo Internetbankieren vindt u de afschriften van de laatste 15 maanden terug.
Mist u afschriften? Dan kunt u alsnog papieren kopieën
bij ons opvragen. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Een aandeel in elkaar

Wilt u meer weten? Kijk dan op www.rabobank.nl en zoek op ‘jaaroverzicht’ of ‘rekeningafschrift’.

Coöperatiefonds
geopend tot 1 mei
De Rabobank is al ruim 110 jaar een coöperatie, een soort vereniging. Wij hebben geen aandeelhouders,
maar leden. Waar een beursgenoteerde bank haar winst of dividend uitkeert aan haar aandeelhouders,
keren wij ons dividend uit aan de gemeenschap. Dat gebeurt via het Coöperatiefonds van Rabobank
Horst Venray.
Het Coöperatiefonds heeft als doel een bijdrage
te leveren aan de samenleving. Dit gebeurt door
ondersteuning van projecten op het gebied van
kunst & cultuur, sport & recreatie, natuur & milieu,
educatie en maatschappij. Daarbij tellen innovatie,
duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid
en toekomstgerichtheid van het project bij de
beoordeling zwaar mee. Projecten door en voor
jongeren hebben een streepje voor.
Steun voor goede initiatieven
Onze regio bruist van de initiatieven om het maat-
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schappelijke, sociale en culturele leven te verbeteren.
Vaak hangt aan deze initiatieven een flink prijskaartje.
In zulke gevallen kan het Coöperatiefonds van Rabobank Horst Venray uitkomst bieden.
Heeft u een project dat in aanmerking komt voor
dit fonds?
Dan kunt u uw aanvraag digitaal indienen. Kijk op
www.rabobank.nl/horstvenray voor alle informatie.
We zien uw aanvraag graag tegemoet vóór 1 mei. In
juni maken we bekend welke projecten een bijdrage
mogen verwachten.
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Tijdens de Carnaval heersen de Prinsen en hun Adjudanten in de dorpen.

Wij wensen alle hoogheden een prachtige regeerperiode toe!

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
04 februari 2016
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Gemeentehuis gesloten
tijdens carnaval
In verband met carnaval zijn het gemeentehuis en gemeentewerken gesloten op maandag 8 februari en dinsdag 9 februari 2016.
Team Burgerzaken is beide dagen tussen
10.30 en 11.30 uur uitsluitend bereikbaar
voor het maken van afspraken voor het doen
van geboorte- en/of overlijdensaangiften,
op het telefoonnummer 06 - 53 35 59 73.
Voor dringende meldingen met betrekking
tot gemeentewerken die niet uitgesteld

kunnen worden, mag u het storingsnummer
06 - 23 49 82 49 bellen.
Het gaat hier dus uitsluitend om dringende
meldingen, waarbij direct gevaar voor de
omgeving dreigt.

Keukenafval en luiers vanaf
april gescheiden ingezameld
Vanaf 4 april verandert er iets in de afvalinzameling: luiers mogen dan niet meer bij het keukenafval. In plaats daarvan komen er op centrale plekken speciale luiercontainers te staan
waar u luierafval naartoe kan brengen. De inzameling van keukenafval verandert niet; dat
blijven we twee keer per week aan huis ophalen.
Noodgedwongen verandering
Eind 2015 werd bekend dat de land- en tuinbouwsector geen compost meer wil afnemen
waarvan de grondstof in aanraking is geweest
met luiers. Dit betekent dat er vanaf april 2016
geen composteerbedrijven meer zijn die de
gecombineerde stroom keukenafval-incontinentiemateriaal aannemen. Daarom moet de
gemeente haar inzamelsysteem voor luiers
aanpassen.
Brengcontainers voor luiers de beste oplossing
Er zijn meerdere oplossingen onderzocht.
Het invoeren van brengcontainers voor luiers
is gekozen als beste alternatief. Een voordeel daarvan is dat brengcontainers zeven
dagen per week bereikbaar zijn. U kunt dus op
elk moment uw luierafval kwijt. Een tweede
pluspunt is dat de afvalkosten voor de inwoners
gelijk blijven. U hoeft voor de luiers geen extra
afvalzakken te kopen. Een nadeel is dat u het
luierafval zelf moet wegbrengen. Daarom heeft
de gemeente ook gekeken naar een variant
waarbij luiers in speciale zakken aan huis worden ingezameld. Dit heeft echter als nadeel dat
de privacy wordt aangetast.

Dat geldt vooral voor mensen die afval van
incontinentiemateriaal aanbieden. Daarom is
gekozen voor brengcontainers.

Grote schoonmaak
langs de Maas op 19 maart
Verenigingen in Horst aan de Maas worden van harte uitgenodigd om op zaterdag 19 maart
2016 mee te doen met de opruimactie: Schone Maas.
Zwerfafval langs de Maas
Jaarlijks blijft er na het hoogwater veel zwerfafval achter op de oevers van de Maas. Dit
ziet er niet alleen rommelig en onverzorgd uit,
het is ook slecht voor het milieu. Zwerfafval in
rivieren draagt bij aan de ‘plastic soep’ in zeeën
en oceanen. Dit actuele probleem op wereldschaal kunnen we verminderen door op lokaal
niveau de handen uit de mouwen te steken.
Aanmelden en meer informatie
Wil uw vereniging een steentje bijdragen aan
schone Maasoevers door één van de negen
trajecten op te schonen?

Lekke

Meldt u zich dan uiterlijk 28 februari aan
bij de gemeente, bij voorkeur per e-mail:
gemeente@horstaandemaas.nl. Wij horen
graag met hoeveel mensen u meedoet en wie
de contactpersoon bij uw vereniging is.
De gemeente zorgt voor het benodigde opruimmateriaal en haalt na aﬂoop van de opruimactie
het verzamelde zwerfafval op. Deelnemende
verenigingen ontvangen voor het opschonen
van een traject een vergoeding van € 200,-.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u
terecht bij Maria Huibers (gemeente@
horstaandemaas.nl, 077 - 477 97 77) of kijk op
www.horstaandemaas.nl\opruimacties
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Weet u een goede plek voor een luiercontainer? Geef het door aan de gemeente!
De komende weken gaat de gemeente op zoek
naar goede plekken om een luiercontainer neer
te zetten. Het streven is minimaal 1 container
Beste Karnavalist en/of Wintersporter,
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Horst, Grubbenvorst en Sevenum plaatsen we
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Vervolg
SAMEN
STERK TEGEN INBREKERSWERK
SAMEN
De verandering gaat in op maandag
4 april
2016. In de tweede helft van maart krijgen
alle inwoners per post meer informatie.
Daarin staan ook de locaties van de
brengcontainers vermeld.

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

Grubbenvorst
Horsterweg 66a

Achter de Smaalbrug 31
Veld Oostenrijk 13
Kreuzelweg 53
Steenstraat 2
St. Lambertusplein 16
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Tongerloseweg 11

Meerlo
Mgr. Jenneskensstraat 4

Horst
Herstraat 45
Venrayseweg 151
Lindweg 2c

Melderslo
Broekhuizerdijk 16d
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Uitdunnen bomen Melderslo

Bekendmakingen

America
Frans Woltersstraat 6

Oproep voor verenigingen

Sevenum
Ulfterhoek 14
Beatrixstraat (kavel 7)
Swolgen
Kerkveld 2
Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende
bestemming
Gemeenschappelijke Regeling
Toezicht op het Primair Openbaar
Onderwijs vastgesteld

Langs de kerk, ter hoogte van de Lochtstraat in Melderslo staan tien bomen. We gaan uitdunnen en
daarom worden hier drie bomen geveld. Dit gaan we doen op 10 februari a.s.
In verband hiermee worden de parkeerplaatsen langs de Lochtstraat tijdelijk afgesloten.

www.waakvoo
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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.

Huurwoningen in de gemeente Horst aan de Maas
De komende jaren zal de behoefte aan huurwoningen in de gemeente
Horst aan de Maas gaan toenemen. De groei zal onder andere komen van
(terugkerende) jongeren, arbeidsmigranten, statushouders, maar
ook van ouderen die hun woning willen verkopen en willen gaan huren.
Jaarlijks maakt de
gemeente Horst aan de Maas
afspraken over huurwoningen met
woningbouwcorporaties, de
belangrijkste partner op het gebied
van (sociale) woningbouw.
Onlangs zijn deze afspraken weer
vastgesteld, en het resultaat valt niet

mee. Men stopt niet met de verkoop
van huurwoningen, men bouwt niet
of nauwelijks in de kleine kernen,
ondanks de daar aanwezige behoefte,
het aantal te bouwen woningen
is te laag voor de behoefte, er
wordt niets geregeld op het gebied
van spreidingsbeleid van huurders, er

wordt niets geregeld op het gebied
van spreidingsbeleid van huurders. Dat
laatste is nodig om het draagvlak onder
de bevolking over de huisvesting van
statushouders en arbeidsmigranten
te behouden. Het ontbreken hiervan
kan er bijvoorbeeld toe leiden
dat de huidige nieuwbouw van
huurwoningen in Meterik wordt
ingevuld met alleen statushouders of
alleen arbeidsmigranten. Men is voor
huurwoningen daardoor steeds meer
aangewezen op andere initiatieven, wat

gelukkig deels ook gebeurt. De vraag
is en blijft of dit genoeg zal zijn en of
er hierdoor voldoende spreiding van
huurders zal plaatsvinden. Gelukkig
is onlangs de nieuwe Woningwet
aangenomen, waardoor college en
wethouders worden verplicht tot het
maken van bindende prestatieafspraken,
waarbij ook de gemeenteraad
meer macht krijgt. De SP is in de
raad altijd al kritisch geweest over
het (bouw)beleid van de corporaties
en de houding van het college en

wethouder in deze. Met deze wet
in de hand kunnen we nog meer druk
op de wethouder uit gaan oefenen om
nu wel eens werk te gaan maken van
meer woningbouw voor huurders in de
dorpen, daar waar nodig, en op een
goed spreidingsbeleid bij de toewijzing
van huurwoningen. Zo, en dan wordt
het nu tijd voor carnaval. Wij wensen
allen veel ‘joeks en pluzeer’ bij dit
feest. Alaaf.
Thijs Lenssen
SP Horst aan de Maas

Gasthoês: veel gedaan, nog veel te doen
Afgelopen raadsvergadering stond het project Gasthoês op de agenda.
Niet voor besluitvorming, maar ter bespreking. Er is door de verschillende
partners al veel en goed werk verzet, maar we zijn er nog niet. In de
raadsvergadering hebben we onze belangrijkste opmerkingen meegegeven.
Het project Gasthoês biedt nog
steeds enorme kansen, maar het
is een ook een enorme uitdaging.
Een vernieuwde ontmoetingsplek
voor Horst aan de Maas met vele
functies die elkaar ondersteunen en

aanvullen, waarbij nieuwe dynamiek
ontstaat. Maar waarbij ook financieel
winst te halen is. Want laten we niet
vergeten dat het Gasthoês ons nu ruim
7 ton per jaar kost.
Belangrijkste punt wat voor

ons nog lang niet helder genoeg is
uitgewerkt, betreft het ambitieniveau
versus de financiële consequenties. Wat
gaan we investeren, en wat krijgen
we ervoor terug? Daarbij is het voor
ons van cruciaal belang dat we de
zaken financieel uit elkaar trekken.
Grof gezegd hebben we als gemeente
twee rollen: die van investeerder en
van exploitant. Een investering, zeker
van deze omvang, moet meerjarig qua

vastgoedexploitatie worden uitgewerkt,
doorgaans met termijnen van 15 tot
20 jaar. Welke risico’s lopen we dan,
hoe ziet de exploitatie er meerjarig
uit? Dat beeld moet veel scherper zijn
om de investering te verantwoorden.
Wat wij ook graag snel scherp willen
krijgen, is het commitment van de
provincie. Dat is van cruciaal belang
voor de verdere planvorming.
En nogmaals, laten we dan ook het

vertrekpunt niet vergeten. We hebben
nu een situatie die veel kost, en we
krijgen er weinig voor terug. We
willen toe naar een plan dat minder
kost per jaar, en waar we veel meer
voor terug krijgen. Die ambitie,
vertaald in een duidelijk en doordacht
plan, wordt de komende tijd verder
uitgewerkt.
Bram Hendrix,
Essentie
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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.

Klimaatverandering
Een december zonder vorst in Nederland, warme temperaturen in
Canada, een enorme sneeuwstorm in Amerika en flinke sneeuwbuien die
de rijstvelden in China verwoesten. Studies voorspellen het al jaren: het
weer wordt extremer, de aarde warmt op.
Dit lijkt misschien iets wat
alleen op globaal niveau aangepakt
kan worden, maar het principe van
‘think globally, act locally’ geldt
hier. Door op lokale schaal groen en
duurzaam bezig te zijn, kun je een
bijdrage leveren aan het geheel.

Als iedere gemeente dat zou doen,
zouden we met alle gemeentes samen
een relevante bijdrage leveren aan
een schonere wereld. Horst aan de
Maas heeft hier al een goede start
mee gemaakt, door middel van het
duurzaam bouwen van woningen,

duurzaam boombeheer en het plaatsen
van windmolens. Maar er kan altijd
meer gebeuren. Er worden de komende
jaren twee windmolens geplaatst in
Horst aan de Maas, wat een erg laag
aantal is. Het zou dus goed zijn om
enkele windmolens toe te voegen of
andere manieren te zoeken waarop we
duurzame energie op zouden kunnen
wekken. Ook kleine initiatieven,
zoals het gebruik van zonnepanelen
of andere duurzame manieren om

energie op te wekken helpen. Ik heb
er vertrouwen in dat we als Horst aan
de Maas een goede boodschap kunnen
geven door hier met zijn allen aan te
werken en als raad mee aan de slag te
gaan.
Wilt u met ons in gesprek gaan,
dan kan dat iedere eerste zaterdag van
de maand van 11.00 tot 12.00 uur in de
bibliotheek in Horst.
Jim Weijs,
D66 Horst aan de Maas

maar we krijgen er ook veel voor
terug. Een volledig gemoderniseerd
Gasthoês met daarin ook ruimte voor
de bibliotheek. Multifunctioneel, een
plek voor culturele verenigingen, een
ontmoetingsplek voor ouderen, maar
ook de mogelijkheid voor verenigingen
op de kleinere kernen om gebruik
te maken van ruimtes voor het
organiseren van eigen evenementen.
Aan een dergelijke investering zitten
voor het CDA ook voorwaarden.
De kosten van het nieuwe Gasthoês

mogen niet hoger zijn dan die van
het oude. Er moet een duidelijke en
realistische exploitatie onder liggen.
De huur voor verenigingen moet
op een acceptabel niveau blijven
en het gebouw moet een open en
multifunctioneel karakter hebben.
Kortom: we willen investeren in
kwaliteit en toekomstbestendigheid
voor zowel de kern Horst en voor alle
verenigingen in onze gemeente.
Marcel Beelen,
CDA Horst aan de Maas

‘t Gasthoês
“t Gasthoês in Horst wordt een verzamelplaats waar cultuuruitingen
samenkomen en elkaar versterken. Ook wordt dit de centrale plek voor laag
drempelige ontmoeting.” Dit staat in het coalitieprogramma 2014-2018.
Het proces om te komen tot een
‘nieuw’ Gasthoês is in volle gang.
Een proces van onderop waarbij de
zogenaamde ‘kopgroep’ (een groep
van toekomstige gebruikers) werkt
aan een concept om ‘t Gasthoês van
de toekomst te ontwikkelen. Dit krijgt
steeds meer vorm. Samenwerking
en verbinding zijn de kernwoorden.

Bovendien is een ‘plusfunctie’ voorzien
door Herberg de Troost in dit concept op
te nemen. In november 2015 zijn ook
de eerste beelden gepresenteerd van
een Gasthoês op basis van dit concept.
Nu zijn de eerste doorrekeningen
die horen bij dit concept gemaakt.
Vooralsnog is een investering van
10 miljoen begroot. Een flink bedrag,

Brandweermensen centraal
De brandweerzorg in Nederland verandert al jaren. Het doel is een
betere brandweerzorg te realiseren, waarin meer wordt gedaan aan preven
tie en efficiënter wordt gewerkt. Dit wil men bereiken door de brandweer
van de gemeenten over te brengen naar de veiligheidsregio. In 2012
dienden we als PvdA Horst aan de Maas meerdere moties en schriftelijke
vragen in om inspraak van brandmensen hierin centraal te stellen.
Naar aanleiding van een
onderzoek van EenVandaag hebben
we, samen met dertien andere
afdelingen van de Partij van
de Arbeid en de Provinciale
Statenfractie opnieuw vragen gesteld

aan de verschillende college’s van
burgemeester en wethouders en
gedeputeerde staten. We vragen of
het beeld herkend wordt dat een groot
deel van de vrijwilligers is gestopt of
dit overweegt en of de vrijwilligers

NERGENS
GOEDKOPER!

Carnavalskleding
en accessoires

5,- 7, 10,- 12,50 15,50

Carnavalshoeden
en petjes nu ½ prijs

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

de reorganisatie als negatief ervaren?
Tevens wordt gevraagd of het ook voor
deze veiligheidsregio geldt dat een
groot deel van de vrijwilligers vindt dat
de veiligheid die de brandweer aan
burgers biedt is afgenomen?
Als PvdA vinden we het belangrijk om, in aanvulling op het lopende
besluitvormingsproces, aandacht te
blijven vragen voor de inspraak van het
brandweerpersoneel, zowel vrijwillig
als beroeps. Daarnaast vragen we aandacht voor het werven van nieuwe en

het behoud van de huidige vrijwilligers
en de motivatie van bijvoorbeeld de
werkgevers van vrijwilligers.
Het succes van goede brandweerzorg ligt niet op kantoor in een centraal
georganiseerde veiligheidsregio,
maar in een faciliterende veiligheidsregio met gemotiveerde korpsen in
de kazernes. Wij blijven ons inzetten
voor de mensen die zorgen voor onze
veiligheid!
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

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

DE CHINESE MUUR
AANBIEDING FEBRUARI

(voor afhalen en restaurant)

MENU: 2 personen voor € 16,00
SPECIALE AANBIEDING

GECOMBINEERDE RIJSTTAFEL
± 10 verschillende gerechten € 11,50 p.p.

(vanaf 6 personen onbeperkt lekker eten, inclusief voor- en nagerecht)

Raadhuisstraat 10 • Sevenum • Tel 077 - 467 37 07

woningbouw renovatie
utiliteit datanetwerken
Domotica draadloos/ KNX

Expeditiestraat 19 | 5961 PX Horst | t 077-3983757

www.elektrovanberlo.nl
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Marijn Fleuren en Fleur Arts

Jeugdboerenbruidspaar
Hegelsom
Het nieuwe jeugdboerenbruidspaar van Hegelsom bestaat uit Marijn Fleuren en Fleur Arts.
Dat is op zondag 31 januari bekend geworden.

PRINS JEROEN I GEFELICITEERD
N A M E N S O N D E R S TA A N D E B E D R I J V E N

Met prins Jeroen onder d’n hoôd, zit ‘t met de carneval heer wâl goôd!

Dat kan vanaf 17.11 uur.
Aansluitend is er een boerenbal.
(Foto: Stef Dekker)

Orde van Temke
voor Thijs Houwen
Tijdens de Klosoverdracht op vrijdag 29 januari is door voorzitter Edwin Lemmen de
bijzondere cultureel-carnavalistische onderscheiding, de Orde van Temke, uitgereikt aan
Thijs Houwen.

De onderscheiding door carnavalsvereniging
D’n Dreumel is in het leven geroepen op
voordracht van de Horster Buutteclub waar
Temke, oftewel Frans Coenders, oprichter van
was. Frans is op 15 maart 2015 overleden en dit
is voor de buutteclub aanleiding geweest om
iemand voor te dragen voor de door hun vriend
ingestelde ‘Orde van Temke’.
De wijze waarop Thijs Houwen zijn werk
opvat is vooral inspirerend voor degenen
die ‘zijn’ decor en ‘zijn’ lichtspel gebruiken,
maar vooral de artistieke ondersteuning die
hij ten toon spreidt is voorbeeldig, stelt de
carnavalsvereniging. “Het spelen, optreden,

presenteren in de door hem geschapen sfeer
draagt in hoge mate bij tot een bijzonder
beleving door het publiek. Niet alleen het
publiek maar ook vooral de gebruikers ervaren
dat al jaren. Een pure beleving voor het
oog maar ook voor het oor. Daarbij is niets
hem teveel en besteed hij veel vrije tijd in
de ontwerpen en uitvoering om die sfeer
te creëren. Een bijzonder talent”, aldus D’n
Dreumel.
Speciaal voor deze gelegenheid was de
familie Coenders vrijdagavond aanwezig in de
Mèrthal waarbij zoon Harold namens de familie
een dankwoord uitsprak in de geest van Frans.

CV De Meulewiekers (Meterik)

Zij worden op zondag 7 februari in de
onecht verbonden. Daarna kan het bruidspaar
gefeliciteerd worden in Zaal Debije in Hegelsom.

Wij wensen
Prins
Jeroen,
Prinses
Laila en
adjudanten
Stan en
Koen een
gezellig
carnaval!

www.stucadoor-brouwers.nl

nieuwbouw
verbouw
onderhoud
renovatie

Weej wense jullie enne kei goije carnaval!

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

Weej hebbe de preens
in de straot!

deplantenkwekerij
Kemp BV

Proficiat Prins Jeroen I, prinses Laila
en adjudanten Stan en Koen.
Weej wênse iederiën enne schonne
vastenaovend!
Kwaliteit is onze passie!
Kempweg 15, Meterik | www.dekemp.nl
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‘Ik moest mijn prinses eerst
uitleggen wat carnaval is’

Activiteiten
Jeugd
carnaval
D’n Dreumel
Jeugdcarnaval D’n Dreumel
organiseert deze carnaval diverse
activiteiten voor de jeugd.
Zo vindt op zaterdag 6 februari
om 19.30 uur de carnavalsmis in de
Lambertuskerk plaats. Vervolgens is
zaal De Lange het toneel van het derde
Blaagebal. Dit begint om 11.00 uur.
Daarna trekt om 14.30 uur de jeugdoptocht vanaf de Jacob Merlostraat door
het centrum van Horst richting de
Mèrthal, alweer aansluitend een feest
plaatsvindt. Het inschrijven voor de
jeugdoptocht is geopend op de website
van Jeugdcarnaval D’n Dreumel. Het is
ook mogelijk om de inschrijving op de
dag zelf te doen in de inschrijftent aan
de Jacob Merlostraat vanaf 14.00 uur.

Carnaval bij
OJC Cartouche
OJC Cartouche in America heeft
ieder jaar met carnaval ‘s zaterdags
’s maandags een band op bühne
staan. Dit jaar zijn op zaterdag
6 februari Plork en de Aannemers!
en op maandag 8 februari
De Hoegies.

Wie ben je?
Mijn naam is Jeroen Smedts (20), maar ik word ook wel Smettie (junior)
genoemd. ik ben geboren op ’De Schaak’ en woon sinds anderhalf
jaar op kamers. Ieder weekend kom ik heel graag terug naar Meterik.
Mijn vriendin Laila uit Haarlem heb ik wel even uit moeten leggen wat
carnaval precies is, maar ik ben erg blij dat ze nu als prinses aan mijn zijde
staat. Na het uitkomen kreeg ik veel leuke reacties. Mijn broer en zus
waren ook helemaal verrast.
Waar werk je?
Momenteel volg ik de opleiding Maatschappelijk werk en dienstverlening
bij de Hogeschool van Amsterdam. Als bijbaan werk ik bij Hot Networkz
in Haarlem als Promoter van HMC-dagbladen. Mijn vriendin Laila werkt bij
hetzelfde bedrijf en ze vinden het superleuk dat zowel de prins als prinses
er werken.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te worden?
Carnaval heb ik altijd al heel leuk gevonden en ik heb dit van kleins af aan
gevierd. Ik vond het heel speciaal toen mijn vader Joan in Horst adjudant
was bij Jac Jeurissen en wij als ’de kleintjes’ met het gezelschap mee
mochten. Ook ben ik de drie voorgaande jaren bij de raad van elf geweest
hier in Meterik. De kans om prins te worden krijg je natuurlijk maar één
keer.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Toen ik gevraagd werd, was ik nog helemaal niet met carnaval bezig
en ik had het ook niet aan zien komen. Doordat ik nu anderhalf jaar in
Amsterdam studeer, heb ik bijvoorbeeld in het verenigingsleven wat gas
terug moeten nemen. Ik vond het wel een eer om gekozen te worden.
Nadat ik ja heb gezegd ben ik naar mijn vriendin gegaan en hebben we de
hele avond over carnaval gepraat. Ondanks dat ze nog niet eerder carnaval
had gevierd is ze er nu als prinses ingedoken. Mijn adjudanten Stan Seuren
en Koen Jakobs zijn twee van mijn beste vrienden die ik al sinds de basisschool ken. We hebben veel meegemaakt samen en deze carnavalsperiode
zullen daar nog heel veel dingen bij komen.
Wat betekent carnaval voor jou?
Carnaval is natuurlijk feest, maar het zorgt ook voor verbroedering. Ik vind
het mooi dat het zo massaal gevierd wordt. Boven de rivieren moet ik vaak
uitleggen wat carnaval eigenlijk is. En dan realiseer ik me steeds meer hoe

bijzonder en groot het eigenlijk is. Carnaval leeft ook echt in Meterik, MFC
de Meulewiek is met alle activiteiten afgeladen en dan maken jong en oud
er samen een echt Meteriks feest van.
Wat wordt er volgens jou van een prins verwacht?
Er zijn veel ceremonies waar je een rol in hebt, maar gelukkig word ik
hiervan keurig op de hoogte gesteld door de vorst en ceremoniemeester.
Als prins heb je ook een voorbeeldfunctie. Het feest op gang brengen en
houden met het gevolg, maar ik vind het ook erg leuk om de jeugd erbij
te betrekken. Zo mocht ik bijvoorbeeld bij de basisschool op bezoek om de
nationale voorleesdagen af te trappen, zoiets is ook erg leuk om te doen,
je merkt dat het bij de kinderen ook heel erg leeft.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw gemeente toe?
Dat iedereen er op zijn manier samen een heel mooi feest van maakt.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Tot nu toe vond ik dat altijd de sleuteloverdracht. Omdat bijna iedereen
wel last heeft van de zaterdagavond en toch om 10.00 uur paraat staat
voor de volgende biertjes, maar ook omdat alle dorpen dan bij elkaar
komen. Als prins maak je de activiteiten weer heel anders mee, zo vond ik
de receptie ook geweldig.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens carnaval?
Ik verwacht eigenlijk helemaal niet te slapen, zodat ik mijn kater uit
kan stellen. Ooit ben ik tijdens carnaval ‘s middags gaan slapen, rond
middernacht opgestaan en de kroeg weer opgezocht. Slapen ga ik op
woensdag wel doen. De vakantie voor Noord-Nederland is pas in de
eerste week van maart, dus het duurt even voordat ik echt kan bijkomen,
hiervoor ga ik dan een paar dagen naar Zweden.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden voor familie,
vrienden en kennissen?
Omdat bijna niemand een vermoeden had, kostte het weinig moeite.
Vooral mijn twee adjudanten lagen onder vuur, dat was wel een handige
dekmantel. Ik deed ook steeds alsof ik nauwelijks met carnaval bezig
was, zo planden we nog een huisfeest in Amstelveen de dag voor het
uitkomen.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2017 mee willen geven?
Geniet van alles om je heen en maak er samen met je hele gevolg een
onvergetelijke tijd van. En let op dat je veren niet tussen de deur komen.

Zaterdag 6 februari trapt OJC Cartouche
af met Plork en de Aannemers. Wie al
eens naar de Zwarte Cross is geweest,
kan ze haast niet hebben gemist.
Ook waren ze al drie keer te gast
in het Glazen Huis van 3FM Serious
Request en traden ze op bij festivals
als Stoppelhaene en Dauwpop. In
bijzondere kostuums knopen ze de
meest uiteenlop3ende nummers
en muziekstijlen aan elkaar. Op
maandag 8 februari is het de beurt
aan De Hoegies. Deze ‘rock & lol’ band
speelt op deze carnavalsmaandag bij
OJC Cartouche. Na enkele jaren niet
meer in de kelder gespeeld te hebben,
geven ze dan toch nog een optreden.

Klosover
dracht en
d’n Hannes
in de Mèrthal
In de Mèrthal in Horst kregen
prins Ted I en zijn gezelschap op
vrijdag 29 januari de Klos overhan
digd. Ook werd Dré Bovens als
d’n Hannes van 2015 aangewezen.
Prins Ted kreeg de Klos nadat
schrijvers uit eigen werk hadden
voorgelezen. Daarna was het tijd
voor de uitreiking van d’n Hannes.
Bovens ontving deze vanwege zijn
deelname aan de Horster quiz. Het
team dat onder zijn aanvoering
meedeed, leverde de antwoorden een
minuut te laat in bij de organisatie.
Zijn team had de hele avond voor
niks gepuzzeld. Dit was voor de
kloscommissie reden om het beeldje,
dat ontworpen en gemaakt is door
Al Jacobs, aan Bovens toe te kennen.
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Ut is n
kwestie van
simpel denke, lang
leave de lol en ow
zelf vol blieve
tanke

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

CV De Geiten (Tienray)

Prins Stefan I,
gefeliciteerd!
Maak er een mooie
carnaval van.

kapper

Proficiat
Prins Stefan I en
prinses Angelique
en een te gekke
carnaval!

Weej
felicitere ózze
medewerker,

prins Stefan
den Urste!

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

www.terraq.nl

•

Prins
Stefan I
proficiat!
Weej
wense
ow unne
schaone
carnaval

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

Proficiat Stefan en Angelique!
Spoorstraat 37, Tienray, 0478 - 850567

www.hipphaarmode.nl

Proficiat Prins Stefan I en prinses Angelique
Angelique.

Maak er een mooie carnaval van!

Kloosterstraat 10 Tienray, Tel.: 0478 690 001, www.zorghuisnederland.nl

ing
toneelverenigwenst
Prins Stefan den Urste
en zien Prinses Angelique unne
biëstig goeie carnaval toe
Toi, toi, toi en alaaf!!

Mimus

Ien 2016 brenge weej “Kom mee naar buiten allemaal” van
Carl Slotboom op de planke. Op 18, 19 en 20 maart ien
Tiendere en op 4 april ien de schouwburg van Venneroij.
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‘Over tien jaar
nog kunnen
zeggen:
wat was het
toch mooi!’

Wie ben je?
Mijn naam is Stefan Rongen. Ik zit bij verschillende verenigingen,
waaronder de carnavalsvereniging. Hier zit ik in de organisatiecommissie van de boerenbruiloft en film ik het uitkomen van de prins,
jeugdprins en boerenbruiloft. Verder ben ik penningmeester van
toneelvereniging Mimus en ben ik ook nog lid van vriendengroep
Lurrie. Ik woon sinds kort samen met Angelique in ’t Zandt en wij
hebben vier kinderen Mira van 10 jaar, Evi van 8 jaar, Wouter van
8 jaar en Sander van 6 jaar. Zij vonden het allemaal fantastisch en
konden het niet geloven. Mira en Evi doen ook mee met de revue en
vinden het nu al spannend dat ze de medaille krijgen van hun vader.
Waar werk je?
Ik werk bij Terraq. Dit is een bedrijf waar nieuwe natuur wordt
ontwikkeld door middel van delfstoffenwinning voor de weg-, en
woningbouw. Ik ben daar bedrijfsleider en werk daar al 14 jaar.
Op dit moment ben ik nog aan het leren voor uitvoerder GWW,
dit duurt nog een jaar. Mijn werkgever was niet echt verrast, hij
voorspelt namelijk al enkele jaren dat dit er eens van moest komen.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te worden?
Ik zelf hoopte natuurlijk dat ze mij ooit zouden vragen, maar je weet
nooit wanneer. Bij mij in de directe familie wordt altijd carnaval
gevierd, maar is er nog nooit een prins geweest. Aan de kant van
Angelique wel. Haar vader is prins in Velden geweest en haar broer
jeugdprins. Dus het zit wel in het bloed, zullen we maar zeggen.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik had de benoeming dit jaar niet meer verwacht, maar had er wel
meteen een goed gevoel bij toen het gebeurde. Het ging meteen
van ‘yes’! Ik wordt bijgestaan door mijn prinses Angelique en twee
kameraden Franklin Huberts en Ron Coumans. Deze twee heb ik daar
zelf voor gevraagd. Zij komen mij een jaar in de raad assisteren en
samen met natuurlijk de rest van de raad van elf. Ik was dan ook blij
dat zij er allemaal net zo veel zin in hebben als ik.
Wat betekent carnaval voor jou?
Het woord carnaval zegt voor mij zoveel als gezellig samen een feest
bouwen en over tien jaar nog kunnen zeggen: wat was het toch
mooi! En een feest gaat het worden, dat weet ik zeker. Het grootste
gedeelte van het dorp heeft er zin in.
Wat wordt er volgens jou van een prins verwacht?
Na zes jaar bij de raad van elf te hebben gezeten tussen 2004 en
2010 en daarna organisatorische taken te hebben verricht, heb ik mij
wel kunnen voorbereiden op de taak van prins en ik zal er dan ook
alles aan doen om er voor iedereen een geslaagd feest van te maken.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw gemeente toe?
Vooral dat we er met z’n allen samen een groot feest van mogen
gaan maken.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Het uitkomen vond ik erg indrukwekkend. De gezonde spanning
die van je afvalt als je eenmaal op het podium staat is gewoon
heerlijk. De commissieproclamatie had weer perfect werk geleverd.
Verder zijn het allemaal hoogtepunten. Je maakt het maar één keer
mee en je moet van ieder moment zoveel mogelijk genieten.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens carnaval?
Hoeveel uur we gaan slapen weet ik niet. Ik zou het liefst constant
doorgaan. Na carnaval hebben we gelukkig wel nog de rest van de
week om bij te komen.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden voor
familie, vrienden en kennissen?
Toen ik ben gevraagd heb ik het eerst mijn vriendin gevraagd of zij
mijn prinses wilde worden. Verder heb ik het goed geheim kunnen houden. Met Kerstmis heb ik het mijn ouders en schoonouders
verteld en voor de rest wist er niemand wat van. Het viel mij dan ook
niet tegen om het geheim te houden. Af en toe een leugentje om
bestwil is volgens mij geen probleem.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2017 mee willen geven?
Dat duurt nog heel lang en daar wil ik nog niet aan denken. Eerst
gaan we het zelf meemaken natuurlijk. Maar als ik dan toch een ding
moet verzinnen dan is het: als je wordt gevraagd, zeg nooit nee.
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Jeugdcarnaval bij OJC Niks
Jeugdcarnavalsvereniging d’n Dreumel uit Horst organiseerde op vrijdagavond 29 januari een carnavalsfeest voor de jeugd van het dorp. Het carnavalsfeest werd gehouden in OJC Niks in Horst. Eerst was er feest
voor kinderen van groep 1 tot en met groep 5. Vanaf 20.00 uur mochten de kinderen van groep 6 tot en met
8 feest komen vieren bij OJC Niks. Het thema van de avond was Superhelden en verschillende artiesten en
dansgardegroepen traden op. Ook kwam de jeugdprins van CV D’n Dreumel langs om een prijs uit te reiken
aan de best verklede kinderen.

Winnaar Hôrster Kwis bekend
De uitslag van de Hôrster Kwis werd op zaterdag 30 januari bekend gemaakt. In deze dorpsquiz hadden
deelnemers verschillende vragen over Horst moeten beantwoorden. Het team Fam Krangsum ging er uiteindelijk
vandoor met de eerste plaats.

Op deze avond werden alle antwoorden een voor een doorlopen. Team Fam
Krangsum bleek de meeste vragen goed
te hebben en werd uitgeroepen tot de
winnaar van de eerste editie van de
Hôrster Kwis. Zij wisten het meeste van

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

de Hôrster Historie, Bekende Hôrstenare
en gingen het beste Dwárs Dór Dörp.
Voor hun prestatie hebben zij de Hôrster
Kwis Wisseltrofee in ontvangst mogen
nemen. De nummers 2 en 3 waren
team Steak 19 en team Hoëg en (Patro)

druêg. Met 69 teams, 800 deelnemers
en enorm veel enthousiasme vond
de organisatie de eerste editie van de
Hôrster Kwis een boven verwachting
groot succes. De Hôrster Kwis zal dan ook
een vervolg krijgen op 28 december.

Ursulinenweide 7,
5971 ED Grubbenvorst
077 366 19 55
info@kinderopvanghetnest.nl

www.kinderopvanghetnest.nl

PRINS EUGÈNE I GEFELICITEERD
NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN
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Prins Eugène en prinses Anja gefeliciteerd!

Beatrixstraat 3A - 5864 AG Meerlo - Tel. (0478) 745100
www.woninginrichtingpeters.nl

Prins Eugene en prinses Anja gefeliciteerd!

Han & Riny Friesen
E friesendierx@gmail.com

Hoofdstraat 6
5864 BE Meerlo

T 0478 69 17 49

KOGU

Interieurmaatwerk

W i j f e l i c i t e re n
prins Eugène I

Stayerhofweg 25d
5861 EJ Wanssum
Tel: 06 - 30 39 03 00
info@kogu.nl

www.kogu.nl

Hoofdstraat 11, Meerlo - (0478) 691803 - www.slagerijvandepasch.nl

Prins Eugène I
van harte gefeliciteerd en wij
wensen jou een onvergetelijke
carnaval op maat!

Café “Oud Meerlo”

De Cocq van Haeftenstraat 42
5864 BB Meerlo
Tel: +31 (0)478- 69 29 76
info@peelen-anthuriums.nl
www.peelen-anthuriums.nl

Gefeliciteerd prins Eugène I

Weej laote de bloemme ff staon
Um veurop ien de polonaise te gaon

Hoofdstraat 20a, 5864 BE Meerlo, tel. 0478 69 15 50

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

www.brugeind.nl
Tel. 0478 69 12 83

Wij
feliciteren
prins Eugène
en prinses
Anja

Nu in onze winkel verkrijgbaar: Hallmark carnavalskaarten

Kantoor
WAGEMANS

Kantoor
WAGEMANS

ADMINISTRATIES & FISCALITEITEN

ADMINISTRATIES & FISCALITEITEN

De Cocq van Haeftenstraat 13 - 5864 BA Meerlo
Tel. 0478 69 21 97 www.kantoorwagemans.nl

Uw adviseur
is altijd dichtbij...

Pekskesbal de Kleffe Zök
Joekskapel de Kleffe Zök organiseert op zaterdag 6 februari haar themabal bij café d’n Tap in
Horst. Dit jaar is het thema Pekskesbal.
Er zijn deze avond verschillend optredens.
Zo treedt de joekskapel zelf op en komen onder
meer de Happy Hotdogs, Chris & Huub en Waer
of gen Wear langs. Ook is er een catwalk waar
verklede gasten op kunnen lopen. Op basis

Open: ma t/m wo 8.00-12.00 uur, do en vr 8.00-12.00 / 13.00 - 16.00 uur za 9.00-12.00 uur

hiervan wordt ook de mooist verklede gast
uitgekozen.
De eerste vijfhonderd gasten krijgen van de
Kleffe Zök een pekske. Het Pekskesbal begint om
20.11 uur.

www.elektrokusters.nl

Hoofdstraat 39, 5864 BC Meerlo
T 0478 69 14 73 F 0478 69 26 45 E info@elektrokusters.nl

Proficiat
Prins Eugène
en Prinses Anja
en veul schik
mit carnaval!

us

CV De Vöskes (Meerlo)

Hoofdstraat 20a 5864BE Meerlo, Tel. 0478691550

t
pas
Ve r s e i p asta &

as

a

Ovivo Food - Heesweg 9 - Meerlo - www.ovivo.nl

Sevenum

Carnavalsmis Harmonie
De Koninklijke Harmonie Unie Sevenum luistert op zaterdag 6 februari de carnavalsmis
in Sevenum op.
Diverse carnavalsnummers passeren de revue.
Voorbeelden zijn Ein Joar, de Schlagers Party
en Guus Meeuwis Medley. Ook Carnaval iao in
Zaerum ontbreekt niet.

De muziek wordt gespeeld onder leiding
van Robbie Snoek. Ook de prins spreekt tijdens
de mis een boodschap uit. Het begint om
18.00 uur.
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11 vragen aan Prins Eugène I

‘De knop van het dagelijks leven even
omzetten’

Weej laote
de bloemme ff
staon um veurop
ien de polonaise
te gaon!

Wie ben je?
Mijn naam is Eugène Peelen, mijn
vrienden noemen mij Tommie (van de
serie Pipi Langkous). Ik ben getrouwd met
mijn prinses Anja, we hebben drie kinderen.
De oudste is Janne en is 16 jaar, daarna komt Bart
van 15 jaar en Pim van 11 jaar. Zelf ben ik bij de vrijwillige
brandweer van Meerlo en doe mountainbiken als hobby. We
hebben dit jaar dubbel feest. Bart is dit jaar de adjudant van
jeugdprins Stan. We hebben tot het laatste moment gewacht
met vertellen aan de kinderen en ouders. Hun reacties waren
heel leuk, verbaasd en enthousiast. De omgeving reageert
heel enthousiast en bij sommigen valt nu de puzzel in elkaar.
Waar werk je?
Ik run samen met mijn vrouw anthuriumkwekerij Peelen in
Meerlo, waar we ook onze eigen bloemen aan huis verkopen.
Ik werk sinds 1992 thuis en in 1996 hebben we het bedrijf
uitgebreid. In 1999 hebben we de anthuriumkwekerij overgenomen van mijn ouders. Van de lagere school ben ik via de
mavo, Mtus naar de HAS gegaan. Daarnaast heb ik verschillende cursussen gevolgd.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te
worden?
Carnaval vier ik al sinds mijn jeugd en dit doe ik nog
steeds met plezier. Lekker drie dagen je helemaal laten
gaan. De laatste jaren gingen er al geruchten rond dat
ik een kandidaat was, maar nu ik er zelf bijna niet meer
aan dacht, hebben de vorst en de voorzitter mij gevraagd.
Precies 50 jaar geleden, in 1966, is mijn vader ook prins
geweest bij CV De Vöskes: hij was prins Thei I.

Hoe voelde het om tot prins te worden
gekozen?
De benoeming tot prins van De Vöskes had ik
niet helemaal zien aankomen. De laatste jaren
werd ik wel getipt, maar is steeds aan mij voorbij
gegaan. Ikzelf had het idee dat mijn tijd wel geweest was,
totdat de voorzitter mij opbelde om te vragen of ik interesse
had om de nieuwe mantel van de prins te sponsoren. Na een
goed gesprek werd ook nog gevraagd of ik de prinsenmuts
ook wou passen. Het kwartje viel en samen met mijn prinses
Anja regeren wij in 2016 over het Vosserijk.
Wat betekent carnaval voor jou?
Met carnaval laat ik de boel even los en laat me helemaal
gaan. De knop van het dagelijks leven even omzetten en
lekker genieten van het carnavalsgedruis.
Wat wordt er volgens jou van een prins verwacht?
Van de prins wordt verwacht dat hij voorop gaat in het
feestgedruis. Daarnaast wordt er ziekenbezoek gedaan. Ook
wordt er de Zilvervos uitgereikt aan iemand die veel heeft
betekent voor Meerlo.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw gemeente toe?
Maak er met zijn allen een geweldig feest van en zet de
zorgen even aan de kant. De sleuteloverdracht in de Mèrthal
is altijd ook een mooi feest, waar ieder dorp zich van de
beste kant laat zien.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Het meeste keek ik uit naar het prinsenbal op 16 januari,
waar de oud-prins afscheid neemt en de nieuwe prins
bekend wordt gemaakt. Hoe dichter de dag naderde, hoe
meer zin we er in krijgen en de adrenaline ging steeds meer

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

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

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

oplopen. Het mooie is ook dat er allerlei geruchten gaan
wie de prins zal worden en dat je zelf ook bij de kandidaten
hoort. Dit jaar werd in Wanssum tijdens de bonte avond,
tevens het prinsenbal in Meerlo waar we die avond uit
zouden komen, de wiendbulenzak uitgereikt aan iemand die
een opmerkelijke ervaring heeft meegemaakt. Hier vroegen
ze twee vrijwilligers van de brandweer om de prijs uit te
reiken. Ik dacht, hier moet ik bij zijn zodat ik een mooi excuus
had om iets later te komen tijdens het prinsenbal. Daarna
ben ik snel naar het Vosseriek gekomen om uit te komen als
prins Eugène I. Verder is iedere activiteit die je als prins mag
meemaken prachtig.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens carnaval?
Carnaval zal zeer intensief worden, zeker omdat dit jaar
het seizoen kort is. We hebben de hele carnavalsweek vrij
gepland en gaan nog een aantal dagen na de carnaval even
samen nagenieten op een rustig vakantieplekje.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden
voor familie, vrienden en kennissen?
Elk jaar gaan er geruchten over wie de nieuwe prins van dat
jaar zou gaan worden. De laatste jaren werd ik ook getipt
en hoefde ik alleen maar te ontkennen. Dit jaar werd ik dus
echt de prins van De Vöskes. Ik ben zoveel mogelijk mezelf
gebleven. Alleen met het uitkomen was het even spannend.
Ze hadden wel een vermoeden, maar het was toch een grote
verrassing aangezien sommigen een bewijs wilden zien.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2017 mee
willen geven?
Carnaval vieren zit in het bloed van de prins. Geniet van de
carnavalsdagen en maak er een groot feest van.

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

www.fotoid.nl

REPARATIE EN ACCESSOIRES

SMARTPHONE,
TABLET EN LAPTOP

HORST | HERSTRAAT 1A | PANNINGEN | KERKSTRAAT 1A

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School 	

Emma Huijs
13 jaar
Lottum
Dendron College

Van welk geluid houd je wel en van
welk geluid houd je niet?
Ik houd niet van het geluid van nagels
die over het bord krassen. Dat geluid
bezorgt me kippenvel. Van het geluid
van muziek houd ik wel. Het maakt
mij niet zo veel uit wat voor muziek
ik luister, als het maar niet te rustig is.
Ik vind het ook belangrijk dat een liedje
een lekker ritme heeft.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Dan zou ik graag een zwarte of blauwe
Mercedes willen, maar of ik dat kan
betalen is een ander verhaal!
Wat is het beste en wat het slechtste
cadeau dat je ooit gegeven hebt?
Het slechtste cadeau dat ik ooit gegeven heb is een fopcadeau. Ik gaf mijn
vader met Sinterklaas namelijk een
pakketje met een wc-rolletje erin. Eerst
was hij heel erg verbaasd, en daarna
kon hij er wel om lachen. Het beste
cadeau is een nachtje slapen in een
tent met een vriendin. Het duurde wel
eventjes voordat we een datum hadden geprikt, maar toen het uiteindelijk
zo ver was hadden we superveel lol.
Als je getuige zou kunnen zijn van
een gebeurtenis in het verleden,
welke zou dat dan zijn?
Ik zou graag mijn opa willen ontmoeten, omdat ik hem nooit gekend heb.
Dan zou ik met hem praten over van
alles en nog wat. Het meest benieuwd
ben ik naar hoe zijn stem klinkt.
Wat zou je nog eens overnieuw
willen doen of beleven?
Groep 8, omdat we in dat jaar op kamp
gingen met de hele klas. De speurtocht
vond ik het leukste. Veel vriendinnen
uit groep 8 gaan nu met andere mensen om, dus ik zou het leuk vinden om
met z’n allen dat kamp nog een keer te
beleven.
Wat is het eerste dat je je als kind
kan herinneren?

Dat ik niet in de douche wilde. Het was
zelfs zo erg dat ik ‘s morgens al moest
huilen als ik die avond in de douche
moest. Dat het water in mijn ogen
prikte vond ik altijd verschrikkelijk.
Ik was toen ongeveer vier jaar.
Welk nummer heeft een speciale
betekenis voor jou?
Ik heb twee nummers die een speciale
betekenis voor mij hebben. Het eerste
nummer is ‘Vandaag’ van Bakermat. Dit
nummer zette mijn vader op toen we
de kamer aan het verbouwen waren.
Dat vond ik altijd leuk. ‘Seven years’
van Lucas Graham is ook een speciaal
nummer voor mij, omdat ik dat ik heel
vaak met mijn beste vriendin Senne
luister.
Stad of dorp?
Dorp, omdat je dan tenminste ruimte
hebt voor een tuin. Ik ben vaak buiten
en vind het daarom ook belangrijk om
een tuin te hebben. Verder vind ik de
stad te druk, en het stinkt er altijd door
alle uitlaatgassen.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Een 3D-printer, omdat ik laatst op het
nieuws zag dat je hiermee ook op
medisch gebied er mensen mee kunt
helpen, bijvoorbeeld door een stuk
schedel te printen. Zelf zou ik er waarschijnlijk leuke figuurtjes of dingen voor
school mee printen.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Oostenrijk of Zwitserland, omdat je
daar erg goed kunt skiën. Wij gaan met
het gezin bijna elk jaar op skivakantie
en dat vind ik erg leuk. De mooie
uitzichten en de leuke winkeltjes
maken het nog leuker!
Wat is jouw stopwoordje?
Ohke. Mijn moeder vindt het niet zo’n
leuk woordje, dus we plagen haar er
vaak mee. We zeggen het altijd heel
kortaf. Dat hebben we mijn vader ook
proberen aan te leren, maar hij is daar
nog niet zo goed in. Meestal kunnen
mensen er wel om lachen.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?

aan
Emma Huijs
Uiteindelijk koos ik voor het Dendron
College, omdat een aantal vriendinnen
hierheen ging. En omdat er les g
 egeven
wordt over de praktijkberoepen, bijvoorbeeld dat van kapster.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Het leukste vak vind ik gym, omdat
ik daar best goed in ben. Laatst heb
ik zelfs een tien gehaald! De stomste
vakken vind ik biologie, Nederlands en
economie. Deze vakken vind ik best
moeilijk en daarom ook niet zo leuk.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Oud en nieuw, want dan is het altijd
heel gezellig. Mijn ouders hebben een
vriendengroep en daar zijn ook altijd
een aantal kinderen bij. Met deze meiden ben ik goede vriendinnen geworden. We noemen onszelf de ‘EMA’-girls,
genoemd naar de voorletters van onze
namen: Emma, Maud en Anouk.
Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
dan kiezen?
Dan zou ik graag Garfield willen
zijn, omdat hij zo vaak lasagne
eet. Garfield heeft een hekel aan
maandagen, en dat heb ik ook. Verder
lijkt het me gewoon leuk om een kat
te zijn.

Naar welke middelbare school ik
wilde gaan. Ik moest kiezen tussen
het Citaverde en het Dendron College.

www.uwtopslijter.nl

Weijs
Herstraat 58
Horst
T 077-3981463

Kennis en kwaliteit
onder één kurk.
11,99
100 cl

11,99

7,99

100 cl

11,99

35 cl

12,99

100 cl

70 cl

Carnavalstip!
bij 2 kruikjes
1 steek kado

DUJARDIN
Vieux

Carnavalstip!

SCHROBBELÈR
Kruidenlikeur

SONNEMA
Berenburg

19,99

8,99

70 cl

70 cl

ESBAERG
Vodka

11,99
100 cl

Valentijnstip!

FIREBALL
Cinnamon
Whisky

7,99
75 cl

Valentijnstip!

Carnavalstip!

Carnavalstip!
+ Partybril

GRAND MARNIER
Sinaasappellikeur

DE KUYPER
Dropshot
Hotshot
Bigshot

Carmelle

Comté Tolosan IGP, Frankrijk
Malbec
Sauvignon Blanc
EXCLUSIEF
Gamay Rosé
BIJ TOPSLIJTER
75 cl. Per fles 6,99

6 HALEN

BERENTZEN
Apfelkorn

BELLUSSI
PROSECCO
Vino Frizzante

Goblet

Jonge
Graanjenever

11.99
100 cl

4 BETALEN

[= per fles voor 4,66]

S

+ 2 TOPZEGEL

wk 05-06

Zet- en/of drukfouten voorbehouden
Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol Aanbiedingen geldig van 01-02-2016 t/m 14-02-2016

Legging
kolonie
Ik lig in een
ongemakkelijke houding op
een dun matje, omsingeld door
een groep mensen in leggings.
Wat ik hier doe? Uhm, goede
vraag. Ik bevind me namelijk
middenin een poweryogales.
Mijn grootste talenten zijn
(jammer genoeg) stressen en
haasten, dus hoopte ik hiermee
tot bezinning te komen.
Eén worden met mijn lichaam,
ziel en geest. Of zoiets. Maar
vooral fijn om relaxed en een en
al zen de carnaval in te gaan.
Een beetje ademhalings
oefeningen doen op pingel
muziek, hoe moeilijk kan het
zijn?
Dat relaxte had ik alleen een
beetje verkeerd ingeschat. In het
uur dat volgt, wikkel ik me in
houdingen waar ik mentaal en
fysiek niet op was voorbereid.
De Zonnegroet is net een
verwarrend potje Twister.
Rechterknie op de grond,
linkervoet tussen je handen en
dan weer andersom. Huh, wat
was mijn rechtervoet ook
alweer? En dan behoor je ook
nog rustig in en uit te ademen.
Ik ben echter half aan het
creperen. Hoe doen mensen dit?
De moed zinkt me in het
yogamatje. In de enorme spiegel
spot ik vervolgens mijn vuurrood
aangelopen hoofd terwijl ik een
kraanvogel nadoe.
Gelukkig is de muziek erg
modern. Van zestig minuten
luisteren naar monotone
tingeltangelmuziek zou ik
gegarandeerd krankzinnig
worden. Ik blijk soms ook leniger
dan ik dacht. Uitgeput, maar wel
ontspannen, verlaat ik na afloop
de leggingkolonie. Mijn favoriet
was toch wel het einde: in het
donker plat liggen op het matje,
terwijl de lerares een verhaaltje
vertelt op rustige muziek.
Of mijn lichaam, ziel en geest nu
een eenheid vormen? Nee, niet
echt. Maar spierpijn heb ik
beslist.
Rosanne

cultuur 23

04
02

Schoolprinsenpaar
Juul I en Floor I Lottum
Op Basisschool de Bottel in Lottum is vrijdag 29 januari tijdens de
carnavalsmiddag het schoolprinsenpaar uitgeroepen. Deze bestaat uit
schoolprins Juul I en schoolprinses Floor I.
Met de Gekke Moandig op
1 februari deden zij mee in de grote
optocht en hebben ze carnaval
gevierd met alle kinderen van de
basisschool. Deze hele week op
school hebben prins Juul I en prinses

Floor I het voor het zeggen op
school. Als afsluiting maken ze met
carnaval in heel Lottum samen met
prins Pascal en jeugdprins Thomas I
en Bente I van GMV De Peg hier een
groot feest van.

In de Tienrayse kerk vindt op
donderdag 11 februari de lourdes
viering plaats. Tienray geldt als
bedevaartsplek Klein Lourdes.
Het programma begint op deze
dag met een rozenkransgebed bij de
mariagrot. Dit begint om 18.30 uur.
In deze grot bevindt zich een rotsblok van de echte grot in Lourdes.
Ook is er lourdeswater te verkrijgen.
Om 19.00 uur volgt er dan een mis
die wordt opgeluisterd door het
ouderenkoor van Tienray. Na afloop
is er een kleine lichtprocessie en is
er de mogelijkheid om de relikwie
van de H. Bernadette te eren. De kerk
is ook overdag geopend voor een
bezoek aan de grot: in de wintermaanden van 10.00 tot en met
16.00 uur en in de zomer van 10.00
tot en met 20.00 uur.

Kids in
Music III

Prins Jeroen
opent Nationale
Voorleesdagen
Prins Jeroen van CV De Meulewiekers heeft op vrijdag 29 januari de
Nationale Voorleesdagen geopend op basisschool Onder de Wieken.
Na afloop is hij onderscheiden als Voorleesprins 2016.
Prins Jeroen en adjudant Koen
hebben de kinderen van de basisschool
voorgelezen. De kinderen van groep
5 tot en met 8 kregen een verhaal te
horen uit ‘De dikke meester Jaap’ van
Jacques Vriens. De rest van de leerlingen,
uit groep 1 tot en met groep 4, luisterden naar het verhaal ‘Wat een geluk
dat ik jou gevonden heb’ door Guido
van Genechten. Tijdens de Nationale

Lourdes
viering

Voorleesdagen hebben de leerlingen
iedere dag een voorleespolonaise op
school en gaan de docenten extra vaak
voorlezen. Tijdens de voorleespolonaise
is er aandacht voor verschillende soorten
verhalen, zoals gedichten, digitale
prentenboeken en sprookjes. Ook gaan
de kinderen van groep 8 Engelstalige
prentenboeken voorlezen aan de kinderen van groep 1 tot en met 4.

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

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

Administratie Partners

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

Wij regelen het voor u!

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

Het Meuleveld Kinderkoor
brengt op zaterdag 2 en zondag
3 april voor de derde keer een
muzikale productie op de planken.
Onder leiding van Jacqueline
Fijnaut en begeleid door een live
band gaat het koor een twintigtal
liedjes ten gehore brengen onder
de naam Kids in Music III.
De jongste leerlingen van basisschool De Twister in Horst voeren
dansjes uit bij een aantal liedjes en
de band is voor deze gelegenheid
geformeerd uit ouders en (oud-)
leerkrachten van De Twister. De eerdere twee edities van Kids in Music,
in 2007 en in 2011, waren in het
Dendron College. Deze keer vindt het
muzikale feest plaats in het nieuwe
schoolgebouw van de Twister, als
afsluiting van de officiële openingsweek, op 2 en 3 april.

Jubileum
jeugd
carnaval
’t Ezels
köpke
Jeugdcarnaval ’t Ezelsköpke
uit Sevenum viert dit jaar haar
5x11 jubileum. Hiervoor wordt
onder meer op dinsdag 9 januari
de jeugdboerenbruiloft op
georganiseerd.
Die is groter opgezet waardoor
de organisatie ook de groepen zes,
zeven en acht hierbij wil betrekken.
Om dit mogelijk te maken bestaat
het boerengezelschap uit jongens
en meisjes uit die leeftijdscategorie.
Het huwelijk van bruidspaar Tygo
en Isa voltrekt zich aansluitend op
de kindermiddag vanaf 16.11 uur
bij de Sevenweag. Behalve
de jeugdboerenbruiloft en de
kindermiddag is voor de jeugd
tijdens carnaval ook weer de
neonparty georganiseerd.
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America

Carnavalsbal Jong
Nederland
vr 5 februari
19.00-22.00 uur
Locatie: soos

Boerenbruiloft
zo 7 februari 15.30 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: kiosk en Bondszaal

Optocht
en carnavalsbal
ma 8 februari 14.00 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: Bondszaal

04
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Grubbenvorst
Scholenbezoek en
carnavalsbal

vr 5 februari 13.00 uur
Organisatie:
GMV De Plaggenhouwers
Locatie: café ’t Stammineke

Kinderoptocht

Afsluiting carnaval

zo 7 februari 13.49 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel

ma 8 februari
Organisatie: GMV De Peg

di 9 februari
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: café ‘t Tunneke

‘Nao d’n optochtbal’

‘Mertspektakel’

zo 7 februari
Locatie: café D’n Tap

di 9 februari
Organisatie: GMV De Peg

Meterik

Kindermiddag
Receptie kinderprinsenpaar
en kinder- en
jeugd Plaggenbal
zo 7 februari 15.11 uur
Organisatie:
GMV De Plaggenhouwers
Locatie: café ’t Stammineke

Kinderoptocht
ma 8 februari 13.49 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel

Carnavalsdisco
ma 8 februari 17.00 uur
Locatie: café D’n Tap

Meerlo

za 6 februari 14.00 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: De Meulewiek

vr 5 februari 12.30 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: zaal ’t Brugeind

Carnavalsavond

Bezoek basisschool

Antappe
‘Vastenaovend
maaondigmorge’
ma 8 februari 10.49 uur
Organisatie:
GMV De Plaggenhouwers
Locatie: feestzaal De Vonkel

‘Verkeskopbal’
Jeugdcarnavalsbal

Optocht

Boerenbruiloft
di 9 februari 13.49 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: de Mèrthal

za 6 februari 20.00-21.30 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: café Oud Meerlo

za 6 februari 20.30 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: De Meulewiek

Optocht
ma 8 februari 13.49 uur
Organisatie: CV De Meulewiekers

Party
‘Booremôsbal’
di 9 februari 18.00 uur
Locatie: café D’n Tap

za 5 februari 21.30 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: OJC Merlin

‘Hieringschelle’

Optocht

wo 10 februari 20.30 uur
Locatie: café D’n Tap

zo 7 februari 15.11 uur
Organisatie: CV De Vöskes

di 9 februari 14.30 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: Bondszaal

ma 8 februari 20.11 uur
Organisatie: GMV
De Plaggenhouwers
Locatie: feestzaal De Vonkel

‘Muts Àf’

Prinsenreceptie

Café De Verbeelding

Carnavalsbal

di 9 februari 20.30 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: Bondszaal

di 9 februari 14.11 uur
Organisatie:
GMV De Plaggenhouwers
Locatie: feestzaal De Vonkel

do 11 februari 20.00 uur
Locatie: café Cambrinus

zo 7 februari 16.00-20.00 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: zaal ’t Brugeind

Boerenbruiloft
di 9 februari 14.11 uur
Organisatie: CV De Meulewiekers
Locatie: De Meulewiek

Sevenum
Scholenbezoek

Broekhuizen
Buurtenbal

za 6 februari 21.00 uur
Organisatie: CV De Krey
Locatie: Brouwershuis

Hegelsom
Prinsengala

za 6 februari 20.30 uur
Organisatie: CV D’n Tuutekop
Locatie: Zaal Debije

‘Hieringschelle’
wo 10 februari 10.30 uur
Organisatie: CV De Krey
Locatie: Brouwershuis

Schoolcarnaval

vr 5 februari 13.00 uur
Organisatie: CV Kroeënekraan en
Pieëlhaas
Locatie: De Torrekoel

Prinsenreceptie

Toer de Brokeze
di 9 februari 15.00 uur
Organisatie: CV De Krey

Kronenberg

Jeugdboerenbruiloft
zo 7 februari 17.11 uur
Organisatie: CV D’n Tuutekop
Locatie: Zaal Debije

vr 5 februari 19.30 uur
Organisatie: CV Kroeënekraan en
Pieëlhaas
Locatie: De Torrekoel

Carnavalsband voor de jeugd

Opluistering
carnavalsmis

zo 7 februari
20.00-00.00 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: zaal ’t Brugeind

za 6 februari 18.00 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie
Unie Sevenum
Locatie: kerk

Drubbelkesbal

Proclamatiebezegeling

ma 8 februari
10.30-12.30 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: zaal ’t Brugeind

za 6 februari 15.11 uur
Organisatie: CV D’n Ezelskop
Locaties: De Gaper

‘Veurpreuve’
Hieerenzitting

Boerenbruiloft

Optocht

ma 8 februari
Organisatie: CV D’n Tuutekop
Locatie: Zaal Debije

zo 7 februari 14.00 uur
Organisatie: CV Kroeënekraan en
Pieëlhaas

ma 8 februari
13.11-17.00 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: café Oud Meerlo

Broekhuizenvorst

Optocht

Boerenbruiloft

Playback je gek

Optocht
en blauwpoëtebal

di 9 februari 14.11 uur
Organisatie: CV D’n Tuutekop

di 7 februari 15.11 uur
Organisatie: CV De Blauwpoët

‘Hieringschelle’

zo 7 februari 16.11 uur
Organisatie: CV Kroeënekraan en
Pieëlhaas
Locatie: De Torrekoel

ma 8 februari
14.30-18.00 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: zaal ’t Brugeind

di 9 februari 20.30 uur
Organisatie: CV D’n Tuutekop
Locatie: Zaal Debije

Kindermorgen en
miniboerenbruiloft

Verlovingsbal

Carnavalsdinsdag
di 9 februari 19.00 uur
Organisatie: CV De Blauwpoët
Locatie: café ’t Dörp

Horst

di 9 februari 10.33 uur
Organisatie: CV Kroeënekraan en
Pieëlhaas
Locatie: De Torrekoel

vr 5 februari 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

Slotavond

Kantkloscafé

Griendtsveen
Snotneuzenbal

za 6 februari
Organisatie: CV De Klotbultjes
Locatie: gemeenschapshuis
De Zaal

Blaagebal
za 6 februari 11.00 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: café De Lange Horst

Lamballenbal
zo 7 februari
Organisatie: CV De Klotbultjes
Locatie: gemeenschapshuis
De Zaal

Knapzak maandag
ma 8 februari
Organisatie: CV De Klotbultjes
Locatie: Herberg de Morgenstond

Jeugdoptocht
za 6 februari 14.30 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel

Carnavalsbal
met Kleffe Zök
za 6 februari 20.11 uur
Locatie: café D’n Tap

di 9 februari 21.11 uur
Organisatie: CV Kroeënekraan en
Pieëlhaas
Locatie: café Ummenthun

Lottum

‘Bezeuk Lottumse horeca’
za 6 februari
Organisatie: GMV De Peg

Sleuteloverdracht
Optocht
di 9 februari 13.00 uur
Organisatie: CV De Klotbultjes

zo 7 februari 10.30 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: de Mèrthal

ma 8 februari 20.30
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: café Oud Meerlo

di 9 februari 14.45 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: zaal ’t Brugeind

zo 7 februari
Organisatie: GMV De Peg

Chipsbal
zo 7 februari 15.11 uur
Organisatie: CV D’n Ezelskop
Locatie: café De Sevewaeg

Boerenbruiloft
ma 8 februari
Organisatie: CV D’n Ezelskop
Locatie: De Wingerd

Optocht
ma 8 februari 14.30 uur
Organisatie: CV D’n Ezelskop

Chipsbal
zo 7 februari 14.30 uur
Organisatie: CV D’n Ezelskop
Locatie: café De Gaper

‘Haeringschelle’
wo 10 februari 21.00
Locatie: OJC Merlin

Kindermiddag en afterparty
mini boerenbruiloft

Melderlso

di 9 februari 14.00 uur
Organisatie: CV D’n Ezelskop
Locatie: café De Sevewaeg

Kinderoptocht en schoolbal
vr 5 februari
Organisatie: CV De Vlaskop

Optocht
ma 8 februari 14.11 uur
Organisatie: CV De Vlaskop

Mega Boerenbruiloft
Chipsbal

za 6 februari 21.00 uur
Organisatie: CV D’n Ezelskop
Locatie: De Wingerd

Boerenbruiloft

Hiering Schelle
wo 10 februari 20.15 uur
Organisatie: CV Kroeënekraan en
Pieëlhaas
Locatie: café Ummenthun

vr 5 februari 09.15 uur
Organisatie: CV D’n Ezelskop
Locatie: verschillende scholen

di 9 februari 15.11 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel

‘Hieringschille’
wo 10 februari 19.00 uur
Organisatie: CV D’n Ezelskop
Locatie: café De Gaper

Swolgen
Jeugdbal

zo 7 februari 16.00 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina
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Kruumelkesbal
ma 8 februari 10.00 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina

Optocht

Medische Religie
zorg
America

ma 8 februari 14.30 uur
Organisatie: CV D’n Bok

Huisarts en apotheek

‘Dinsdagmergebal’

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

di 9 februari 10.00 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina

Boerenbruiloft
di 9 februari 14.11 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina

Tienray

Jeugdcarnavalsdisco
za 6 februari 19.30 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: OJC Gaellus

Openingsbal
za 6 februari 20.30 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: Het Parochiehuis

Chipsbal
zo 7 februari 11.00 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: café ’t Pleintje

Receptie jeugdprinsenpaar
zo 7 februari 16.00 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: Het Parochiehuis

Optocht en optochtbal
ma 8 februari 14.30 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: Het Parochiehuis

Jeugdcarnavalsdisco
ma 8 februari 19.30 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: OJC Gaellus

Horst

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

Liemkesbal

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

di 9 februari 11.30 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: Het Parochiehuis

Tandarts

Boerenbruiloft
di 9 februari 14.30 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: Het Parochiehuis

Lourdesviering
do 11 februari 18.30 uur
Locatie: kerk

woorddienst
Heilige mis
Heilige mis

19.00
11.00
19.00

Swolgenseweg

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst

Heilige mis

nieuw concept!

19.15

Bouwprijs

Griendtsveen
zondag

✓ zin in nieuwbouw?
✓ licht, ruimte, energiezuinig
✓ moderne, strakke vormgeving
✓ bouwkavel 600 m2
✓ prijs € 175.- kk per m2
✓ 140 m2 woonoppervlakte!
✓ informeer naar

09.45

Grubbenvorst

€ 135.000.-

A D V I E S - TA X AT I E - B E M I D D E L I N G

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

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

Hegelsom
zaterdag
woensdag

woorddienst
Heilige mis

19.30
18.00

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
woensdag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

09.00
17.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Heilige mis

19.00
19.30

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

> 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

19.30
10.30
09.00
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN,
ROLLUIKEN EN TERRASOVERKAPPINGEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

Meterik

Optochtbal
ma 8 februari 20.30 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: café ’t Pleintje

vrijdag
zondag
woensdag

Broekhuizenvorst

Spoedgevallendienst
5 t/m 11 februari 2016
Beurskens, C.L.P.
Gebr. v. Doornelaan 3, Horst
T 077 398 62 27

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

Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

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

Parochiecluster Maasdorpen

Grubbenvorst, Broekhuizen, Broek
huizenvorst en Lottum 077 366 12 28

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

Crist Coppens

Carnavals
aanbieding:
Spareribs
500 gr
Gebraden kippenbouten
4 stuks
Gebraden gehaktballen
4 stuks
Worstenbroodjes 5 stuks

€5,50
€5,50
€5,50
€5,50

ducten krijgt u
Bij aankoop van deze vier pro

10 eieren GRATIS

Verstand van lekker eten!
ZATERDAG 6 FEBRUARI ZIJN WIJ OM 15.00 UUR GESLOTEN
MAANDAG EN DINSDAG I.V.M. CARNAVAL GESLOTEN

077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

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

NU

299,-

TOSHIBA

TELEVISIE 40L1533

SAMSUNG

GRATIS

SMART TELEVISIE UE40J6200

GRATIS
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539,-
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BEZORGEN

1400

BEZORGEN &
INSTALLEREN

VOLLEDIG

TOEREN

GEÏNTEGREERD

599,-

MAX.

7

949,-

449,-

KG

799,-

GRATIS

SAMSUNG

**

BEZORGEN

GRATIS
INMETEN*

MIELE

WASMACHINE WF70F5E5P4

* BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUW APPARAAT
€ 50,- VOORAF BEREKEND - ACHTERAF VERREKEND
** NA ** € 150,- REFUND VIA MIELE

399,-

SMART
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=
OP

AFWASAUTOMAAT G4263SCVI
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KOM LANGS, EN MAAK KENNIS
MET HET HUIS VAN DE TOEKOMST!
In onze vestiging in Roermond kunt u een instore
woning bezoeken die volledig smart is ingericht. Kom
eens langs, en beleef slimme oplossingen voor in en
om het huis. Laat je verrassen door de eenvoud van
muziek streamen, automatische verlichting, intelligente
wasmachines, de nieuwste smart televisies en nog veel
meer. Het combineren van technologie en styling zorgt
dat elektronica echt onderdeel wordt van het interieur.
Onze Electro Stylist Ronald laat u graag zien wat er
allemaal mogelijk is!

Ronald

Electro Stylist

OPENINGSTIJDEN
CARNAVAL
ROERMOND:
ALLE DAGEN OPEN!
PANNINGEN,
TEGELEN & ECHT:
ZO/MA/DI GESLOTEN

SMART
LIVING

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

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

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL – ENTHOUSIAST, GASTRVRIJ EN BETROUWBAAR!

