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Herinrichting Groote
Molenbeek
Waterschap Peel en Maasvallei en gemeente Horst aan de Maas gaan in 2017 de Groote Molenbeek in Horst herinrichten om de beek zoeeen meer natuurlijke loop te
geven. De gemeente onderzoekt daarom nu de mogelijkheden om een waterberging, een stuk grond dat bij overbelasting van het riool onder water komt te staan,
te realiseren in het gebied tussen de Witte Brugweg en de Vondersestraat in Horst.

Om de Molenbeek voor de
toekomst te behouden en verder
te ontwikkelen vindt de gemeente
het noodzakelijk om maatregelen
te treffen aan de beek. Zo kunnen
de aanwezige riooloverstorten, of
bergbezinkbassins, veroorzaken dat
het water in de beek vervuild wordt.
Zo’n overstort zorgt er namelijk voor
dat bij hevige regenbuien het teveel
aan water in het riool rechtstreeks
in de beek terechtkomt. Dit kan tot
zuurstofproblemen leiden voor de vissen en andere organismen die in de
beek leven.

Meerwaarde voor
de omgeving
Als oplossing wil de gemeente
een groene waterberging aan gaan
leggen in het gebied tussen de Witte

Brugweg en de Vondersestraat in
Horst. Dit is een gebied naast de beek
dat onder water komt te staan als
het riool is overbelast, bijvoorbeeld
door hevige regen. “We hebben
minimaal een gebied van 2,5 hectare
nodig”, legt een woordvoerder van
de gemeente uit. “Maar hoe meer
ruimte we kunnen gebruiken, hoe
natuurlijker deze berging kan worden
ingericht. Het liefst willen we zo’n 10
hectare gaan gebruiken. Dan kan er
een mooie aansluiting gemaakt worden met de Kasteelse Bossen.”
Door het realiseren van de waterberging doen zich nieuwe kansen en
mogelijkheden voor die meerwaarde
kunnen bieden voor de omgeving,
stelt de gemeente. “Er komt bijvoorbeeld meer ruimte voor natuur en
recreatie”, aldus de woordvoerder.
“Ook biedt het kansen op het gebied

van klimaatverandering, omdat er
extra ruimte voor water is in tijden
van wateroverlast. Als er in de toekomst juist te weinig water is, biedt
de waterberging de mogelijkheid om
het wel aanwezige water langer vast
te houden.”

Oprichting
klankbordgroep
In totaal gaat het waterschap in
samenwerking met onder andere
gemeente Horst aan de Maas 3,6
van de in totaal 35 kilometer lange
Groote Molenbeek aanpassen in
2017. De herinrichting geldt vanaf
de Tienrayseweg tot de spoorlijn in
Horst. Het deel van Tienray tot aan de
Maas is in het verleden al aangepast.
Het project gaat het waterschap zo’n
2,7 miljoen euro kosten.

Gemeente Horst aan de Maas
hield op maandagavond 31 januari
een informatieavond voor omwonenden, grondeigenaren en andere geïnteresseerden in het project. “Er waren
zo’n vijftig mensen aanwezig”, aldus
de woordvoerder. “Er wordt goed
meegedacht over de plannen. De vol-

gende stap is dat we een klankbordgroep gaan oprichten met daarin ook
omwonenden en grondeigenaren.
Met behulp van de klankbordgroep
wordt een ontwerpplan opgesteld.”
Zodra het ontwerpplan klaar is,
organiseert de gemeente een nieuwe
informatiebijeenkomst.

Sponsorzegel
Sponsorzegel
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Blokkendoos

‘Plannen Kloosterhof zijn een 6 waard’
De kwalificatie ‘blokkendoos’ viel regelmatig tijdens de vergadering van de commissie Ruimte van gemeente
Horst aan de Maas van woensdag 25 januari. Het nieuwe ontwerp voor het Kloosterhof in Horst werd niet door alle
politieke partijen met goedkeuring ontvangen.
Gemeente Horst aan de Maas
verleende onlangs de omgevingsvergunning voor de verbouwing van
winkelcentrum Kloosterhof in Horst.
De commissie Ruimte oordeelde niet al

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt,
Niels van Rens, Teun Stiphout,
Anke Verbeek en Puck Verheijen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

te mild over de aangepaste tekeningen.
Vooral CDA en D66 waren van mening
dat het nieuwe Kloosterhof straks
niet past bij de rest van het straatbeeld. Het plan ontlokte van D66-lid
Henk Kemperman de opmerking dat
het leek alsof de architect zijn dochter
met blokken had laten spelen en dat
als uitgangspunt voor zijn tekening had
genomen. Dat leverde hem een berisping van Bram Hendrix van Essentie
op, met het verzoek de discussie wel
op niveau te houden. Volgens CDA-er
Henk Weijs hoorde hij ook vanuit de
bevolking negatieve geluiden over de

plannen, onder meer op sociale media.
Wethouder Paul Driessen reageerde
daarop door te zeggen dat hij deze
geluiden niet kent en dat hij niet
de sociale media gaat peilen op de
mening van anderen.
Niet alleen de aangepaste plannen riepen vragen op. Ook het feit
dat de omgevingsvergunning al is
verleend, voordat de gemeenteraad
de nieuwe plannen kon bespreken,
zorgde voor gefronste wenkbrauwen.
Wethouder Driessen zag daar echter
geen probleem in. “De plannen zijn
aan de kaders die eerder door de

De uitbreidingsplannen van een varkensbedrijf aan de Kleefsedijk in Sevenum zorgde woensdag 25 januari tijdens de vergadering van de commissie
Ruimte van gemeente Horst aan de Maas voor vragen van D66 en SP. Zo vroeg D66 zich af of het bedrijf niet beter past in een landbouwontwikkelings
gebied (LOG).
De varkenshouder diende al
eerder in 2008 een aanvraag in voor
de vestiging van een varkensstal aan
de Kleefsedijk in Sevenum. Gemeente
Horst aan de Maas weigerde toen
medewerking te verlenen aan de
oprichting van de stal, omdat zij vond
dat die niet paste op deze locatie.
In 2015 kreeg zij van de Raad van
State gelijk. De ondernemer wil
nu zijn bestaande bedrijf uit gaan
breiden, tot ongenoegen van de

omwonenden. D66-lid Jim Weijs vroeg
zich tijdens de commissievergadering
af of de gemeente de ondernemer
niet kan dwingen met zijn bedrijf te
verhuizen naar een LOG. “Intensieve
veehouderij op deze schaal mag niet
plaatsvinden aan de Kleefsedijk. En
als we dit toch toestaan, zetten we
dan niet de deur open voor andere
agrarische ondernemers die buiten een
LOG willen uitbreiden?” De SP wilde
bij monde van Thijs Lenssen weten

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

een LOG moet vestigen. Als college
gaan we het voornemen van de
eigenaar van het bedrijf beoordelen op
wettelijke uitgangspunten. Vervolgens
gaan we daarmee terug naar de
gemeenteraad.”
Op dinsdag 14 februari vindt er
een openbare bijeenkomst van de
gemeenteraad plaats met als thema
intensieve veehouderij. Deze start
om 20.00 uur in de raadszaal van het
gemeentehuis.

DE LESTE GEULDE, HORST
DE HOUBEREIJ, PANNINGEN
DE FABRIEK, MAASBREE
DE BOMBARDON, HEYTHUYSEN

woensdag 8 februari 2017
woensdag 15 februari 2017
dinsdag 21 februari 2017
woensdag 22 februari 2017

DEUREN ZIJN VANAF 19.00 UUR GEOPEND /AANVANG 19.30 UUR

aspergeteelt

“Doodgewone zaken

Vd Beucken Aspergeteelt is een middelgroot modern
aspergebedrijf dat zich bezig houdt met de teelt van
witte asperges. Wij zoeken versterking van ons team
voor de periode april t/m mei.

Supervisor

bespreekbaar maken”

m/v

Functieomschrijving.
Jouw taken zullen bestaan uit het aansturen, begeleiden en
controleren van seizoenarbeiders tijdens de asperge oogst.
Functie-eisen
• Min. 32 uur beschikbaar;
• Rijbewijs B is een pré;
• Enige kennis van Engels/Duits;
• Geen 8 tot 5 mentaliteit;
• Affiniteit met asperge is een pré;
• In dienstverband of op zzp basis.
Geïnteresseerd of vragen neem dan contact op met:

media

waarom het college de omwonenden
en de ondernemer had geadviseerd
met elkaar in dialoog te gaan.
Volgens hem is dit geen taak van de
gemeente. Wethouder Bob Vostermans
antwoordde daarop dat het college
het belangrijk vindt dat beide partijen
met elkaar om de tafel gaan. Volgens
Vostermans worden de plannen van de
ondernemer getoetst aan de kaders.
“We hebben vastgelegd dat een
bedrijf groter dan 1,5 hectare zich in

Gratis informatieavonden

Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst

gezien.” “Als je vanuit het gemeentehuis kijkt, lijken de schetsen inderdaad
de harmonie te verstoren”, merkte Jan
Wijnen van de PvdA op. “Maar als je
vanaf de andere kant kijkt dan past het
juist wel. Het is een aardig plan dat
inderdaad een zesje waard is, maar het
is het hoogst haalbare.” Bart Cox van
de SP liet weten dat hij wel van blokkendozen houdt. “Want ik ben fan van
kubisme.”
Bewoners van de Hoofdstraat
gaven tijdens de commissievergadering aan zich zorgen te maken over de
vermindering van licht in hun tuinen en
woningen, als gevolg van de verbouwing van Kloosterhof. Ook riepen zij op
goed te kijken naar voldoende brandpreventiemaatregelen.

‘Geen uitbreiding IV aan
Kleefsedijk’

Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn

Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

gemeenteraad zijn opgesteld, getoetst
en voldoen aan de eisen.” De bevoegdheid ligt in dit geval bij het college.
Hij gaf aan dat het college de plannen
graag snel afgerond wil zien. “Het gaat
echter om een beeldbepalend, majeur
project. Wat zijn twee maanden extra
dan?”, vroeg Weijs zich af. “Ik zeg niet
dat we voor iets anders gekozen zouden hebben, maar bij zulke projecten
worden we graag aan de voorkant
geïnformeerd.” Zijn partijgenoot Marcel
Beelen voegde toe: “We hebben eerder
een bepaalde ambitie uitgesproken
voor het centrum. Het plan voldoet
misschien wel aan de kaders, maar
past het ook binnen de beeldkwaliteit? Het is nu een 6 waard en geen
8. Wij hadden graag de alternatieven

vd Beucken aspergeteelt

Baarloseweg 53 a, 5988 NP Helden mob 06 29 13 66 63
info@vdbeucken.nl

Hoe laat ik mijn naasten goed verzorgd achter?
• Langstlevende regeling: wat houdt dat in?
• Een testament: wat regel ik daarmee?
• Schenkingen: waarom zou ik schenken? En hoe kan ik schenken?
• Hoe zorg ik dat mijn naasten weten wat mijn wensen zijn als ik overlijd?

Meld u aan via: Tel 077 303 10 70 of info@consendo.nl
www.consendo.nl

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

Ideeën voor appartementen gemeentehuis
Er zijn ideeën om in het voormalige gemeentehuis van Grubbenvorst appartementen te bouwen. Dat maakte
wethouder Bob Vostermans bekend tijdens een vergadering van de commissie Ruimte van gemeente Horst aan de
Maas op woensdag 25 januari.

nieuws 03

Citaverde krijgt
dierenartsenpraktijk
Het Citaverde College in Hegelsom krijgt vanaf volgend schooljaar een
dierenartsenpraktijk in de school, waarbij studenten dierenartsassistent
paraveterinair onder begeleiding van dierenartsen ervaring op kunnen
doen.
De dierenartsenpraktijk die zich
op het college gaat vestigen is een
dependance van Dierenartsenpraktijk
Horst. De dierenartsenpraktijk is verbonden met het Citaverde College via
samenwerkingsverband AgroLeeft.
In de zomervakantie wordt de
school verbouwd, meldt AgroLeeft.

De rechtervleugel wordt ingericht als
praktijk, met ontvangstruimte, balie,
wachtkamers en behandelkamers.
In de praktijk worden bijvoorbeeld
basisoperaties uitgevoerd. Leerlingen
kunnen assisteren bij de praktijk en na
openingstijden kan de ruimte gebruikt
worden om realistisch te oefenen.

Ter versterking van ons werkplaatsteam zijn wij dringend op zoek naar

een enthousiaste collega (38 uur)
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit het uitvoeren van
onderhoudsbeurten, reparatie's en apk-keuringen. Later zal dit uitgebreid
worden met het monteren van diverse accessoires zoals bijvoorbeeld
satellietschotels en zonnepanelen.

Ben jij:
- (bedrijfs-)autotechnicus;
- flexibel;
- klantvriendelijk en collegiaal;
- representatief;
- zelfstandig;

Het gemeentehuis van
Grubbenvorst, dat er sinds 1938 staat,
is sinds 2001 niet meer in gebruik
als raadshuis. Het deed tot najaar
2016 dienst als dependance voor
het gemeentehuis in Horst, toen dat
werd verbouwd. Ook was er even
sprake van dat in het gebouw het
archeologisch depot van provincie

Limburg zou komen. De provincie
oordeelde echter dat het raadhuis niet
aan de voorwaarden voldeed. Sinds die
tijd is de gemeente op zoek naar een
andere invulling voor het gebouw.
Al eerder liet wethouder Ger van
Rensch weten dat wat de gemeente
betreft het pand wordt verkocht.
Wethouder Bob Vostermans gaf tijdens

de commissievergadering aan dat
er een idee is om appartementen te
maken in het voormalige raadshuis.
Hoeveel dit er worden en of die
koop- of huurappartementen worden,
is nog niet bekend. Wethouder Bob
Vorstermans: ”We zoeken naar een
mogelijke bestemming en dit zou
wonen kunnen zijn.”

De politie is op zoek naar getuigen van een poging tot inbraak in een woning aan het Rubensplein in Horst.
Die vond plaats in de nacht van vrijdag 27 januari op zaterdag 28 januari.
verdachts hebben gezien, contact
op te nemen met de politie. Dat kan
telefonisch via 0900-8844 of Meld
Misdaad Anoniem via 0800 70 00.
Ook kunnen getuigen zich online
melden, via www.politie.nl

Gemeenschapszorg

Pilot voor snellere i ntegratie
Gemeente Horst aan de Maas wordt kartrekker van de pilot gemeenschapszorg. Dit project richt zich op een
snellere integratie van statushouders.
De pilot wordt gedragen door
de gemeenten in de Regio Venlo,
waaronder Horst aan de Maas.
Het project richt zich voornamelijk
op initiatieven van inwoners zelf en
wil deze een extra steuntje in de
rug geven. Het voornemen is om
voor het project Europese subsidie te
verkrijgen.
In opdracht van het Rijk diende de
gemeente in 2016 109 statushouders
van huisvesting te voorzien.
Daarvan zijn er tot en met het begin
van dit jaar 103 gehuisvest. Voor

de eerste helft van 2017 dient de
gemeente 32 statushouders woonruimte
te geven, in de eerste helft van 2016
was dit 49. Om deze mensen te
huisvesten wil de gemeente woningen
gaan aankopen. De verwachting is dat
hier in de komende maanden mee
gestart kan worden.
De gemeente geeft aan dat het
afgelopen jaar diverse initiatieven
zijn ontstaan om de integratie van
de statushouders te bevorderen. Zo is
het project Schouder aan schouder,
bedacht door leerlingen van het

Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan je sollicitatie (motivatiebrief en cv) naar:
Tielen Campers t.a.v. Rick Tielen, Hoebertweg 4, 5966 ND America
of stuur een e-mail naar verkoop@tielencampers.nl

Adres: Hoebertweg 4 | 5966 ND America | Tel: 077 - 464 90 40

Poging tot inbraak in Horst
van de Noordsingel in Horst. Voor haar
onderzoek is de politie op zoek naar
getuigen van deze poging tot inbraak.
Zij roept via Facebook personen die op
vrijdagavond 27 januari of in de vroege
ochtend van zaterdag 28 januari iets

Ben je daarnaast bereid díverse werkzaamheden uit te voeren, gemotiveerd
en heb je inzicht, dan ben JIJ misschien wel degene die wij zoeken!
Wij bieden jou een leuke, uitdagende en afwisselende baan in een
jong gemotiveerd team!

www.tielencampers.nl

Getuigen gezocht

De politie laat weten dat de
poging tot inbraak in de woning aan
het Rubensplein plaatsvond rond
middernacht. De vermoedelijke dader
is vanuit de woning waar hij of zij in
wilde breken gevlucht in de richting

- stressbestendig;
- in het bezit van rijbewijs B;
- in bezit van apk-licht of bereid
dit te halen.

Dendron College. Doel is om deze
nieuwe inwoners te koppelen aan
een maatje, zodat ze door middel van
gezamenlijke activiteiten kennismaken
met de dagelijkse zaken in Nederland.
Verder heeft er zich een groot
aantal vrijwilligers aangemeld bij
Vluchtelingenwerk Horst aan de Maas,
waardoor het aantal met 60 procent
is toegenomen. De aanmeldingen
bestonden uit maatschappelijk
begeleiders, taalcoaches en
begeleiders die ondersteunen bij een
gezinshereniging.
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Dankbetuiging

4 februari 2017

Wij willen iedereen bedanken voor de belangstelling, steun,
kaarten en troostende woorden voor en na het overlijden van

Joos Keijsers
Dit zullen we nooit vergeten.

50 jaar
getrouwd!

Annie Keijsers - van den Goor
René en Regina
Yvonne en Twan
Sjors, Anouk

Gasthuisstraat 74
5961 GB Horst

Wij wensen Leen, Carla en Geert, Dorris en Perry,
Gessy en Karl, kleinkinderen en verdere familie
heel veel sterkte toe
Bestuur en leden

Nag volop in ‘t leave staond, is plotseling en
veuls te vroeg oet ôs midde weggenoame

Afspraok is afspraok, betrouwbaarheid, betrokkenheid en
ierlik ziën waas beej Huub ván zelfspreakend.
Huub waas enne hárde werker, stông ni gaer ôp de veurgroond,
van onschatbare waerd veur veul veriënigingen in ôs dûrp
én boavenaal vur de boorebrulluft.
Boorebrulluftcomité Miëterik
Twan, Linda, Christie, Math, Peter, René, Eddy, Mieke

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Evelynn
Dochter van
Anthony Teeuwen
en Lynn Cuppen
Nieuwe Baan 39,
5865 AM Tienray

Jara

26 januari 2017
Dochter van
Mark & Sandra Wijnen-Classens
Zusje van Linn
Zwingellaan 6
5962 BD Melderslo

Riek en Huub Steeghs
De Weel 14
5975 XZ Sevenum

Voor alle felicitaties,
in welke vorm dan ook,
willen wij iedereen
hartelijk bedanken.
Ons 50-jarig huwelijksfeest
was in een woord geweldig.

Geboren op
30 januari 2017
Geboren

Guusje
29 januari 2017
Dochter van Roy Vullings
en Loes van der Beele
Emmastraat 5
5975 CM Sevenum

Kleding met giga korting.
Heel veel carnavalskleding voor erg
weinig. Alle normale kleding en
schoenen nu 66.6% korting, dus al
vanaf € 0.85. Kringloop Twedde Kans.
Speulhofsbaan 7a Meterik. Open di
t/m vr 12-17 en zat 10-16 uur.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Kringloopwinkel Oud & Nieuw,
De Gats 3 Sevenum (achter Aldi).
Open van dinsdag t/m zaterdag
van 10.00-17.00 uur, vrijdagavond
koopavond. Tel. 06 31 22 84 44.
www.kringloopwinkeloudennieuw.nl
Valise Atelier & Natuur.
Schilderen, bloemschikken lekker
creatief bezig zijn in een natuurlijke
omgeving? Dat kan in het ruime
atelier! We geven workshops voor alle
leeftijden en maken een programma
met u op maat. www.valise.nl

Sophie
Dochter en zusje van
Sven en Davita
van der Heijden
Isabel en Thor
Zilverschoon 18
5975 TE Sevenum

Begeleiding bij kinderwens,
zwangerschapscontroles en echo,
bevalling, kraambed
Professioneel, ervaren
en betrokken

Lei en Riek
Versteegen-Peeters

Huub Keizers

HAN-MARK
ARENDSE

Voor alle felicitaties, in welke
vorm dan ook, willen wij
iedereen hartelijk danken.
Ons 50-jarig huwelijksfeest
was geweldig!

Wiel Hendrix

Afslanken? Meer vitaliteit?
Het kan met een uitgebalanceerd
ontbijt van Herbalife. Info of Try-Out?
Bel/sms Bianca 06 10 29 17 21.

Geboren op 26 januari 2017

Welkom Lief meisje!

Welkom lief meisje!

Diep bedroefd hebben wij kennis genomen
van het plotselinge overlijden
van ons gewaardeerd lid

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.

Ger en Mariet
Willemsvan Vegchel

Een begin van nieuw leven,
Zo mooi en klein.
Het is niet te omschrijven
Hoe blij wij met jou zijn.

Verloskundige zorg in Evertsoord,
Kronenberg en Sevenum
Spreekuur locatie in Sevenum
T 06 27 62 18 51
www.ikenmijnzwangerschap.nl

Bolhoeve hoveniers.
Uw hovenier voor al uw tuinklussen.
Tuinaanleg -Tuinrenovatie
-Tuinonderhoud -Sierbestrating:
Keramisch-Natuursteen-beton.
Info: www.modernetuintrends.nl
tel. 06 23 90 62 28.
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
Feestje? Voor al uw feestjes groot
of klein, moet je bij Café Cox zijn.
Info 077 398 33 05.
Niet lekker in je vel?
www.chatmailtherapie.nl
T.k. gevr. landbouwmachines
o.a. 2 en 3 schaar wentelploegenfrees-mesttank-kipper-schudderhark-maaier-bloter-weisleepmaiszaaimachine-mestverspreidertractor enz. 06 19 07 69 59.
Huis ontruiming. Woning ontruiming,
snel, correct, eerlijke prijs.
Twedde Kans 06 21 23 88 89.
Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of nieuwe
website! Bel mij op 06 31 52 45 17.
Carnaval. Carnavalskleding en
accessoires, nu volop keuze. Schaatsen,
skies, skischoenen. Twedde Kans
Kringloop Speulhofsbaan 7a Meterik
open di t/m vr 12-17 en zat 10-16 uur.

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

www.kinderopvanghetnest.nl
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding of
ondersteuning bij mantelzorg? Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

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.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

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

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

Tekenen voor kids. Zit jij op de
basisschool en ben je nieuwsgierig
naar álles wat er kan met potlood en
papier en zónder gum? Geef je dan op
voor de cursus ‘’tekenen voor kids’’
bij zonder gum. info@zondergum.nl
06 20 78 83 13.

winkel&bedrijf

Schatberg ANWB Top camping
Recreatiecentrum de Schatberg in Sevenum heeft van de ANWB het predicaat ANWB Top camping gekregen.
De Schatberg is een van de vier campings in Noord-Limburg die deze titel in 2017 mag voeren.
De ANWB voert jaarlijks onafhankelijke campinginspecties uit in Europa.
Ook in 2016 werden meer dan 2.000
campings geïnspecteerd. De inspecteurs beoordelen het sanitair, terrein,
zwemfaciliteiten, recreatie en winkels
& horeca. Bij De Schatberg is men

verheugd, maar de verrassing was er
minder groot. De camping mag zich
al enkele jaren ANWB Top Camping
noemen. Wel werd Ronald Hoppzak
van De Schatberg verrast door de ADAC,
de Duitse zusterorganisatie van ANWB.
Zij riepen De Schatberg uit tot ADAC

Superplatz, een ongeveer gelijkwaardige classificatie met vooral bekendheid onder de Duitse campinggasten.
‘We verwachten veel extra Duitse
gasten in 2017 met deze classificatie op
onze gevel. Hij krijgt een mooi plekje”,
aldus Ronald Hoppzak.

Munckhof vervoerspartner
van WMC 2017
Vervoersbedrijf Munckhof uit Horst is komende zomer de officiële vervoerspartner van het Wereld Muziek
Concours 2017. Dit partnership houdt in dat Munckhof het vervoer van onder andere deelnemers, solisten,
dirigenten en juryleden zal verzorgen rondom het muziekevenement in Kerkrade.
De totale opdracht is het
vervoer van juryleden, de airport- en
hoteltransfers van solisten en dirigenten
en het totaalpakket voor vervoer van
deelnemers. Munckhof gaat heel nauw

samenwerken met het WMC. Het Wereld
Muziek Concours vindt dit jaar van 6
tot en met 30 juli plaats in Kerkrade en
wordt voor de 18e keer georganiseerd.
WMC 2017 biedt een divers programma

met blaasmuziek als rode draad.
Deelnemers uit 40 landen strijden om
het kampioenschap in de categorieën
Mars, Marsparade, Showwedstrijden en
Concertwedstrijden.

Nieuw Braziliaans restaurant
In Sevenum komt een nieuw Braziliaans restaurant. Cascara Rodizio grill&bar komt naast restaurant de Turf
hoeve te liggen.
Restaurant de Turfhoeve in
Sevenum wordt gedeeltelijk verbouwd.

In de ‘De Korenschuur‘ van de
Turfhoeve komt de Braziliaanse Rodizio

te liggen. Het restaurant opent in maart
haar deuren.

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

Onveilige speellocaties?
Geen kinderspel!
Door: Arthur van Dok, advocaat
Op 13 januari maakte de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit
NVWA bekend dat veel overdekte speelparadijzen onveilig zijn voor
kinderen, omdat bij veel speeltoestellen een veiligheidscertificaat
ontbreekt. Bij maar liefst 90 procent (!) van de onderzochte speelruimtes
was er sprake van gebreken aan toestellen.
Ik weet niet hoe het u verging bij
het horen van dat nieuws, maar ik was
wel enigszins verbaasd. Wij laten onze
kinderen dus spelen in speelparadijzen
die onveilig zijn, terwijl we er als
vanzelfsprekend van uit gaan dat het
met de veiligheid wel goed zal zitten.
Anders zou zo’n speelparadijs toch wel
gesloten worden?
Niets is dus minder waar. Directe
aanleiding voor het NVWA-onderzoek
was de dood van een 4-jarig jongetje
dat tijdens het spelen in een overdekt
speelparadijs van een opblaasbaar
speeltoestel naar beneden viel en
een paar dagen later in het ziekenhuis
overleed. Inmiddels is bekend
gemaakt, dat het speelparadijs zelfs
strafrechtelijk wordt vervolgd, omdat
de veiligheidseisen onvoldoende
in acht zijn genomen. Zo zouden
er bijvoorbeeld geen matrassen of
kussens rondom het hoge speeltoestel
hebben gelegen, die een val konden

opvangen en was er onvoldoende
toezicht. Het jongetje had gezien zijn
jonge leeftijd niet op dat speeltoestel
mogen spelen.
De reacties op dit nieuws zijn nogal
verschillend. Er zijn mensen die vinden
dat ouders beter toezicht moeten
houden op hun eigen kind, er zijn
mensen die het veel te ver vinden
gaan dat er strafrechtelijke vervolging
plaatsvindt. Wat vind u er zelf van?
En wat nou als je kind door zo’n situatie
blijvend invalide raakt?
Als er in zo’n situatie letsel
ontstaat, kan de letselschade worden
verhaald op de (verzekeraar van) het
speelparadijs. Voorwaarde is dan wel,
dat er door het speelparadijs een
gevaarlijke situatie is gecreëerd doordat
er bijvoorbeeld veiligheidsvoorschriften
zijn overtreden en er onvoldoende
veiligheidsmaatregelen zijn genomen.
Ook als u een verklaring tekent waarin
u het ‘eigen risico’ zelf op u neemt
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Starters in de regio
Praktijk 24
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Praktijk 24
Sandra Jeurissen
van Wijlickshove 24, Lottum
06 31 30 56 44
wjeurissen@home.nl
www.praktijk24.nl
alternatieve geneeswijze
1-10-2016

Activiteiten
Guasha Therapie en gezichtsbehandelingen.Guasha therapie zorgt
voor fysieke en mentale balans in
het hele lichaam en kan worden
ingezet zowel preventief (ter
voorkoming van klachten) alsook
ter behandeling van klachten en
ziekten.Wie zich graag weer
energiek wil voelen, kan kennis
maken. Samen wordt gekeken wat
de behandeling voor lichaam en
gezondheid kan betekenen.

bindweefsel, de spieren en
gewrichten. Dit veroorzaakt op den
duur pijn en klachten. Door middel
van deze schraaptechniek wordt de
doorbloeding en energie gestimuleerd en zal het lichaam afvalstoffen gaan afvoeren waardoor het
weer gezond wordt. Dit heeft
effect zowel op fysiek en mentaal
gebied. Het schrapen kan worden
toegepast op het gehele lichaam
bij alle pijnsyndromen. De Guasha
gezichtsbehandeling zorgt voor de
verzorging van de huid, zowel als
therapeutische als ontspannende
schoonheidsbehandeling. In het
gezicht bevinden zich vele
acupunctuurpunten die door een
lichte massage met speciale
schrapers gestimuleerd worden. Dit
activeert en verbetert de energiestroom in de meridianen en de
doorbloeding van het gezicht en
de gezichtsspieren worden
intensief gestimuleerd. Dit zorgt
voor een ontspannen gevoel.

Doelgroep
kinderen, volwassenen en
sporters
Onderscheidend vermogen
Guasha Therapie is een
krachtige therapie gebasseerd op
de traditionele Chinese geneeswijze. Een van de grootste
oorzaken van klachten en ziekten
zijn afvalstoffen. Ons lichaam slaat
deze afvalstoffen op in het

ARCO bouwt weeg
lijnen voor Canadese
champignongigant
Het bedrijf ARCO uit Horst gaat weeglijnen bouwen voor de Canadese
champignongigant Green Wood Mushroom Farm. In de lente van 2017 wordt
de lijn in gebruik genomen.
ARCO ontwikkelt innovatieve
machines en installaties voor het wegen,
verpakken en palletiseren van onder
andere producten in de Agri en Food sector. Nu gaan ze dus weeglijnen bouwen
voor Greenwood Mushroom Farm. Dit
Canadese bedrijf gaat binnenkort uitbrei-

(een zogenaamd exoneratiebeding)
kan in zo’n geval de schade nog
steeds worden verhaald. Zo’n beding
vrijwaart het speelparadijs dus niet
per definitie voor gevaarlijke situaties.
Wilt u meer informatie over
mogelijkheden om letselschade
te verhalen? Neem dan kosteloos
en vrijblijvend contact op met ons
kantoor.

VO OR AL UW

den en volgens hen past de weeglijn van
ARCO in het concept. Het Nederlandse
bedrijf ARCO is verantwoordelijk voor de
ontwikkeling, engineering en assemblage van de complete champignon
afweeglijn, een integraal onderdeel van
Greenwood’s nieuwe productiefaciliteit.

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

TH UIS- & BEDRIJF

SFEESTEN

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

Praktijk 24
Patersstraat 15-17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 75 | www.putt.nl
vandok@putt.nl

Guasha Therapeut
Gezichtsbehandelingen
Coaching en Emotieregulatie

Heeft u fysieke of mentale klachten?
Wilt u zich ook weer energiek voelen?
Maak kennis, samen kijken we wat
de behandeling voor uw lichaam en
gezondheid kan betekenen.

Sandra Jeurissen 06 - 31 30 56 44 www.praktijk24.nl
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Stallingsruimte camper gezocht
(binnen) voor camper in Horst of
directe omgeving. Tel. 06 22 08 92 20.

Gevraagd woningen voor directe
aankoop. Voor meer informatie:
Tel. 06 55 12 69 96 of kijk op
www.heikevastgoed.nl

Gezocht: hulp in de huishouding
voor vrijdagmorgen, ca 3-3,5 uur,
zoekhulpindehuishouding@gmail.com
Woninginrichting bij U thuis
Trap bekleden vanaf €150,00 incl.
tapijt en leggen. Veel keuze in
kwaliteiten en tapijtsoorten.
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
bel: 06 16 37 45 14.
De tarot als gids in je dagelijks leven.
De tarot kaarten zijn een geweldig
medium voor persoonlijke groei en
inzichten. In een klein groepje gaan
we kijken naar de betekenis van de
tarotkaarten in je leven. Even stil
staan bij jezelf, niet meer bezig met
de buitenwereld, en gaan voelen wat
voor jou belangrijk is. 6 bijeenkomsten
van 20.00-22.30 uur. Start 22 februari.
Locatie: Praktijk voor Oefentherapie
Mensendieck en persoonlijke groei
Venrayseweg 31, 5961 AC Horst.
Info /opgave: Pauline van Gassel:
06 48 15 13 76 en Jasna Lemmen
06 51 93 44 80.
Ik ben op zoek naar collecties lp’s
(vinyl platen). Engelstalig en in nette
staat. Mail muziekplaten@gmail.com
of bel 06 23 38 81 66
Heeft u nog sponsorzegels van de
plus liggen? Jeu de boules club Horst
is er heel blij mee! U kunt ze in de bus
doen bij Postma v Douverenstraat 61
Rops Venrayseweg 45a en Jenniskens
Librije 28 bedankt!
Color Care Verzorging door kleuren.
Kleurenmassages, kleurenreflexologie
en kleurenpunctuur.
www.mayproosten.123website.nl
voor meer info.
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LOTTUM
LOTTUM

Weerbaarheid & omgaan met pesten
Dond. 9 maart start in Horst weer ‘n
training voor kinderen van 8-12 jr. Zes
bijeenk. met oefeningen en (rollen)
spel; een goede ervaring voor je kind!
Meer info: www.zelfverzekerdkind.nl,
info@michaele.nl
Gezocht wandelvrijwilliger voor
1 avond in de week. Het gaat om
een 66-jarige man, wonende op de
van Bronckhorststraat in Horst.
Na het wandelen gaat hij graag ergens
iets drinken. Reacties graag naar:
Bronck27@dichterbij.nl
Ben je tussen de 17 en 22 jaar en
zoek je werk. Wij kunnen van
maandag t/m vrijdag nog hulp
gebruiken. Heb je interesse, bel ons
06 55 58 00 90

Wij wensen prins Erik Enne Kluchtige Carnaval
Aarts Conserven B.V.
Houthuizerweg 20, Lottum
Tel.: (0)77 366 1404

Rijbewijskeuringen Senioren
Wekelijks B. Minken, arts, Venrayseweg 40, Wanssum Tel.: 0478 53 17 48

www.aartsconserven.nl

Kennismaking DNA Thetahealing.
Kennis die iedereen in zijn EHBO-kistje
zou moeten hebben. Wereldwijd
succesvol. Nieuw in Limburg.
Meld je aan voor gratis fantastische
infoavond! Vr. 3 febr. 19.30 uur
www.francisense.nl, 06 30 14 51 04.
Uw tuin? Mijn zorg! Voor alle
werkzaamheden in en rondom uw
tuin, bent u hier aan het juiste adres.
Alles tegen betaalbare nette prijzen.
Bel: 06 52 62 47 14.

Mak dur enne kleurrijke

Tuinman. Wij zoeken voor onze tuin
in Lottum een tuinman of tuinvrouw
voor 1/2 dag per week. Inlichtingen
06 53 18 64 84.

carnaval vaan!

Hoofdstraat 23 Lottum • T 077 - 463 12 78
Steenweg 9a Tegelen • T 06 - 46 74 10 19

SOS Meerlo-Wanssum bouwt
een speciale school voor
dove kinderen in het dorpje
Jiboro (Gambia). Helpt u mee?
Bankrekeningnr.: 13.25.91.189 www.sos-meerlowanssum.nl

Doevenbos

zoekt een enthousiaste

Verpleegkundige
contracturen bespreekbaar



ben jij flexibel en gemotiveerd?



kun jij in een zelfsturend team werken?



sta jij achter de Buurtzorgvisie?



heb jij ervaring in de palliatieve zorg?



wil jij werken in een inspirerend en uitdagend team?
Stuur je motivatiebrief + CV voor 15 februari naar:
doevenbos@buurtzorghuis.nl of
Doevenbosweg 4, 5961 MB Horst
Tevens zijn wij op zoek naar vrijwilligers!
Onze kook- , klus- én sfeergroep kunnen nog versterking
gebruiken. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging
waarbij je echt iets kunt toevoegen? Laat het ons weten,
we gaan graag met je in gesprek.
MAIL
BEL

vrijwilligersdoevenbos@gmail.com
085 - 4858 333

GMV De Peg (Lottum)

Hospice

PRINS ERIK I GEFELICITEERD NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Harmonie Eten & Drinken
Hoofdstraat 8
5973
NE Lottum
Harmonie
Eten(NL)
& Drinken
T
077-4632945
Hoofdstraat
8
W
www.harmonie-etenendrinken.nl
Harmonie
Eten(NL)
& Drinken
5973
NE Lottum
E
Hoofdstraat
8
T info@harmonie-etenendrinken.nl
077-4632945
5973
NE Lottum (NL)
W www.harmonie-etenendrinken.nl
T
077-4632945
E info@harmonie-etenendrinken.nl
W www.harmonie-etenendrinken.nl
E info@harmonie-etenendrinken.nl

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

Wij feliciteren prins Erik I
info@hoeymakers-kellenaers.nl

Wij wensen Prins Erik I een fijne carnaval toe!
De Steegh 13, 5973 PZ Lottum • tel. 077 – 463 28 93
E info@gkbikes.com www.gkbikes.com

wenst Prins Erik I
enne hiele goije Gekke Moandig
en Carnaval toe!
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11 vragen aan prins Erik I

‘We passen veel aan dit
seizoen, maar een spreuk
hebben we nog steeds niet’

nieuws 07

Eén aanhouding bij
politiecontrole
Bij een politiecontrole in de nacht van vrijdag 27 op zaterdag 28 januari
op verschillende plekken in de gemeentes Horst aan de Maas en Peel en
Maas heeft de politie één aanhouding verricht. De persoon werd meegenomen naar het bureau omdat hij drugs bij zich had.
Er werden meer dan tweehonderd voertuigen gecontroleerd, laat
de politie weten. Vier personenauto’s
werden stilgezet vanwege het onder
invloed rijden door de bestuurder of een
verkeerstechnisch gebrek. Bij één auto
werd een behoorlijke hoeveelheid drugs
aangetroffen en in beslag genomen.
De bestuurder van die auto is aangehouden. De andere personen die een overtreding begingen, werden na verhoor
met een geldboete naar huis gestuurd.
De vrijwillige politie van Horst aan de
Maas en Peel en Maas was verantwoor-

delijk voor de controles van de auto’s.
Ruim vijftien vrijwillige politiemensen
waren in touw, bijgestaan door zes
beroepsagenten. De controle was niet
alleen op verkeerstoezicht gericht, maar
ook om in beeld te brengen wat zich
op de doorgaande bewegen bevindt, zo
schrijft de politie op Facebook. “Er was
ook aandacht voor mogelijke inbrekers en andere leden van het ‘gilde’.”
De vrijwillige politie bestaat uit mensen
die naast hun normale baan in hun vrije
tijd een steentje willen bijdragen aan de
veiligheid in de maatschappij.

Sluiten drugspanden
wordt makkelijker
Een wetsvoorstel moet het burgemeesters makkelijker maken om
drugspanden te sluiten. Nu kan dat alleen als er in een pand drugs worden
aangetroffen, verkocht of afgeleverd.
Als het voorstel wordt aangenomen, kan dit ook als er voorwerpen of
stoffen worden aangetroffen waarmee
drugs worden geteeld of bereid. Nu is
het nog zo dat wanneer er in een pand
wel illegale stroomaansluitingen en
plantenbakken worden aangetroffen,
maar geen drugs, de burgemeester het
niet mag sluiten. Het kabinet vindt dit
niet wenselijk. Burgemeesters moeten
betere mogelijkheden krijgen om de
drugscriminaliteit aan te pakken, zegt
zij. Burgemeester Kees van Rooij van
Horst aan de Maas laat weten blij te
zijn met het wetsvoorstel. “Dat biedt
Wie ben je?
Mijn naam is Erik Janssen, maar de meeste mensen in het
dorp spreken mij aan met ‘Janssuh’. Ik ben sinds 2004 lid
van Raod vaan Elluf bij GMV De Peg en sinds 2011 ben ik
secretaris. Sinds 2001 woon ik samen met mijn vriendin
Mariska en wij hebben twee zoons; Sven van 5 en Lars van
3 jaar. De jongens vinden het fantastisch dat hun vader
prins is.
Waar werk je?
Na de havo heb ik het Hoger Laboratorium Onderwijs in de
richting Polymeerchemie gedaan. Daarna ben ik begonnen
bij Organon en sinds 2012 werk ik bij SABIC als chemical
engineer. Collega’s uit Zuid-Limburg vinden het leuk dat
ik prins ben, mijn collega’s uit het buitenland vinden het
allemaal een beetje raar. Hopelijk kan ik hen wat van de
cultuur bijbrengen.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te
worden?
Zelf stond ik altijd vrij neutraal in het prinsschap maar dit
jaar leek gewoon alles te kloppen en heb ik ‘ja’ gezegd.
Binnen de familie word ik de ‘opvolger’ van ald-prins
Jac II en binnen onze vriendengroep Krek Good word ik de
tweede na ald-prins Chris I.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Dat was een mooi moment! Het kiezen van de prins in
Lottum gebeurt door alle leden van de GMV, raadsleden en
bestuur. Om dan gekozen te worden, dat is erg speciaal.
Naast Mariska als prinses word ik dit jaar bijgestaan door
twee adjudanten, iets wat nieuw is voor Lottum. In onze
rijke historie hebben we nooit adjudanten gehad. Ik heb
zelf namen mogen aandragen en ben erg gelukkig om dit
jaar Chris Peeters en Bart van Lipzig naast me te hebben.
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval is een mooie tijd om veel plezier te maken en de
drukte van het werk en thuis even te vergeten. Lid zijn van

de carnavalsvereniging vind ik erg leuk. Je levert een bijdrage aan het dorp door alles wat we als vereniging organiseren. Veel mensen zien niet wat er op de achtergrond
gebeurt maar persoonlijk vind ik alles achter de schermen
net zo mooi als alles wat op de voorgrond gebeurt.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Ik heb al 13 jaar in de raod vaan elluf mogen meekijken
en meegenieten bij de verschillende ald-prinsen. Men verwacht van een prins natuurlijk dat hij voorop gaat met
carnaval en dat hij gaat genieten van deze eenmalige
gebeurtenis.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Een fantastische tijd natuurlijk! Alle mensen die voorop
gaan in hun dorp, moeten genieten van dit jaar.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Tot nu hebben we in Lottum alleen nog maar het prinsenbal gehad en dat was fantastisch. De nieuwe opzet is goed
ontvangen en het was een erg gezellig feest. Zelf kijk ik uit
naar de receptie en de Gekke Maondig.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Na Aswoensdag ben ik van plan om leuke dingen te
gaan doen met onze kinderen die dan vakantie hebben.
Tijdens carnaval ben je veel van huis en zal ik ze wat minder zien. Dat gaan we na carnaval rechtzetten.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Mijn naam wordt al jaren genoemd als mogelijke prins,
dus ik werd er niet meer zenuwachtig van. Gewoon meepraten of ontkennen werkt al jaren.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2018 mee
willen geven?
Gewoon genieten…

ons meer ruimte om sneller door te
pakken wanneer er wel apparatuur en
dergelijke worden aangetroffen, maar
geen drugs. Het wetvoorstel maakt het
ons dan makkelijker om een woning
te sluiten.” In 2016 werden er in
Horst aan de Maas acht drugspanden
gesloten. Dat is een zelfde aantal als in
2015. “Samen met de politie geven we
prioriteit aan de aanpak van drugscriminaliteit. Het sluiten van woningen werkt
daarbij afschrikkend. Mensen hebben
nauwelijks in de gaten wat de risico’s
zijn van het telen van drugs. Daar geven
we dan onder meer bekendheid aan.”

GMV De Plaggehouwes (Grubbenvorst)
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PRINS RENÉ II GEFELICITEERD NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Wij wensen
Prins René II
Barbecue & Gourmet Party Service
Kronenbergweg 11, Sevenum
T 077 - 467 72 00 E info@a-z.nl
I www.barbecue.nl

een geweldige
en smakelijke
carnaval toe!

Uw toegang tot een nieuw interieur

Kloosterstraat 21, Grubbenvorst www.aukvet.nl

Van harte
Trio, maak
er een
kluchtige
tijd van!

Expeditiestraat 3c Horst
T (077) 382 32 03
E info@deurenland.nl
I www.deurenland.nl

Wij feliciteren prins René II
• deurenspeciaalzaak • eigen servicedienst • slotenspecialist •
• alle soorten timmerwerk • sierbeslag • sierglas •

Weej winse Prins René II en zien adjudanten
eine hiele joeksige tied!!
Groot Bollerweg 4 Venlo • T +31 77-354 54 54 53 • www.energa.nl

Gerritzen Glas
Weej winse prins René II en zien adjudante
unne te gekke vastenaovend
www.franssenenfranssen.nl

Pastoorstraat 7a
Grubbenvorst
Tel: 077 - 366 14 38
Mobiel: 06 - 51 15 76 25
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11 vragen aan prins René II

‘Mijn hele familie
is trots’
Wie ben je?
Mijn naam is René Stappers, beter bekend als
‘DJ Torwart’ of ‘DJ Koekwous’. Ik ben getrouwd
met Lucie en vader van drie kinderen, Dylano
van 13 jaar en een tweeling Deshley en
Dévinyo van 10 jaar oud. Mijn hobby’s zijn onder andere keepen bij
GFC Veteranen en dan vooral de derde
helft, en het draaien van plaatjes als
gelegenheids-dj. Ook het stappen met
vrienden in Duitsland is een actieve
bezigheid. Tevens heb ik als hobby
het verkopen van cabriolet auto’s.
Waar werk je?
Ik ben al 25 jaar werkzaam als hoofd
technische dienst op Recreatiepark Klein
Vink te Arcen. Mijn opleidingen zijn onder
andere mavo, mts en diverse managementcursussen en elektrocursussen. Ook een strik
diploma en bierdiploma heb ik in mijn bezit. Op mijn
werk reageren ze allemaal geweldig en mijn werkplek is
helemaal versierd.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te worden?
Acht jaar geleden ben ik al eens adjudant geweest bij een van mijn vrienden
prins Marc. Stiekem hoopte ik ook eens ‘grote’-prins te worden. Uiteraard kan ik het
niet alleen en heb daarvoor adjudanten Pascal Verhofstad en Theo Collin gevraagd
om mij bij te staan in deze geweldig mooie periode. Ook zij hebben direct ja gezegd
zonder twijfel.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Mijn droom is nu uitgekomen en mijn hele familie is er trots op.
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval is een gevoel dat ik niet kan omschrijven. Je moet het voelen, beleven en
meemaken. Maar bovenal: ervan genieten.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Voordat we aan dit avontuur konden starten hebben we al diverse vergaderingen
gehad met enkele leden van de Plaggenhouwers. Hierin werd ons duidelijk uitleg
gegeven over wat ons te wachten stond. En ik kan jullie vertellen: het kan ons nooit
genoeg zijn.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw gemeente toe?
Als prins ben je een soort dorpsvertegenwoordiger die voorop gaat bij elk feest.
Samen met de andere trio’s van het dorp en het boerenbruidspaar gaan we er een
onvergetelijk jaar van maken voor alle Grubbevorstenaren en iedereen die het leuk
vindt.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Een hoogtepunt is er voor mij niet. Alles is namelijk een hoogtepunt voor mij en
mijn adjudanten. Van vergadering tot prinsenbal tot mijn receptie. Maar als ik dan
toch iets mag benoemen is het wel onze Gekke Moandaag. Van ‘s morgens vroeg
tot in de late uren is het dan één groot feest met als hoogtepunt een geweldige
optocht.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je programma?
Als carnaval voorbij is en Aswoensdag is geweest, ga ik weer op zoek naar een
volgend feest. Je moet tenslotte genieten van het leven en samen alles eruit halen
wat erin zit!
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden voor familie, vrienden
en kennissen?
Het was heel moeilijk om alles geheim te houden voor familie, vrienden en bekenden. Hiervoor hebben we heel wat af moeten liegen en moeten verzinnen.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2018 mee willen geven?
Als advies voor mijn opvolger in 2018 kan ik maar twee dingen zeggen: geniet van
het begin tot het eind met volle teugen. En, zeker zo belangrijk: zorg dat je de scepter niet kwijt raakt. Dit is mij namelijk de eerste twee dagen van mijn prinsenschap
al twee keer gebeurd. Maar ook dat is weer een unieke ervaring geweest.

Hej stoan weej
dan als trio van ût
Plagge Volk ,
ar
Weej leave ein gans jo
k.
op enne groéte roze wol
eej
Met och same, goan w
der duchtig tegenaan,
En make fiës, wie unne
Vette Haan

Jongen Venlo B.V. wins ôg
eine Joeksige Vastelaovend!
Noorderpoort 101 Venlo • +31(0)77 303 00 70 • www.jongen-venlo.nl
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Weej felicitere
Prins René II en
zien adjudante
Theo en Pascal

Winst Prins
Renèke en
zien adjudante
de lange
en de fiene
enne kluchtige
vastenaovend
toe.

ROOMPOT VAKANTIES
WENST HET PRINSELIJK TRIO
EEN FIJNE VASTELAOVEND TOE!
Samen genieten begint met een Roompot Vakantie!
Roompot.nl of bel met 0900-8810 (€ 0,20 p/m)

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden

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

Kapsalon Suntjens wenst René 2e
en zien adjudanten Pascal en Theo
eine geweldige carnavals tied! Alaaf!
Past. Zegersstraat 1a | Grubbenvorst | 077 - 366 28 22
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PRINS FERDI I GEFELICITEERD NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

nieuws

Bij Christoffel
wenst alle
Kreye en Kreyinnen
enne goje carnaval

ALAAF!
www.bijchristoffel.nl

Wij feliciteren Prins Ferdi I

Euroveen B.V.
Californischeweg 10-B, 5971 NV Grubbenvorst
T 077 366 93 90

HOFLEVERANCIER
van de prins
bij CV de Krey

www.bvb-substrates.nl

wij feliciteren
prins Ferdi I
Ons theehuis te Broekhuizen is geopend:
Winterseizoen
iedere 1e zondag v/d maand van 12 -17 uur
Zomerseizoen
van 30 april tot 1 oktober 10 – 18 uur

www.blueberriehill.nl

Wij feliciteren Prins Ferdi I
van CV de Krey!
B

Lottumseweg 18, 5872 AB Broekhuizen Tel.: 077 463 1440

CV De Krey (Broekhuizen)
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De ganse femilie vaan

wenst Ferdi d’n Urste
enne schonne carnaval
www.bovee.nl

GLAS & SCHILDERWERKEN V.O.F.

Wij wensen Prins Ferdi I een kleurrijke carnaval!
Broekhuizen
• Tel: 077 - 463 14 95V.O.F.
• info@hermkensvof.nl
GLAS & SCHILDERWERKEN

Broekhuizen • 06 - 48 78 24 74

Broekhuizen
• Tel: 077 - 463•14
95 • info@hermkensvof.nl
info@hermkensvof.nl
www.hermkensvof.nl
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11 vragen aan prins Ferdi I

‘Carnaval zit in mijn bloed’
Wie ben je?
Ik ben Ferdi Bovee, voor vrienden vaak Fredje. Ik ben al een
aantal jaren lid van de carnavalsvereniging en zit in meerdere
commissies binnen de vereniging. Te denken aan de Tour de
Brokeze, die ieder jaar op carnavalsdinsdag gehouden wordt.
Ook ben ik lid van de fanfare in Broekhuizen, waar ik het
slagwerk bespeel. Ik ben al een aantal jaren samen met mijn
prinses Fleur (25) en we hebben sinds kort de sleutel van ons
eigen huis.
Waar werk je?
Ik werk als transportplanner bij BVB Substrates in Grubbenvorst.
Twee jaar geleden ben ik begonnen als vrachtwagenchauffeur.
Na een jaar kreeg ik de kans om een functie als transportplanner te gaan doen. Ik heb de opleiding mbo niveau 4 logistiek
gevolgd. Op het werk krijg ik leuke reacties van mijn collega’s.
BVB Substrates is voor het derde jaar op rij leverancier van de
Brokezer prins.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te worden?
Natuurlijk hoop je dat ze je een keer vragen als prins en als het
dan zover is, zeg je natuurlijk meteen ja! Ik ben geboren op carnavalszondag, dan zeggen ze dat carnaval in het bloed zit. Ik heb
altijd graag carnaval gevierd en doe het nu nog graag. Vorig jaar is
mijn neefje jeugdprins geweest en dat is altijd mooi. Er wordt dan

ook met de hele familie volop carnaval gevierd.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik had het niet verwacht dat ik gekozen zou worden. Zelf was ik
er van overtuigd dat iemand anders dit jaar prins zou worden.
Dit jaar word ik bijgestaan door mijn vriendin Fleur en mijn
adjudant Puck en zijn vriendin Neeltje. Ik weet dat ik op hen kan
bouwen en dat ze samen met mij voorop gaan deze carnaval.
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval is een tijd van ontspanning en veel gekkigheid
maar vooral het samen vieren met vrienden, familie en de
carnavalsvereniging. Het blijft toch een dorpsfeest en dat is mooi.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Een functie van toch wel elke prins, is het voorop gaan deze
carnaval, veel polonaises lopen en wat betreft die officiële
aangelegenheden… daar heb ik me nog niet druk over gemaakt,
haha. Op dit moment ben ik nog volop bezig met het organiseren
van de Tour de Brokeze. Verder komen er zaken bij kijken zoals
versieren en receptie voorbereiden.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw gemeente toe?
Ik wens iedereen een fantastische carnaval toe, in het bijzonder
alle prinsen die dit jaar overal vooropgaan.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
De eerste carnavalsactiviteit was het prinsenbal, ook wel de

Wij feliciteren
Prins Ferdi I
Helmissenstraat 24,
5872 AS Broekhuizen
Tel.: 077 - 398 57 57

www.maasenpeel.nl
Theo en Gerda
Hermans-Marcellis
en medewerkers wensen
Ferdi I een prachtig
carnavalsseizoen toe.
Lekker eten en drinken doe je bij
Maaszicht in Broekhuizen.
Alaaf

www.eetcafemaaszicht.nl

Veerweg 12 • 5872 AG Broekhuizen • Tel. 077 463 18 66

mooiste dag van het beginnende carnavalsseizoen. Eindelijk mag
je uit het ei en ben je prins van Brokeze! Voor nu kijk ik uit naar
het versieren en de receptie. Daarna is het tijd om volop carnaval
te gaan vieren met allerlei leuke activiteiten zoals de buutavond,
herenzitting, prinsentreffen, buurtenbal, sleuteloverdracht,
kindercarnaval en natuurlijk de Tour de Brokeze.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je programma?
Na Aswoensdag en het haringschellen in de kroeg heb ik nog
twee dagen vrij. Deze dagen zullen zeker worden gebruikt om
wat bij te komen maar ook om te klussen in ons nieuwe huis.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden voor
familie, vrienden en kennissen?
Tegen mijn ouders heb ik meteen verteld dat ze mij gevraagd
hadden als prins, omdat Fleur en ik net samen een huis gekocht
hadden en we graag wilde verbouwen. De rest van de familie
vroeg er geregeld wel een keer naar maar dan wimpel je dat
gewoon af: ‘We hebben toch net een huis gekocht?’ Voor de
meeste vrienden was ik geen gegadigde en kwam het daarom als
een grote verrassing.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2018 mee willen
geven?
Geniet van het prins zijn, van het begin tot aan het eind. Zorg voor
goede schoenen en dan gaat de rest vanzelf.

Het Maashotel wenst
alle Kreye en Kreyinnen
enne goje carnaval

ALAAF!

www.hetmaashotel.nl

Van Leendert Transport
Van Leendert Milieuservice

Wij feliciteren Prins Ferdi I
Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst 077-320 9700
info@vanleendertbv.nl www.vanleendertbv.nl
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GEPLUKT Eelco van Coevorden

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.

Roan en de 9 jaar oude Merthe.
Eelco maakte naam als roadie
in de muziekwereld. Hij trok door
verschillende landen met onder meer
Di-rect, Krezip en de Heideroosjes.
Hij was net vader geworden van
Roan, toen hij in februari 2004 met
de laatstgenoemde band op weg was
naar Brussel. “Ik weet alles van die dag
nog”, zegt Eelco. “We waren al over
de grens, ter hoogte van Diest op de
A325 toen we een ongeluk kregen.”
De bus raakte total-loss, de apparatuur
zwaar beschadigd en twee crewleden
moesten naar het ziekenhuis voor
behandeling van botbreuken. Roadie
Eelco was er het beroerdst aan toe.
“Zo’n ongeluk gaat allemaal zo snel.
Op een gegeven moment werd ik van
ziekenhuis naar ziekenhuis vervoerd
en realiseerde me ineens dat ik niks
kon bewegen.” Het zag ernaar uit dat
Eelco nooit meer zou kunnen lopen.
“De doctoren gaven me zo’n 5 procent
kans. Ik heb in Roans oor gefluisterd
dat we een wedstrijdje zouden doen
wie het eerst kon lopen. Ik kon niet bij
de pakken gaan neerzitten.” Eelco laat
foto’s zien van de bus en zijn tijd
op de intensive care. Hij herstelde
beter dan verwacht, maar dat ging
niet vanzelf. “Tijdens mijn revalidatie
moest ik bijvoorbeeld om de twee
uur omgedraaid worden. Het is echt
verschrikkelijk om afhankelijk te zijn
van anderen.”

Als nuchtere Fries verhuisde hij vanwege de liefde begin jaren ’90 naar Horst aan de Maas. Als roadie van de
Heideroosjes had hij in 2004 een zwaar auto-ongeluk. Hij zou nooit meer kunnen lopen, maar kan dat inmiddels
weer wel. Nu geeft hij weerbaarheidstrainingen aan kinderen. Deze week wordt Eelco van Coevorden uit Horst
geplukt.
Het is even wennen, een stem die
met een duidelijk Friese klank ”wah”
zegt. De 45-jarige Eelco zag in 1971
het levenslicht, op zo’n 5 kilometer

van de Afsluitdijk. Hij studeerde af
aan de mts elektro. Toen ontmoette
hij Susan. Ze woonde in Ysselsteyn en
Eelco vertrok naar het verre zuiden van

PUZZEL

Sudoku

Nederland. “Ik ben het enige familielid
dat naar Limburg is verhuisd”, vertelt
hij. In 1999 trouwde het stel. Inmiddels
hebben ze twee kinderen: de 13-jarige

Werken met kinderen
geeft mij energie
Inmiddels loopt Eelco weer
en kan hij veel dingen zelf.
Zijn kortetermijngeheugen is wel
aangetast. Ook is hij afgekeurd om te
werken. “Ik moet het vooral veel van de
rechterkant van mijn lichaam hebben.”
Toch zit hij niet stil. Hij geeft namelijk
weerbaarheidstrainingen aan kinderen.

De ervaringen van het ongeluk en de
daaropvolgende revalidatie gebruikt
hij daar onder andere voor. “Ik begon
met trainingen geven op basisschool De
Meuleveld in Horst”, weet Eelco nog.
“Nu heb ik al ongeveer driehonderd
kinderen onder mijn hoede gehad.
Ik vind het leuk om met kinderen te
werken en om dit te doen. Dit geeft
me energie. En de energie die ik aan
de kinderen geef, krijg ik ook weer
terug. Ik begin altijd al enthousiast te
worden als ik er over praat.” Nu geeft
hij trainingen aan de groepen 7 en
8 van basisscholen in Swolgen en
Blitterswijck. “Ik ben opgeleid tot Rots &
Water trainer, heb de verdiepingscursus
‘Jongens in hun kracht’ en een
opleiding Neuro Linguïstisch
Programmeren gevolgd en heb ervaring
als karateleraar. Dit allemaal komt
samen in mijn eigen vorm gegeven
RAW-training. Dit staat voor Respect,
Aandacht en Weerbaarheid. Ik wil
vooral kinderen in hun hoofd sterk
maken, omdat ik weet hoe het is om je
nek te breken.” In januari is Eelco een
crowdfunding gestart om zijn laatste
stap als weerbaarheidstrainer te maken.
Inmiddels heeft hij al 25 procent van
het gewenste bedrag opgehaald

Meer Limburger
dan Fries
De Heideroosjes zijn inmiddels
uit elkaar en dat was voor Eelco wel
even slikken. “Met Marco Roelofs
heb ik bijvoorbeeld nog wel contact,
maar het einde van de Heideroosjes
heeft me wel even in een zwart gat
gegooid.” Hij voelt zich na al die jaren
meer Limburger dan Fries. “Hier ben ik
meer thuis dan in Friesland. Ik zie de
familie van Susan ook meer als familie
dan mijn eigen. De Horstenaren zijn
hartstikke leuke mensen en we wonen
in een fijne buurt.”

TE KOOP 3 WONINGEN

Boerderij d’n Homberg

Pastoor de Beijestraat 24 Hegelsom
✓ Hegelsom; gewoon nog mooier
✓ Verleden, karakter, nieuw woongenot
✓ Creëer jullie eigen woongenot
✓ Open ruimtes

✓ Contact naar buiten
✓ Tuin op zuiden
✓ Energieneutraal
✓ Naar eigen wens in te vullen

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
1

3

9

7

8

2

6

5

4

4

2

5

3

1

6

9

7

8

7

8

6

4

9

5

2

1

3

2

1

4

8

5

7

3

6

9

9

5

8

6

3

1

4

2

7

6

7

3

9

2

4

1

8

5

3

9

2

1

7

8

5

4

6

5

6

7

2

4

3

8

9

1

8

4

1

5

6

9

7

3

2

Nieuwsgierig?

Presentatie nieuwe woonplannen
door architect, makelaar en aannemer
zaterdag 11 februari 14.00 – 16.00 uur
op locatie (Pastoor de Beijestraat 24)
A D V I E S - TA X AT I E - B E M I D D E L I N G

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl
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Wat
zeg je?

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Traditie die niet
verloren mag gaan’

Over een kleine maand is het weer zover:
drie dagen feesten, hossen en plezier maken, of
te wel carnaval staat voor de deur. Een traditie
die nog steeds leeft onder jong en oud. Toch zegt
51 procent van de inwoners van Horst aan de
Maas geen carnaval te vieren. Dat blijkt uit
onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Je drie dagen helemaal onderdompelen in
het feestgedruis? Iets meer dan de helft van de
inwoners van Horst aan de Maas laat dit liever
aan zich voorbij gaan. Zij kiezen ervoor om tijdens
carnaval met vakantie te gaan of blijven lekker thuis.
Sommigen vinden zich er te oud voor geworden,
anderen vinden het te druk of kunnen wegens hun
gezondheid niet meer vieren. Waarom carnaval
niet verzetten naar de zomer, vraagt iemand zich
af. “Dan is het warmer weer. Heel wat anders
dan koukleumen voor een optocht met gaten en
bedompte zaaltjes die overvol zijn. Jassen die
niet meer terug te vinden zijn, de onherroepelijke

Inwonerspanel

1.672 leden

opinie 13

49%
ja

51%
nee

Vier jij dit jaar carnaval?
‘Heb er geen zin meer in’
‘Wij geven de jeugd voorrang’
‘Elke dag’

griepaanval na carnaval…” Iets meer dan 20 procent
zegt bij meerdere carnavalsactiviteiten aan te
sluiten. “Ons gezin viert zeker carnaval inclusief de
activiteiten die vóór carnaval plaatsvinden. Dit is
een traditie die zeker in Limburg niet verloren mag
gaan!”
De meeste mensen kiezen ervoor om in het
eigen dorp carnaval te vieren en dan bij voorkeur
in het café of gemeenschapshuis. Verkleden hoort
daar natuurlijk ook bij, al zegt 43 procent dat ze niet
elk jaar iets nieuws koopt. Zij pakken het kostuum
van vorig jaar uit de kast. En 39 procent geeft aan
nog geen idee te hebben of ze deze keer als piraat,
theezakje of toch clown verkleed zal gaan.
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

VOOR ROUWBLOEMWERK
persoonlijk en naar uw eigen wensen

Tel. 06-12 58 20 63 • Meterikseweg 94 Horst
www.flox-bloemenatelier.nl

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

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

Bespreking Poll week 03

Cookiemeldingen zijn vervelend
Een ruime meerderheid, 98 procent, van de stemmers op onze poll van twee
geleden is het unaniem eens: cookiemeldingen zijn vervelend. Het is erg irritant
wanneer er steeds zo’n melding opduikt. De Europese Commissie in Brussel wil
dit nu aan banden gaan leggen. Nu moet een gebruiker van een website bij het
openen van de pagina eerst aangeven of hij accepteert dat er cookies worden
geplaatst. Brussel wil nu dat websites geen toestemming meer hoeven te vragen
voor het plaatsen van zogenaamde ‘niet-privacygevoelige cookies’, die bijvoor-

beeld gebruikt worden om bezoekersaantallen bij te houden. Andere cookies
houden bijvoorbeeld bij welke sites de internetgebruiker bezoekt, informatie
waar adverteerders in geïnteresseerd zijn. een goed plan vindt de meerderheid.
De overige 2 procent heeft toch liever wel dat ze erop geattendeerd wordt dat
haar gegevens worden opgeslagen. Er wordt tegenwoordig toch al zo makkelijk
omgesprongen met privacygegevens, zeggen zij. Cookiemeldingen hebben wel
degelijk nut, al is het maar voor de bewustwording.

Huisdierenverbod terecht
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Het is vanaf 1 juli niet meer toegestaan om bijvoorbeeld een bruine beer,
jakhals of bizon als huisdier te houden voor particulieren. In totaal worden er
153 zoogdieren geschrapt van de lijst met toegestane huisdieren. Dat heeft
staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken maandag 30 januari
aan de Tweede Kamer laten weten. De dieren die verboden worden vanaf juli
zouden te gevaarlijk zijn of te specialistische zorg nodig hebben.
Een goede zaak, die verscherping van de regels. Sommige dieren zijn
gewoon niet geschikt als huisdier. Omdat bepaalde exotische zoogdieren
gewoonweg specialistische verzorging nodig hebben waarvan verzorgers vaak
of niet van op de hoogte zijn of deze gewoonweg niet kunnen bieden, acht
de staatssecretaris het beter om het houden van dit soort dieren te verbieden.

Logisch, want wie weet er nu precies hoe een Siberische paardenspringmuis of
klein behaard gordeldier het best verzorgd dient te worden? En daarnaast zijn
sommige diersoorten zoals een bruine beer of jakhals gewoon te gevaarlijk om
als huisdier te houden. Diereneigenaren kunnen een zogenaamde ontheffing
aanvragen voor het verbod, als zij kunnen aantonen wel goed te kunnen zorgen
voor het dier.
Aan de andere kant gaat het misschien ook wel ver om zoveel exotische
zoogdieren te verbieden als huisdier. Het is goed voor het welzijn van dieren
dat er gecontroleerd wordt, maar veel dierenliefhebbers zullen van mening
zijn dat je bijna ieder dier in gevangenschap kunt houden, mits je aan de juiste
voorwaarden voldoet.

Uitslag vorige week (week 04) > schaatsen op natuurijs is onverantwoord > eens 44% oneens 56%

Chagrijn
Ik kan natuurlijk een
column gaan schrijven over
de inauguratie van Donald
Trump, maar dat doe ik niet.
Er is inmiddels al zoveel over
hem geschreven. Ik ben bang
dat ik dan in herhaling val en
ik hou niet van herhalingen
en vooral niet van clichés.
Ik zou ook kunnen schrijven
over de nieuwe lekken in de
Teevendeal. Maar als ik hier al
over nadenk, kan ik alleen al
concluderen dat ik hier
hoofdpijn van krijg. De vraag of
dit komt omdat ik het gehad
heb met het bonnetje van
Teeven of een kater heb van
het bonnetje wat ik vorige
week zondag moest afrekenen
na een fantastische avond
feesten in ’t Tuuteriek, is maar
de vraag. Ik kan het ook gaan
hebben over het weer hier in
Nederland. Een onderwerp wat
altijd ter sprake komt wanneer
je niet weet wat je moet
zeggen. Maar ik ga ook niet
over dit onderwerp schrijven,
want dan ben ik, binnen nu en
vijf zinnen flink chagrijnig. Heel
even dacht ik een mooi stuk te
gaan schrijven over het
schaatsplezier van de
afgelopen dagen. Maar als ik
aan schaatsen denk, denk ik
aan ijs, en als ik aan ijs denk,
denk ik aan kou, en als ik aan
kou denk, denk ik weer aan
het barre weer hier in
Nederland. En ja, ik hou niet
van herhalingen en vooral niet
van clichés. Ook al herhaal ik
het toch, pech want ik ben
even chagrijnig.
Goed even iets positiefs.
Ik denk dat jij daar nu wel aan
toe bent na deze bekrompen
column. Het positieve waar ik
mee wil eindigen is, dat ik je
een doorgewinterde lezer vind,
om maar niet in herhalingen te
vallen over het weer. Ik hoop
dat je nu weer deze dag vrolijk
kunt voortzetten.
Chagrijn ze,
Niels

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
02 februari 2017
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsbijeenkomst
dinsdag 14 februari 2017
Thema-avond waarin de discussie “Intensieve Veehouderij”
een vervolg krijgt. De onderwerpen waarop deze avond de
focus ligt zijn “Ruimtelijke Ordening” en “Mestverwerking”.
Programma in hoofdlijnen:
20.00 Opening.
Inleidende presentatie door Els van
der Molen, afdelingsmanager Ruimte
20.20 Ruimte voor “pitch” voor werkgroepen/
ondernemers.
20.40 Plenaire discussie raad en
werkgroepen onder leiding van externe
gespreksleider aan de hand van
stellingen en vragen.
22.00 Afsluiting.
De openbare raadsbijeenkomst vindt plaats in

de raadzaal van het gemeentehuis van Horst
aan de Maas, aanvang 20.00 uur. U bent van
harte welkom.
De opzet van de avond kan worden ingezien op
de website www.horstaandemaas.nl
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met de griffier R. Poels, tel.: 06 518 528 91.

Rijbewijs, paspoort of
identiteitskaart aangevraagd?
Let op! Op dinsdag 14 februari is het na 13.30 uur niet mogelijk om deze documenten af te halen
in het gemeentehuis. Vanaf woensdag 15 februari gelden weer de normale openingstijden.

Bomen snoeien
Tienrayseweg en Venrayseweg
Deze maand voert de firma Monsdal onderhoud uit aan de bomen langs de Tienrayseweg en
Venrayseweg. Hierbij worden delen van deze wegen tijdelijk afgesloten.
Afsluiting Tienrayseweg
Van maandag 6 t/m vrijdag 10 februari is
de Tienrayseweg tussen de toegangsweg
naar restaurant/boscafé Het Maasdal en
de Mackayweg afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer. Fietsers kunnen wel gewoon
door.

• Tussen de Wittebrugweg en de
Tienrayseweg.

Afsluiting Venrayseweg
Van maandag 13 t/m donderdag 16 februari
wordt de Venrayseweg in twee delen afgesloten:
• Tussen de Noordsingel en de Wittebrugweg.

Voor vragen kunt u contact opnemen met
Coen Wijnhoven (uitvoering werkzaamheden)
of Ton Peeters (verkeersmaatregelen) via
(077) 477 97 77.

Omleidingsroutes
Bij alle afsluitingen worden duidelijk omleidingsroutes ingesteld. Aanwonenden worden per
brief geïnformeerd.

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

Wilhelminaplein
De Afhang kavel 40

Melderslo
Steegstraat 26

Evertsoord
Patersstraat 4

Kronenberg
Travers 5

Meterik
Bondserf

Horst
Kerkstraat 1, 3, 3a, 3b, 3d,
5 en 5a
Stationsstraat 90
Veld Oostenrijk 13
Tienrayseweg 10b

Sevenum
Hackert 8
Erik de Rodeweg 3
Wegen ten noorden van
Toverland
Deel Romerweg

Horst aan de Maas
Stemmen met een kiespas
Stemmen bij volmacht
Stemmen per brief
Vertrokken naar onbekende
bestemming
Vertrokken naar Vietnam

U stemt toch ook op 15 maart 2017?

Tweede Kamerverkiezingen
Op woensdag 15 maart 2017 worden de verkiezingen gehouden van de leden van de Tweede
Kamer der Staten Generaal. Hieronder treft u een samenvatting aan van een aantal mogelijkheden waar u gebruik van kunt maken om te stemmen.
Stemmen bij volmacht
Dat het mogelijk is om bij de aanstaande
Tweede Kamerverkiezingen iemand anders
te machtigen om voor u te gaan stemmen op
woensdag 15 maart.

tegelijk met zijn/haar eigen stem uit te
brengen. Een kiezer mag niet meer dan twee
volmachten aannemen. De volmachtgever is
niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf
aan de stemming deel nemen.

Machtiging door overdracht van de stempas
(onderhandse volmacht)
De kiezer kan (na ontvangst van de stempas)
tot en met de dag van de stemming, zelf een
andere kiezer machtigen door de stempas
aan die kiezer over te dragen (vul hiervoor de
achterzijde van de stempas in).
Deze aangewezen gemachtigde moet wel ook
zelf in de gemeente Horst aan de Maas
ingeschreven staan (lees: woonachtig zijn)
als kiezer (op 30-1-2017). Vergeet niet een
kopie van een geldig legitimatiebewijs mee
te geven aan de gemachtigde. Deze dient
overlegd te worden aan de voorzitter van
het stembureau bij het uitbrengen van de
stem.

Stemmen in een andere Nederlandse gemeente
Dat het mogelijk is om zelf in een andere
Nederlandse gemeente te gaan stemmen.

Schriftelijke volmacht
Voor het machtigen van een kiezer die zelf
niet in de gemeente Horst aan de Maas woonachtig is of indien het niet mogelijk is iemand
onderhands te machtigen vanwege bijvoorbeeld tijdelijk verblijf in het buitenland kan een
zogenaamde ‘schriftelijke volmacht’ worden
aangevraagd. Het formulier (L8) is verkrijgbaar
op het gemeentehuis of kan worden gedownload via de website: www.horstaandemaas/
verkiezingen. U kunt het ingevuld mailen naar:
gemeente@horstaandemaas.nl.
Het dient uiterlijk vrijdag 10 maart 2017
ingediend te worden bij de gemeente.
Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een zogenaamd ‘volmachtbewijs’.
De gemachtigde dient de volmachtstem

Kiezerspas
Indien u uw stem wilt uitbrengen in een
andere Nederlandse gemeente dient u
een zogenaamde ‘kiezerspas’ aan te vragen.
Het formulier voor een kiezerspas (K6) is
verkrijgbaar op het gemeentehuis of kan
worden gedownload op bovengenoemde gemeentelijke website.
Het dient uiterlijk vrijdag 10 maart 2017
ingediend te worden bij de gemeente.
Stemmen vanuit het buitenland
Dat het mogelijk is om zelf uw stem per brief
uit te brengen indien u op woensdag 15 maart
tijdelijk in het buitenland bent.
Stemmen per brief
Indien u ingeschreven staat in de gemeente
Horst aan de Maas maar op de dag van de verkiezingen (tijdelijk) in het buitenland bent, kunt
u uw stem uitbrengen per brief. Het formulier
(M3) is verkrijgbaar op het gemeentehuis of kan
worden gedownload op bovengenoemde gemeentelijke website. Het dient uiterlijk vrijdag
15 februari 2017 ingediend te worden bij de
gemeente.
Nadere inlichtingen via bovengenoemde
website of bij Team KCC/Burgerzaken
(077) 477 97 77.

Commissie bezwaren
en klachten

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 7 februari
2017 bij elkaar voor een hoorzitting.
Hoorzitting om 18.30 uur
Hoorzitting gaat over een bezwaar gericht tegen
een planschadebesluit aan de Hamweg in Horst.
De commissie brengt advies uit over te nemen
besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting

vindt plaats in het gemeentehuis van Horst
(ingang via hoofdingang) en zijn openbaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie, mevr.
A. Schatorje-Linders, tel. (077) 477 97 77.

HORST AAN DE MAAS

Word vrijwilliger!
www.vrln.nl

Win gratis deelname

Startersprogramma Impactfabriek
Heb jij een sociaal idee wat je graag wil ontwikkelen naar een businessmodel?
Zoek jij kennis, inspiratie en een netwerk om dit voor elkaar te krijgen?

Werkzaamheden Convent
Op maandag 6 februari 2017 start aannemersbedrijf Vissers Ploegmakers in opdracht van de
gemeente Horst aan de Maas met werkzaamheden aan de riolering in de Convent in Horst.
De werkzaamheden bestaan uit het maken van
een hooggelegen noodverbinding tussen het
riool en de duiker onder de A73 en zullen naar
verwachting 3 à 4 weken in beslag nemen.
Deze maatregel maakt deel uit van de korte
termijn maatregelen om de kans op wateroverlast in Stuksbeemden fors te verminderen.

Wij zijn partner van de Impactfabriek en
mogen 1 deelname aan hun startersprogramma gratis weggeven!
Meer weten?
Stuur zo spoedig mogelijk een email naar
r.dekkers@horstaandemaas.nl en we sturen je
info hierover. Meer weten over de Impactfabriek
en haar programma: www.impactfabriek.com

Mogelijke overlast
De werkzaamheden kunnen enige overlast

opleveren. Wij vragen uw begrip hiervoor.
De direct aanwonenden zijn via een
bewonersbrief al nader geïnformeerd.
Meer informatie
Voor vragen over de rioolwerkzaamheden
kunt u tijdens kantooruren bellen met de
uitvoerder van Vissers Ploegmakers,
Ger Verlouw, 06 51 57 96 68.

Algemene informatie
Gemeentehuis

Telefonische bereikbaarheid

Postadres:

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

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

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

Administratie Partners

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

Wij regelen het voor u!

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

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

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

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

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

gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.

Openingstijden receptie/snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
kan van 8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie
afgehaald worden.

Openingstijden Openbare Werken
Openbare Werken aan de Americaanseweg
43 in Horst is dagelijks geopend van 07.30 tot
12.00 uur en van 12.30 tot 16.00 uur.

Start nieuwe
theorie cursus
voor auto
Start: Maandag 13 februari, 19.00 uur
Examen: Donderdag 30 maart
Waar: Gasthuisstraat 54, Horst
Aanmelden: www.hobahorst.nl
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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.

Nieuwe Kloosterhof: festival van gemiste kansen
Al een paar jaar zijn we in goed overleg bezig het centrum van Horst
aantrekkelijker te maken voor de inwoners, voor de toeristen en voor de
ondernemers. En kijkend naar het Wilhelminaplein en het Lambertusplein
lukt dat heel aardig. Het wachten was op de presentatie van de plannen
voor de Kloosterhof. Afgelopen woensdag werden die gepresenteerd. Voor
ons was het een afknapper.
Het college had de vergunning al
verleend zonder overleg met de raad.
En dus was het overleg zinloos. Het
college heeft bij de eerdere plannen voor het centrum altijd de raad
vanaf het begin geraadpleegd, maar

in dit geval vond men dat niet nodig.
Uiteraard hebben we gevraagd waarom
het college dat niet gedaan heeft. Het
antwoord was simpel en onthutsend.
Het college is van mening dat men
deze bevoegdheid had en die heeft

men ook gebruikt.
Wij hebben daar een uitdrukking
voor: ‘De arrogantie van de macht’.
Geen spoor van spijt over dit optreden.
Een gemiste kans om draagvlak voor
dit plan te krijgen. Maar er is nog een
aspect. Wij zijn van mening dat in
dit geval het college deze bevoegdheid niet had. Het college heeft die
bevoegdheid alleen als “het bebouwingsbeeld niet in negatieve zin wordt
beïnvloed”. In de omgeving zijn alle
gebouwen hoger (2 á 3 etages) dan

dit plan (eerste etage). Dus na de uitvoering van dit plan staat er straks een
kabouter tussen reuzen. Iedereen zal
het met ons eens zijn dat die kabouter
het bebouwingsbeeld wél negatief
beïnvloedt. En dat is geen kwestie
van smaak, waarover de wethouder
opmerkte “dat over smaak niet getwist
kan worden”. Het gaat hier niet om
smaak, zoals de vorm van de “blokkendoos” of de kilte van de witte, glazen
pui, maar over een feit namelijk de
afwijkende maat.

Dus naar onze mening was het
college niet bevoegd. Het college
heeft met dit besluit een kans gemist
om het centrum echt aantrekkelijker
te maken. Overigens vinden wij dat
over smaak wel mag en bij voorkeur
veel getwist moet worden. Als u
hierover met ons wilt praten. Dat kan.
Iedere eerste zaterdag van de maand
zijn we er voor u in de bibliotheek
van Horst, van 11.00 tot 12.00 uur.
Henk Kemperman,
D66 Horst aan de Maas

Ja-maar, Ja-en
Afgelopen week heb ik een presentatie bijgewoond van Omdenken.
Doel van deze presentaties is het veranderen van denken in problemen
naar het denken in mogelijkheden. Met korte sketches laten ze je het
verschil tussen een ja-maar zegger en een ja-en zegger zien.
Stel, iemand heeft een goed
idee en het enige wat je hoort zijn
ja-maars. “Ja, maar dit is vroeger al
eens geprobeerd en toen werkte dat
totaal niet.” “Ja, maar wat als het
mislukt?”

Al die ja-maar zeggers geven
je het gevoel dat elke poging tot
vernieuwing verzanden in argumenten
en tegenwerpingen. Dit denken in
beperkingen leidt uiteindelijk tot afstel
en stilstand.

blueberries & asparagus
ABB Trading B.V. is een nog jonge firma die zich bezig
houdt met de import, export en handel van blauwe bessen
en asperges uit diverse landen in Europa, Afrika en
Zuid-Amerika. Aan de Fabrieksstraat in Horst staat een
moderne verpakkingshal waarin jaarrond blauwe bessen
worden verpakt.
Vanwege de forse groei zijn wij op zoek naar een:

ADMINISTRATEUR
M/V

voltijd

Als administrateur ben je verantwoordelijk voor de gehele financiële
administratie. Debiteurenbeheer, urenadministratie, het opstellen
van begrotingen, BTW aangiftes, het ondersteunen van de commerciële
en productie afdeling, de maandelijkse rapportage aan de directie,
maken deel uit van het takenpakket.
Functie-eisen
• HBO-niveau, financiële richting;
• minimaal 3 jaar relevante werkervaring;
• accuraat;
• klantgericht;
• communicatief vaardig;
• goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en
geschrift.
Wat wij bieden
Wij bieden een uitdagende werksfeer met enthousiaste collega’s
in een dynamische branche met een hoge mate van zelfstandigheid
en verantwoordelijkheid.
Salaris volgens CAO Groothandel AGF.
Ben je geïnteresseerd, stuur dan je sollicitatie naar
ABB Trading B.V. Fabrieksstraat 6 te 5961 PK Horst
of accounts@abbtrading.nl

Je kunt een idee ook benaderen
met een ja-en houding. Je denkt in
termen van wat wel kan en waarbij je
volop kansen en mogelijkheden ziet.
Je creëert zo creativiteit en vernieuwing
met misschien wel een onverwacht
mooi resultaat.
Dat is hoe wij als PvdA Horst aan
de Maas omgaan met de ideeën en
voorstellen waar we mee te maken
krijgen. Of ze nou zijn van het college,

bedrijven, verenigingen of inwoners
van Horst aan de Maas komen, we
benaderen en beoordelen ze met
een positieve en open blik, met extra
aandacht op de sociale en duurzame
component. Want samen en met een
positieve insteek kunnen we alles,
alleen kunnen we niets.
Ruud Baltussen,
PvdA Horst aan de Maas

Verhuurbedrijf Lumar bestaat inmiddels 32 jaar en
is in die tijd uitgegroeid tot een middelgrote verhuuronderneming met twee vestigingen in Limburg.
Onze bedrijfsactiviteiten kunnen worden opgedeeld
in drie hoofdcategorieën Hoogwerksystemen,
Bouwmachines en Party & Events.
In verband met een toenemende vraag naar onze producten zijn wij voor de afdeling
Party & Events opzoek naar een geschikte kandidaat voor de functie van:

(Junior) Verkoopmedewerker
Party & Events m/v

met als standplaats Horst. Dit ter ondersteuning van onze huidige accountmanager.
Je werkzaamheden zullen bestaan uit:
Het adviseren van relaties zowel per
telefoon als in persoon als per email;
Het samenstellen en uitbrengen van
offertes, opdrachtbevestigingen en de
facturatie hiervan;
Controle op beschikbaarheid van de
materialen;
Het maken van verzamellijsten;
Alle verder voorkomende werkzaamheden,
zowel op kantoor als in het magazijn.
Wij vragen:
Een afgeronde opleiding op MBO niveau
richting verkoop of events;
Ervaring in de een soortgelijke functie of de
evenementenbranche is een pré;
Commercieel en administratief onderlegd,
leergierig en flexibel;
Verantwoordelijkheid gevoel;
Zelfstandig kunnen werken maar tevens
een team player;
Affiniteit met evenementen en met onze
materialen in het bijzonder;
Een goede beheersing van de Nederlandse
en Duitse taal in woord en geschrift,
Engels is een pré;
Kennis van de reguliere officepakketten;
Representatief en goede communicatieve
vaardigheden;

Rijbewijs B;
Fulltime (40 uur) beschikbaar;
Woonachtig in de regio Horst.
Wat kunnen wij je bieden:
Marktconform salaris;
Na gebleken geschiktheid behoort een
vast dienstverband tot de mogelijkheden;
Een leuk en klein team om in te werken;
Een veelzijdige en verantwoordelijke functie
binnen een gezond en groeiend bedrijf.
Ben jij de kandidaat die we zoeken?
Solliciteren:
Stuur je CV met motivatiebrief naar
Verhuurbedrijf Lumar B.V o.v.v.
Sollicitatie Verkoopmedewerker Party & Events
Energiestraat 4, 5961 PT, Horst
Of mail naar jan@lumar.nl
Voor inhoudelijke vragen over deze functie
kun je contact opnemen met;
Dhr. J. Cox, Verhuurbedrijf Lumar B.V.
te Horst, Tel 077-3986737
Tot 01-03-2017 wordt je sollicitatie
in behandeling genomen.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.lumar.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
Woonplaats
Leeftijd
School

Tijs Schlooz
Sevenum
18 jaar
ROC Ter AA Helmond

Wat zou je nooit weggooien?
Vrienden, familie en ambities.
Vrienden en familie zijn onbetaalbaar
en ambitie heb je nodig om toch een
beetje carrière te maken.

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

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

jongeren 17

aan
Tijs Schlooz

Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Dat het weekend weer in zicht komt.
Na een lange week school kijk ik toch
altijd wel uit naar het weekend, dan
kan ik een beetje uitrusten.
Hoe zou jij de biografie van je leven
noemen?
Eigenwijze plannen. Omdat ik graag
mijn eigen plannen maak en als ik die
eenmaal heb gemaakt ben ik ook niet
meer snel om te praten.
Heb je een bijbaantje?
Ik werk bij de Jumbo in Sevenum, hier
doe ik vakkenvullen. Dit vind ik een erg
leuk bijbaantje.
Waar ben je verslaafd aan?
Aan muziek ben ik verslaafd, omdat
ik het gewoon heel erg leuk vind
om te luisteren. Ook speel ik graag
mee op de gitaar of de piano. Ik heb
niet een bepaalde muziekgenre dat
ik echt leuk vind, ik luister echt van
alles, het maakt me allemaal niet zo
veel uit.

In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Met de tussentijdse toets voor mijn
autorijexamen was ik toch heel erg
zenuwachtig. Ik weet echt niet precies
waarom. Waarschijnlijk kwam het
door de druk die er op lag om te
slagen en er zit dan een onbekende
naast je in de auto, dat is toch minder
fijn rijden.
Ben je bijgelovig?
Nee, ik ben totaal niet bijgelovig.
Ik heb er gewoon niks mee en waarschijnlijk ben ik te nuchter om in zulke
dingen te geloven.
Wat is het engste dat je ooit hebt
meegemaakt?
Na heel hard en lang nadenken kon
ik niks bedenken. Ik kan me geen
specifieke situatie bedenken waarin
ik echt bang was. Bang ben ik nou
eenmaal niet zo snel.
Welke emoticon gebruik je het
meest?
De lachende emoticon met de traantjes. Deze gebruik ik het meeste omdat
ik vaak vrolijk ben en lachen heel erg
leuk vind.
Introvert of extravert?
Volgens mij zit ik er precies tussenin.
Ik ben namelijk erg rustig en gericht op
mezelf, maar ik vind het wel heel erg
leuk om met mensen op te trekken.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Aan dit nummer heb ik geen speciale
herinneringen, maar Survival van Muse
vind ik een heel erg leuk nummer.
De combinatie van piano, gitaar en
zang vind ik erg goed in dit nummer.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Het is heel erg cliché, maar ik zou toch
voor vliegen gaan. Ik houd erg van
reizen dus met deze superkracht zou ik
de hele wereld over willen vliegen.
Wat zou je nog willen doen in
je leven?
Graag zou ik nog ooit een eigen bedrijf
op zetten. Het liefste zou ik dan een
bedrijf in de bouwkunde willen. Ik doe
zelf de opleiding bouwkunde en dit
vind ik tot nu toe erg leuk.
Wie is je favoriete leraar?
Henk Jagt mijn docent sterkteleer is
mijn favoriete leraar. Hij kent zijn eigen
vakgebied heel erg goed en weet
precies hoe het in elkaar zit. Ook weet
hij hoe jeugd werkt en hij gaat ook leuk
om met jongeren.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Ik heb twee goede adviezen
gekregen. Eentje is dat ik moet
genieten van mijn leven en niet
te veel moet kijken naar geld.
Dit advies kwam van mijn opa. Ik
vind dit een heel erg goed advies
omdat het helemaal klopt. Ook moet
je genieten van de tijd die je hebt.
Het andere advies is dat ik niet te
perfectionistisch moet zijn. Dit was het
advies van mijn moeder. Zelf herken
ik me hier wel in, ik wil namelijk heel
erg veel goed doen. De laatste tijd
houd ik me ook goed aan dit advies,
mijn perfectionisme is veel erger
geweest.

Nóg een
column over
Trump
Ja, ja, ik ben niet de enige
columnist die over de nieuwe
president van Amerika schrijft.
In de HALLO is er ook al een
aantal voorbij gekomen van
mijn collega’s. Toch vond ik het
nu zeker weer nodig dat er een
stukje over deze man zou
verschijnen. Aangezien zijn
nieuwe maatregelen van de
afgelopen drie weken moeilijk
te negeren waren…
Stap voor stap leek hij de
wereld erger te willen maken.
Het begon al op zijn eerste
werkdag: hij besloot de steun te
schrappen voor organisaties die
meisjes in ontwikkelingslanden
helpen met hun zwangerschap
en eventuele abortus. Dan vraag
ik me af: zijn er serieus mensen
in Amerika die dat een goed idee
vinden?? Nu moeten andere
landen die het niet kunnen
aanzien dat deze meisjes aan
hun lot worden over gelaten het
gaan oplossen. Hiermee komt
Trump duidelijk zijn verkiezingsbelofte na: ‘America first’.
Helaas bleef het niet bij deze
maatregel: Trump heeft het werk
aan twee omstreden oliepijpleidingen hervat, het werk aan de
muur hervat en heeft een
inreisverbod voor moslims uit
zeven verschillende landen
ingesteld. Zijn meest recente
maatregel: het inreisverbod,
heeft gigantische gevolgen voor
immigranten en vluchtelingen.
Mensen die alles achter laten
voor een beter leven en om
Amerika te helpen worden niet
toegelaten. Ik dacht toch serieus
dat discriminatie illegaal was of
mag de baas van de wereld dat
dan weer wel?
Overal ter wereld waren er
protesten tegen de nieuwe
president met zijn nieuwe bizarre
wetten. Er werd in totaal
gedemonstreerd door meer dan
1 miljoen mensen, en terecht.
Zelf zou ik graag meedoen.
Helaas is een vliegticket naar
Amerika een beetje duur dus
protesteer ik een beetje mee
vanachter mijn laptop.
Liefs,
Anke
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Oxalis dichtbij kampioenschap
Door: korfbalclub Oxalis
Voor Oxalis 1 stond zondag 29 januari een belangrijke wedstrijd op het programma. Ze mochten het in Millingen
aan de Rijn op gaan nemen tegen Klimop (K) 1, de ploeg die de tweede plaats op de ranglijst bekleedde. Bij winst
zou Oxalis de volgende wedstrijd al mogen gaan spelen om het kampioenschap.
De dames begonnen sterk aan
de wedstrijd, want die twee punten
moesten en zouden mee naar huis
genomen worden. Al vlug leidde Oxalis
de wedstrijd met 0-2. Klimop wist ook
te scoren, maar de gasten uit Horst
aan de Maas waren ze steeds net een
stapje voor waardoor Klimop niet bij
kwam. Echter na twee blessures bij
Klimop leek het alsof de dames van
Oxalis uit hun doen waren, terwijl het
toch eigenlijk andersom zou moeten
zijn. Klimop wist gelijk te maken en

voor rust zelfs de voorsprong te pakken.
Hierdoor keek Oxalis tegen een 7-6
achterstand aan.
Coach Wendy Theelen schudde
de dames in de rust goed wakker.
Oxalis mocht het niet weg gaan geven.
Het leek te helpen: direct in de eerste
minuut na rust werd de gelijkmaker
gescoord. Hierna bleven meer treffers
helaas uit. Er werd veel te gehaast
gespeeld wat ten koste ging van het
afmaken van mooie kansen. Het was
bloedstollend spannend. Beide ploegen

hadden het lastig en het lukte hen niet
om te scoren. Vijf minuten voor tijd
wisten de dames van Oxalis toch nog
het verschil te maken en met twee
treffers wisten ze de wedstrijd te winnen. Eindstand Klimop (K) 1 - Oxalis 1:
7-9.
Dankzij deze winst mogen de
dames van Oxalis volgende week gaan
spelen om het kampioenschap in de 1e
klasse. De wedstrijd begint om 13. 45
uur in de Kruisweide in Sevenum en er
wordt gespeeld tegen NeCa 1.

Wittenhorst erg mild
voor De Valk
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het gelijkspel in het eerste treffen met voetbalvereniging De Valk uit Valkenswaard is middels een mooie 1-3
zege ruimschoots goed gemaakt. Wie deze wedstrijd zondag 29 januari gezien heeft zal hebben moeten constateren
dat De Valk in zijn handjes moet knijpen dat de uitslag niet hoger is geworden.

SOS Meerlo-Wanssum
bouwt een speciale
school voor dove
kinderen in het dorpje
Jiboro (Gambia).
Helpt u mee?
Bankrekeningnr.: 13.25.91.189

www.sos-meerlowanssum.nl

Nadat het eerste schot van De Valkspeler Wouter Kramer door Sjors Witt
werd gestopt was het de beurt aan
de oranjemannen. In de vijfde minuut
ging Joost van Rensch op avontuur.
Jammer dat deze poging tegen de paal
belandde. Zijn lobje even later ging
net over. Wittenhorst bleef domineren.
Dit kwam uiteindelijk door een doelpunt
tot uiting. Uit een corner door Daan
Verlijsdonk kwam de bal gevaarlijk voor
het doel. Het was tenslotte De Valkspeler Steef Vosters die uit nood de bal
als laatste beroerde, 0-1.Dit doelpunt
deed de gehaastheid in de ploeg niet

afnemen. Er werd veel balverlies geleden. Ruststand bleef bij 0-1.
De thee leek Wittenhorst goed
gedaan te hebben. Het kwam furieus
uit de startblokken. De eerste de beste
aanval werd door Willem Heijnen als
beste gewaardeerd. Hij kon de bal
ontfutselen en de doelman werd op het
verkeerde been gezet, 0-2. Het fijnste doelpunt viel snel hierna. Na een
perfecte aanval werd de bal teruggelegd in de voeten van Frank Peeters.
Zijn reactie is nu al bekend. De knal
belandde onhoudbaar in de rechterbovenhoek (0-3).

Een grote overwinning leek
aanstaande. Echter de concentratie
was ver te zoeken. Een voorbeeld
hiervan was de onbesuisde actie van
Tom Zanders. De toegekende penalty
werd door Tom Reckers binnengeschoten, 1-3. In de resterende tijd konden
de supporters zich ‘vermaken’ hoe
Wittenhorst de ene na de andere kans
niet wist te benutten. Slordigheid ten
top. Belangrijk is evenwel dat er veel
kansen werden gecreëerd. Zo eindigde
deze makkelijk gewonnen wedstrijd
voor Wittenhorst op een derde plaats
op de ranglijst.

Dart Club De Melderse
in het nieuw
DEKKERS TWEEWIELERS
Postbaan 14 • 5861 CT Wanssum • tel 0478 - 53 21 66
info@dekkerstweewielers.nl • www.dekkerstweewielers.nl

Dart Club De Melderse uit Melderslo is voorzien van nieuwe shirts dankzij de Alards Group, Café
’t Tunneke en Van Lipzig BV. De dartclub, opgericht in 1999, heeft drie teams variërend in leeftijd van
23 tot 58 jaar. De wedstrijden worden gespeeld op dinsdagavond bij de Venlose Darts Organisatie
(VDO). Het eerste en tweede team komen uit in de tweede divisie en het derde team in de derde
divisie. “Het niveau van Michael van Gerwen wordt zelden gehaald, maar gezelligheid staat bij ons
voorop”, aldus de club.
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KNVB voert
veranderingendoor voor
pupillenvoetballers
Met ingang van het seizoen 2017/2018 start het amateurvoetbal met nieuwe wedstrijdvormen voor pupillenvoetballers. Pupillen Onder 8 en Onder 9 jaar gaan in de vernieuwde opzet op een kwart voetbalveld partijtjes van
6-tegen-6 spelen. AVV America en Sparta’18 geven hun mening over de nieuwe regels: “De vernieuwingen hebben
impact.”

Wij zijn op zoek naar een ervaren

Meewerkend Voorman /
Maatvoerder / Betontimmerman
met coördinerende kwaliteiten. Je bent zowel uitvoerend
werkzaam op de bouwplaats als dat je verantwoording
draagt over een team.

Functie-eisen:
• Bouwkundige achtergrond,
mbo-opleiding;
• Technisch inzicht;
• Ervaring met Total Station
is een pré;
• In bezit van rijbewijs.

Werkzaamheden:
• Maatvoeren;
• Bekistingen maken en
verplaatsen;
• Beton verwerken.

Graag zien wij uw sollicitatiebrief
met cv tegemoet op e-mailadres:
info@johnvangestel.com t.a.v.
Johan van Gestel

Hoofdstraat 44a, 5808 AV Oirlo
Tel. 0478 - 64 00 67

www.johnvangestel.com

10%

met kortingen tot

In het huidige seizoen spelen die
leeftijdscategorieën nog 7-tegen-7
op een half veld. Op haar website
geeft de KNVB aan dat ‘spelen op
een kleiner veld beter aansluit op de
belevingswereld van kinderen van deze
leeftijd.’ Daarnaast wordt er geen team
meer kampioen aan het einde van
het seizoen. Volgens de voetbalbond
staat voor kinderen vooral de uitslag
op zaterdag centraal en zijn vooral de
ouders geïnteresseerd in de ranglijst,
wat tot onnodige spanningen en onplezierige situaties kan leiden
Peter Hesp, voorzitter van AVV
America, moet het allemaal nog maar
bezien. “Ik durf niet direct te zeggen of het een goede beslissing is.
We moeten het in de praktijk zien.
Mensen schieten bij verandering al snel
in de verdediging.” Wel trekt Hesp in

twijfel of de KNVB ook heeft nagedacht
over de organisatorische aanpassingen. “Er moeten nu bijvoorbeeld
meer leiders komen omdat je minder
spelers per team krijgt. Ook vind ik
het jammer dat er geen kampioenen
meer zijn. Aan de andere kant zie je bij
voornamelijk grote verenigingen dat ze
bepaalde teams laag indelen, puur om
kampioen te worden.”
Richard van Cleef is jeugdwedstrijdsecretaris bij Sparta’18 in Sevenum.
Bij de vereniging heerste eerst wat
negativiteit over de nieuwe regels,
maar dat is nu wel anders. “We zijn
van mening veranderd dankzij de
bijeenkomsten van de KNVB. We
horen veel negatieve dingen over de
vernieuwingen, maar we denken dat
het wel degelijk een verbetering kan
zijn. De KNVB zegt dat het allemaal niet

zo veel betekent, maar dat is echt wel
het geval. De vernieuwingen hebben
impact.”
Van Cleef denkt in tegenstelling
tot Hesp niet dat er door de maatregelen veel nieuwe vrijwilligers nodig
zijn. “Dat valt reuze mee. De teams
worden kleiner, maar daardoor gaan
we ook van drie naar twee leiders.”
Bij Sparta’18 hebben ze al verschillende testwedstrijden gespeeld met
de pupillen. “Daar merkten we dat het
nieuwe concept best veel voordelen
kan hebben. Het indribbelen is een
groot voordeel en spelers krijgen veel
meer balcontacten nu. Er zitten zeker
positieve kanten aan de beslissing van
de KNVB. In het seizoen 2018/2019
starten ook de teams van Onder 10,
Onder 11 en Onder 12 met de nieuwe
wedstrijdvormen. (Foto: archief)

Hegelsom wint moeizaam
maar ruim van Kessel
Door: voetbalvereniging VV Hegelsom
Het eerste team van VV Hegelsom is er in geslaagd om goed te beginnen aan de tweede seizoenshelft. In een
duel op zondag 29 januari met veel overtredingen en geen enkele kaart wist het team van Math Joosten Kessel te
verslaan met ruime cijfers, 4-0.
De wedstrijd begon erg matig
met weinig kansen aan beide kanten.
Hegelsom had een licht overwicht op
Kessel, maar dit resulteerde in enkele
kleine en niet dreigende doelpogingen.
Halverwege de eerste helft viel er een
doelpunt aan de kant van Hegelsom.
Hegelsom kreeg een vrije trap toegewezen en Damian Linders ging achter
de bal staan. De voorzet van Linders
werd dusdanig verlengd door een speler van Kessel dat de keeper verschalkt
werd in de lange hoek, 1-0.
Er gebeurde vrij weinig op de

grove overtredingen aan beide kanten na en enkele goede acties van
Liam de Vries zorgden voor dreiging
bij Hegelsom. Kessel kwam er af en
toe ook goed door en had de pech
dat Mick Vollenberg de bal blokte bij
hun grootste kans van de wedstrijd.
Halverwege de tweede helft kwam Juul
Janssen het veld in bij Hegelsom en dit
zorgde al voor een hoop dreiging en
dus meer kansen namens Hegelsom.
Na een goed uitgespeelde aanval
maakte Janssen er namens Hegelsom
2-0 van. Niet veel later schoot hij na

een goede actie de 3-0 binnen en dit
betekende dat Kessel verslagen was.
De score liep nog iets hoger uit, in
plaats van te kiezen voor een hattrick
legde Janssen de bal af aan de Vries die
simpel kon binnentikken. Zo had invaller Janssen een groot aandeel in de
wedstrijd met twee doelpunten en een
assist. Ondanks de uitgelopen zege verliep het niet helemaal op rolletjes voor
Hegelsom. Kessel bood goed weerstand
maar na de wissel van Janssen was
de ban gebroken. Eindstand 4-0 in het
voordeel van VV Hegelsom.

wel 70%!
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op de reeds afgeprijsde collectie
*tenzij anders aangegeven

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

Ter ondersteuning van het team op onze springstal
in Sevenum zijn wij op zoek naar

2 grooms

m/v (fulltime)

Als groom ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse training
en verzorging van een wisselend aantal springpaarden.
Ook ga je mee naar nationale concoursen en bent dus ook
in het weekend beschikbaar.
Gewenst profiel:
• Ervaring en affiniteit met de
springsport;
• Ervaring in het verzorgen en
trainen van springpaarden;
• Bezit van een vrachtwagenrijbewijs is geen vereiste;
• Geen 9 tot 5 mentaliteit.
Ben je geïnteresseerd,
stuur dan je sollicitatie inclusief CV naar info@stalthijssen.nl
Stal Thijssen, Gelderdijk 30, 5975 NT Sevenum

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09
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Kevin van Leuven begint eigen raceteam
Door: Stichting Van Leuven Racing
Na de afgelopen seizoenen actief te zijn geweest in de Superstock 1000 klasse van het British Superbike
kampioenschap heeft Kevin van Leuven besloten om in 2017 van start te gaan in de NK SuperCup 600 klasse van
de OW Cup.

Superstock 1000 klasse twee wedstrijden per weekend gereden worden
werd het prijskaartje echter ineens heel
anders.
De afgelopen paar maanden werd
duidelijk, ondanks dat er nog wel een
aantal teams geïnteresseerd waren
in de diensten van Van Leuven, dat
dit voor de Limburger geen haalbare
kaart was met als gevolg een onzekere
periode.
Het leek er dan ook lange tijd op
dat Van Leuven zijn actieve wegrace
carrière noodgedwongen zou moeten
beëindigen. Echter na overleg met verschillende sponsoren en zijn voormalig
raceteam uit Engeland, waar Kevin een
goede band mee heeft opgebouwd,
heeft zich een plan gevormd om toch

aan de start te kunnen verschijnen.
Kevin gaat deelnemen op de
voor hem bekende Kawasaki ZX6R,
de machine waarop hij een paar jaar
geleden ook uitkwam binnen het G&S
Racing Team in het British Superstock
600 kampioenschap. Mark Fischer
van G&S Racing, gaat een motor race
klaar maken voor Van Leuven en hem
gedurende het seizoen ondersteuning
bieden met ‘know how” en onderdelen. Ondersteuning van Engeland
en Nederland uitkomend in de Open
Wegrace Cup met het MotoportVenray/
G&S Racingteam. De kalender bevat
negen wedstrijden waarvan zeven
op het TT circuit van Assen, één op
Oschersleben en één op Dyon et
Prenois. (Foto: Jon Jessop)

HZPC

Kevin van Leuven was de afgelopen
jaren een vaste deelnemer in het Britse
wegracekampioenschap. In eerste

GYMNASIUM
ATHENEUM
HAVO
VMBO

D26_060546.indd 1

Ook voor het seizoen 2017 was het
plan om uit te komen in deze klasse,
aangezien er komend seizoen door de

Open Huis

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

instantie in de Superstock 600 klasse
en de afgelopen twee seizoenen in de
zwaardere Superstock 1000 categorie.

Tweemaal
NK-goud voor
Koen Koster
Door: zwemvereniging HZPC-Horst
Met zes zwemsters en één zwemmer vertrok de junioren-jeugdploeg van
HZPC naar Eindhoven voor de Nederlandse Junioren Jeugd Kampioenschappen. Zij werden van donderdag 26 tot en met zondag 29 januari begeleid
door hoofdtrainer en coach Mark van Enckevort.

9 februari 2017

Donderdag
9 februari
16.30 - 20.30 uur

14-12-16 08:39

Koen Koster bewees de afgelopen
weken al dat hij in goede vorm was.
Tijdens deze NJJK werd dit bevestigd.
Hij gaf al zijn visitekaartje af op de
200 meter schoolslag. Hij zwom een pr
van 3 seconden en behaalde zijn eerste
Nederlandse titel op de korte baan.
De dag erna herhaalde hij dit kunstje
op de 200 meter wisselslag. Ook hierop
werd hij Nederlands kampioen in een
dik persoonlijk record. Zaterdag stond
de 100 meter schoolslag gepland, een
sprintnummer voor Koen. Ook deze
afstand wist hij mooi af te ronden met
een bronzen plak. De laatste dag was
tevens de zwaarste dag. Koen zwom
de 400 meter wisselslag en 200 meter
rugslag. Op beide afstanden zwom hij
wederom persoonlijke records en hij
eindigde respectievelijk als tweede en
derde. Een fantastische toernooi voor
Koen.
Ook de prestaties van de dames
mogen genoemd worden. Imke zwom
met een mooie tijd op de 100 meter

vlinderslag en een pr op de 100 meter
vrijeslag. Ook op zaterdag liet zij
mooie resultaten zien: een pr op de
200 meter vlinderslag was goed voor
een plek in de finale. Tot slot zwom zij
zondag op de 400 meter wisselslag nog
een dik persoonlijk record. Daarnaast
mochten Manon van der Wielen
(100 meter vlinderslag), Marlijn Zwart
(200 en 400 meter wisselslag) en
Maud Weijmans (200 meter vrijeslag)
persoonlijk aan de start verschijnen.
Helaas bleven zij net boven hun
persoonlijke besttijden.
Tot slot kwamen de dames,
in wisselende samenstellingen,
aangevuld met Anna van Kuijk en
Pleun van den Bergh, in actie op de
estafettenummers. Op de 4x100 meter
wisselslag bleef het team net boven
de inschrijftijd en eindigde hier op de
17e plek. De 4x200 en 4x100 meter
vrijeslag dook het team onder de
inschrijftijd en in de einduitslag vinden
we ze terug op de 10e en 17e plaats.
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Basisschoolleerlingen

Matig spel, verdiend gewonnen

Loopclinics voor
Rundje um ‘t Hundje

Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Een van de weinige wedstrijden die wel doorging na de vorstperiode was die van het eerste team van SV Melderslo tegen DEV uit Arcen op zondag 29 januari. Het veld was redelijk bespeelbaar in Melderslo waar oud-trainer
van SV Melderslo, Rick Bonten, aantrad met zijn jongens van DEV Arcen tegen het in de nieuwe outfit spelende
Melderslonaren.

Lopersgroep de Peelrunners organiseert op vier woensdagmiddagen
loopclinics voor basisschoolleerlingen. Deze worden gehouden met het
oog op het Rundje um ’t Hundje.

Het eerste half uur was niet al te
sterk van beide kanten. Er werden kleine
kansen gecreëerd, maar dit leidde niet tot
gevaar voor het doel. Het laatste kwartier
van de eerste helft zette SV Melderslo iets
meer druk waardoor het team ook een
aantal kansen kreeg. In de 33e minuut
kwam er een mooie voorzet vanaf links
door Luc Hendrix. Deze werd lekker
aangenomen door Bart Verheijen in het
zestienmetergebied. Hij stond vrij voor
de keeper, maar helaas kon hij deze niet
passeren. In de 36e minuut kwam er een
voorzet op Gijs Coenders maar ook Gijs
kon het verschil nog niet maken met zijn

De clinics worden gehouden
op 8 en 22 maart en 5 en 12 april
vanaf 14.30 uur op de Kasteelse
baan in Horst. De kinderen worden in
groepjes begeleid door een trainer.
Lopersgroep de Peelrunners hoopt
zo de jeugd te motiveren om zich
in te schrijven voor het hardloopevenement in Horst. Het Rundje

um ’t Hundje heeft voor de jeugd
drie afstanden op het programma.
500 meter voor lopertjes van 0 tot en
met 8 jaar, 1.000 meter voor lopers
van 9 tot en met 12 jaar en 2.500
meter voor lopers van 13 tot en met
17 jaar.
Voor meer informatie kijk op
www.peelrunners.nl

Op niveau

hoofd. De tegenaanval Van DEV-Arcen
kwam in de 40e minuut. Een goede
voorzet in het zestienmetergebied was
vrij in te koppen: 0-1. In de 43e minuut
kwam de gelijkmaker door Bram Keiren.
Gelijk na de aftrap van DEV Arcen nam
Melderslo het weer over. Bart verheijen
speelde zich vrij net binnen het zestienmetergebied, waar hij onderuit gehaald
werd door de doelman van Arcen: penalty.
Bart nam hem zelf hard linksonder in
de hoek. De ruststand was hierdoor 2-1.
Na de rust was het Melderslo dat het
meeste initiatief toonde. In de vijfde
minuut werd alweer Bart Verheijen onder-

uit gehaald binnen het zestienmetergebied, weer een penalty. Zoals ook in de
eerste helft verzilverde Bart deze: 3-1 In
de resterende speeltijd drukte de scheidsrechter een redelijke stempel op de
wedstrijd. Casper de Swart kreeg rood in
de 32e minuut van de tweede helft voor
te onbesuisd doorgaan. Hierdoor moest
Melderslo de laatste 15 minuten met tien
man verder. Verder paste de scheidsrechter een aantal malen de regel toe
van een tegenstander verbaal afleiden
tijdens het spel of bij een spelhervatting.
Eindstand: 3-1. Een verdiende overwinning
voor een matig spelend SV Melderslo.

Succesvolle zaterdag Verlies korfbalsters SV Melderlso
voor Hovoc
Door: volleybalvereniging Hovoc
Het eerste herenteam van volleybalvereniging Hovoc uit Horst heeft
zaterdag 28 januari Irmato VC Weert/VCB HS1 uit Weert opgewacht.
Hovoc DS1 reisde naar Beugen om het tegen Achilles DS1 op te nemen.
Met het succes van de vorige
wedstrijden stonden de dames in de
startblokken om punten mee naar
huis te nemen. Hoewel er een goed
spel te zien was, ontbrak het nog aan
overtuiging om het verschil te maken.
Het lukte Achilles dan ook om een
voorsprong te pakken. Een opleving
bracht te laat herstel. De set ging
met 25-20 naar de thuisploeg. In de
tweede set wisten de dames direct
op voorsprong te komen. Een sterke
service bracht Achilles in de problemen. De voorsprong werd uitgebreid
en Hovoc won de set met 16-25.
In de derde set begon Hovoc door een
sterke service met een voorsprong.
Achilles vocht hard en kwam als
eerste team boven de 20 uit kwam.
Björn Lommen zette een ’gouden
wissel’ in en zorgde ervoor dat het
verschil weer werd teruggebracht tot
1 punt. Hierop volgde een spannende
eindfase van de set, waarbij Hovoc
aan het langste eind trok. De set werd
gewonnen met 25-27. In de vierde

set pakte Achilles het spel sterk op.
Hovoc liep telkens een paar punten
achter. Achilles kreeg twee kansen
om de set te pakken, maar greep die
niet (26-28). De wedstrijd is afgesloten met een 1-3 winst.
De heren waren thuis gemotiveerd om Weert met nul punten naar
huis te sturen. Een vorig treffen gaf
Weert één punt. De opdracht van Bob
Soberjé was simpel, ‘blijf je eigen
niveau spelen’. Vol energie van start.
Niek Jans was behoorlijk op dreef en
gaf Weert geen kans om te scoren.
Met groots gemak werd de set met
25-19 binnen gehaald. De tweede
set werd voortgezet zoals het begon.
Fel en degelijk werd de set met
25-14 afgesloten. Daarna bleef het
spelniveau uit en haalde het niet om
de coach zijn afspraak na te komen.
Met hakken over de sloot werd de
derde set 26-24. In de vierde set werd
het oude niveau behaald en ging de
set met 25-15 naar Hovoc en werd
het 4-0.

Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo speelden op zondag 29 januari tegen Altior 1 uit Heeswijk-Dinther. De wedstrijd
werd gespeeld in sporthal De Zaert in Heeswijk-Dinther. De vorige confrontatie werd ruim gewonnen door
SV Melderslo (19-12), maar in de ranglijst stond Altior boven SV Melderslo.

SV Melderslo begon alles behalve
scherp aan de wedstrijd. Altior kende
daarentegen een vliegende start en
binnen tien minuten keek SV Melderslo
dan ook tegen een 7-0 achterstand
aan. Na een time-out kwam Melderslo
verdedigend weer enigszins in de wedstrijd. Aanvallend wilde echter maar
weinig lukken, waardoor er tijdens de
rust nog altijd een royale achterstand

van 9-2 voor Melderslo op het scorebord
stond. Na rust was het SV Melderslo
dat vliegend uit de startblokken kwam.
Kansen werden in tegenstelling tot in
de eerste helft vrij zuiver afgerond en
verdedigend stond de ploeg nog steeds
stabiel. SV Melderslo kwam terug tot
10-6 en kon daarna dichtbij Altior blijven. Het gat dat de ploeg ut Heeswijk
Dinther in de eerste helft al had gesla-

gen bleek echter te groot om nog in
te halen. SV Melderlso moest het doen
met een beperking van gezichtsverlies.
Bij een 15-12 eindstand bleven de
punten in Heeswijk Dinther. Door verlies
van de beide concurrenten is er echter
nog geen man overboord. SV Melderslo
blijft op een mooie vijfde plaats staan
in de hoofdklasse, waarmee klassenbehoud voorlopig nog niet verspeeld is.

Winst voor Set Up
Door: volleybalvereniging Set Up
De dames van volleybalvereniging Set Up uit Meerlo hadden na de overwinning van vorige week weer een
goede start gemaakt in de tweede helft van het seizoen. Zaterdag 28 januari stond de wedstrijd tegen MVC’64 DS 1
op de planning.
Set Up had ook nog wat goed te
maken na de eerste wedstrijd tegen
MVC’64 in Maashees. De eerste set
begon Set Up meteen goed. De service
ging goed, de passing was prima en
het aanvalsspel was krachtig. Er rolden
setstanden uit van 10-5, 14-6 en via
21-8 won Set Up DS 1 deze set zeer
overtuigend met 25-9. De volgende set
zat Set Up DS 1 op een minder niveau
dan de eerste set. Zo begon het ook met

een kleine achterstand van 3-5, maar
het ging daarna gelijk op tot 10-10 en
lijden weer naar een achterstand van
14-17. Na een tussensprintje en een
goede servicereeks van Janne werd deze
set toch gewonnen door de Meerlose
meiden met 25-23. De derde set verliep
hetzelfde als de eerste set. Alles ging
weer goed en via 7-3, 13-4 en 20-8
werd ook deze set weer overduidelijk
gewonnen met een stand van 25-10.

De laatste set begon weer gelijkopgaand
(8-8), maar door een goede serviceserie
van MVC’64 die Set Up DS 1 niet goed
onder controle kreeg kwam Set Up weer
op een achterstand en bleven ze hangen
in een mindere fase met tussenstanden
van 8-13, 13-16 en 16-22. Hierna volgde
een goede serviceserie van Ylva die Set
Up weer terughaalde naar een stand van
24-24, maar helaas werd deze set toch
nog verloren met een stand van 24-26.

Wij zijn op zoek naar:

parttimechauffeurs m/v
chauffeurs m/v
chauffeurs m/v
voor het vervoer van agrarische producten

die op zaterdag of zondag ingezet kunnen worden

voor de trekker/oplegger
(overnachtingen en inzet in het weekend behoort tot de functie)

Voor meer informatie graag contact opnemen met Marleen van Leendert

Broekhuizenvorst

Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst

w w w. v a n l e e n d e r t b v. n l

Verstappen Verpakkingen is een toonaangevende producent van
thermogevormd verpakkingsmateriaal. Wij werken alleen met stateof-the-art machines. Kwaliteit is een vereiste, het vormt de basis van
ons bedrijf. Verstappen is een familiebedrijf opgericht in 1979.
Het familiegevoel is terug te vinden in de cultuur van de organisatie.
Een cultuur die bestaat uit passie en loyaliteit.
Inmiddels is ook de tweede generatie in het familiebedrijf actief en
heeft ons bedrijf de laatste jaren een forse groei doorgemaakt.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar twee nieuwe collega’s

Financieel manager (m/v)
HBO werk- en denkniveau
bij voorkeur in een bedrijfseconomische richting

Proces- en
informatiespecialist (m/v)

HBO werk- en denkniveau
bij voorkeur informatiemanagement of business intelligence
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Heb jij belangstelling voor een van deze
vacatures of wil je meer informatie hierover?

Bezoek ons dan op
www.verstappenverpakkingen.nl
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Lezing Joodse
onderduikkinderen
De Locht
Als afsluiting van de expositie Joodse onderduikkinderen verzorgt
Museum De Locht in Melderslo op zondagmiddag 5 februari vanaf
14.00 uur een lezing over dit onderwerp. De spreker is Herman van Rens.
Op andere plaatsen in het
museum worden verschillende
ambachten gedemonstreerd. Voor de
kinderen is er een museumspeurtocht, zijn er oude spellen en is er een
miniatuurkermis. De expositie duurt
nog tot 6 februari en omvat onder

meer documenten, foto’s en films
uit die tijd. Daarnaast zijn schilderijen te zien van kunstenaar Herman
Silberngberg, die zelf als joods jongetje in Limburg moest onderduiken.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Jeugdprinsenpaar Kreyepoëtjes
Driesvenplant BV is een
vermeerderingsbedrijf van blauwe
bessenplanten. De containerteelt vindt plaats op
13 hectare containervelden rondom Meterik.
Door een sterk groeiende binnen- en buitenlandse
markt zijn wij op zoek naar een:

Medewerker customer
service & logistics m/v
(met groene vingers)

De werkzaamheden van de functiehouder vinden plaats op
kantoor, op de teeltlocaties en in een loods.

Pim Hesen en Isabel van Lin zijn uitgeroepen tot het nieuwe jeugdprinsenpaar van
Jeugdcarnavalsvereniging de Kreyepoëtjes uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst. Daarnaast zijn
Rik Lijnders en Jonna Hesen het kinderboerenbruidspaar van 2017. Op carnavalsmaandag 27 februari
worden zij in de onecht verbonden. Aansluitend houdt het jeugdgezelschap receptie in BMV de Schakel
te Broekhuizenvorst.

Lars van de Vight
prins in Meterik
Prins Lars II (van de Vight) is zaterdagavond 28 januari uitgeroepen als 53e prins van CV De Meulewiekers uit
Meterik. Prins Lars wordt bijgestaan door zijn adjudanten Rens Hermans en Fer Jacobs.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

De kantoor gebonden werkzaamheden hebben veelal betrekking
op de verkoop- en transport van de planten. De medewerker
customer service & Logistics informeert de klanten en is de
schakel tussen interne (productie) processen en de klant.
De functiehouder rapporteert en werkt onder directe leiding
van de sales, business & product development manager.
De buitenwerkzaamheden bestaan uit alle voorkomende
(teelttechnische) werkzaamheden op- en rondom de
containervelden. Deze werkzaamheden zijn ter ondersteuning
van onze teeltspecialist. Kennisoverdracht tussen de
teeltspecialist en de nieuwe medewerker is een kritische
succesfactor. Na de inwerkperiode/ interne opleiding moet de
functiehouder alle voorkomende werkzaamheden zelfstandig
kunnen uitvoeren.

Wij vragen
•
•
•
•
•
•

Financieel bewustzijn en Commerciële instelling;
Klantgerichtheid;
Engelse- en Duitse taalvaardigheid in woord en geschrift;
Vaardigheid met bedrijfsspecifieke computer applicaties;
Groene vingers;
Geen acht tot vijf mentaliteit.

Wij bieden

Bij goed functioneren een duurzame arbeidsrelatie op basis
van een fulltime dienstverband. Aanvangsalaris is conform
de CAO voor de Open Teelten. Opleiding & ontwikkeling is
onderdeel van onze secundaire arbeidsvoorwaarden.

Reageren

Kandidaten die een bijdrage willen leveren aan het succes
van onze organisatie worden uitgenodigd om te reageren.
Uw CV + motivatie kunt u uitsluitend per E-mail sturen
naar Marcel@Driesvenplant.nl, ter attentie van Marcel Driessen.

Driesvenplant B.V.
Blauwe bessencultuur
Vlasvenstraat 41 | Melderslo | Tel. 077 - 398 23 70

www.driesvenplant.nl

Met de 20-jarige Prins Lars hebben
de Meulewiekers een actieve prins
die zich veel inzet voor het Meterikse
verenigingsleven. Op zondag is hij te
vinden op het voetbalveld als speler
van Meterik 3 en als hij zelf niet
voetbalt zit hij graag als supporter
in De Koel bij VVV-Venlo. Ook bij de
jongere Meulewiekers is Lars niet

vreemd, want hij is actief als leider
bij Jong Nederland Meterik. Hij zit
ook in de organisatie van het festival
Inside the cage en bij het bestuur van
OJC Knor.
Adjudanten Fer en Rens zijn beide
20 jaar oud. Adjudant Fer is al jaren
lang goed bevriend met prins Lars en
ze gaan graag samen een weekendje

weg om te vissen. Adjudant Rens
speelt voetbal bij Meterik 3 en is ook
actief als leider bij Jong Nederland
Meterik.
Prins Lars II gaat samen met zijn
Adjudanten Fer en Rens op zondag
19 februari om 13.11 uur receptie
houden in MFC De Meulewiek aan de
Sint-Janstraat in Meterik.

Carnavalsavond voor jeugd
In OJC Niks in Horst vindt op vrijdag 17 februari een carnavalsavond voor de basisschoolkinderen uit het dorp
plaats. Het thema is dit jaar ‘jungle’.
De carnavalsavond wordt
georganiseerd door de verenigingen
uit Horst. Er is een dj en de (jeugd)
liedjeszangers treden deze avond

samen met de dansgardegroepen op.
Door jeugdprins Miel worden prijzen
voor de mooist verklede kinderen
uitgereikt. Het feest voor kinderen van

groep 1 tot en met 5 is van 18.00 tot
19.45 uur, daarna is het van 20.00 tot
22.00 uur de beurt aan de jeugd van
groep 6 tot en met 8.
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Koninklijke Harmonie Horst

Slagwerkers op
solistenwedstrijd

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

Tijdens de solistenwedstrijd van de Limburgse Bond Tamboerkorpsen op
zondag 29 januari in Weert deden 29 verschillende verenigingen mee uit
boven genoemde gemeentes. De slagwerkers van de Koninklijke Harmonie
uit Horst deden mee en behaalde goede resultaten.

Bram I van Dun Ezelskop
Bram Verhaegh vormt dit jaar met Bart Trienekens en Tim Verhaegh het prinsentrio van carnavalsvereniging Dun Ezelskop in Sevenum. Hun bekendmaking vond zaterdag 28 januari plaats. Het trio
houdt receptie op zaterdag 18 februari.

Björn van Berkel naar LVK-finale
Björn van Berkel uit Grubbenvorst is de enige finalist van het LVK uit Horst aan de Maas. Met zijn nummer D’n tel
kwiet mag hij op vrijdag 10 februari in Heerlen meestrijden voor de winst.
In de halve finales waren nog
zeven liedjes uit Horst aan de
Maas te vinden. H4 en veul plezeer
uit Horst, het Ald Prinse Convent

uit Grubbenvorst, Heite Soep uit
Horst, Anita Rosendorf uit Lottum,
Ken en Robbie uit Grubbenvorst en
Chris Winkelmolen en Huub Cox uit

Horst drongen niet door naar de finale.
In totaal stonden er zestig liedjes uit
Limburg in de halve finale, waarvan er
twintig doorgingen naar de finale.

Winnaar Bas Vloet
Nik Beeren behaalde 87 punten in de
jeugddivisie op de kleine trom. Joost Vloet
kreeg 90 punten in de derde divisie
multipercussion. Jorn Beeren deed mee

aan de derde divisie marimba en haalde
88 punten. Bas Vloet kreeg 93 punten
in de eerste divisie op de marimba.
Bas Vloet werd tevens dagwinnaar.

OPEN

AVOND
ZONDAG

13
NOV
11.00 - 16.00

UUR

Boerenbruidspaar Tienray

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP
WWW.ROC-TERAA.NL/OPEN-DAG
 /rocteraa  /rocteraaonline  /roc-ter-aa  /rocteraa
26456/3

Ton Vergeldt en Yvon Kragten vormen het boerenbruidspaar van
carnavalsvereniging De Geiten uit Tienray. Hun getuigen zijn Marco de
Bruijn en Anne-Marie de Bruijn- van Sambeek. Het bruidspaar wordt
op dinsdag 28 februari in de onecht verbonden. De ceremonie vindt
om 14.30 uur plaats in de Geitenstal. Aansluitend is de receptie.
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Team Staek 19 wint tweede
editie De Hôrster Kwis
De uitslagenavond en prijsuitreiking plaats van de tweede editie van De Hôrster Kwis vond plaats op zaterdag
28 januari. Team Staek 19 werd de winnaar en mocht de wisseltrofee mee naar huis nemen.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Kunstenares
Tiel Janssen geeft
workshop
Museum de Kantfabriek in Horst had donderdag 26 januari leerlingen
van College Den Hulster op bezoek voor een workshop van Tiel Janssen.
De dag werd begonnen met een
rondleiding door het museum en
een bezoek aan de expositie Tex-Tiel
van Tiel Janssen. Hierna startte de
workshop die werd afgesloten met
de presentatie van het werk. De
leerlingen kregen de opdracht om
in groepjes een kraag, schouder- of
heupstuk te maken, geïnspireerd op
de kostuums van Tiel en van Museum
de Kantfabriek. De kragen, heup- en
schouderstukken mochten worden
uitgewerkt tot een groter object of
kledingstuk. De cursussen en workshops worden gegeven door kunstenares Tiel Janssen uit Maastricht die
met liefde haar bijzondere kostuums

en sieraden toont aan de leerlingen.
Museum de Kantfabriek in Horst gaat
in de toekomst meer samenwerken
met College Den Hulster. Vorig jaar
is Den Hulster Fashion door Museum
de Kantfabriek benaderd om te
kijken waar eventuele samenwerking
mogelijk was. Dit heeft er toe geleid
dat Museum de Kantfabriek sponsor
is geworden van Den Hulster Fashion.
Dit jaar worden er outfits gemaakt
met kant uit Museum de Kantfabriek.
De expositie Tex-Tiel, Wearable Art is
nog te zien in Museum de Kantfabriek
tot en met 9 april.
Voor meer informatie, kijk op:
www.museumdekantfabriek.nl

De Kwis was volgens de deelnemers moeilijker dit jaar, aldus de organisatie. “Maar veel teams waren goed
voorbereid, groter dan vorig jaar en
bestonden uit meerdere generaties. De
punten lagen dan ook dicht bij elkaar.”

Team Staek 19 werd uitgeroepen tot
de winnaar van de tweede editie van
De Hôrster Kwis. Zij wisten het meeste
van de Hôrster Historie, 5x11 en gingen
het beste Dwárs Dór Dörp. De nummers
2 en 3 waren team ‘71%’ en winnaar

van vorig jaar team ‘Fam Krangsum’.
In totaal deden 111 teams en ruim
1.550 deelnemers en twaalf kidsteams
mee. De derde editie van de Kwis
wordt gehouden op 28 december.
(Foto: Kirsten Schoeber)

Muziekavond voor ouderen
Werkgroep Theatercafé organiseert op woensdag 22 februari een muziekavond voor ouderen in de Mèrthal in
Horst. Deze avond staat er carnavalsmuziek op het programma.
Joekskapel Kleug Zaat uit Lottum
treedt tijdens het evenement op. De
muziekavond is niet alleen voor bewo-

vanaf 18.30 uur.
ners van Hof te Berkel en omgeving
maar voor alle ouderen. De avond duurt
van 19.00 tot 20.00 uur, de zaal is open

Voorleesontbijt Bibliotheek
Kinderen van Kindcentrum Het Blokkendoosje uit Meterik deden op woensdag 25 januari mee met een voorleesontbijt in de bibliotheek in Horst. Deze activiteit vond plaats in het kader van de Nationale Voorleesdagen.

Na ontvangst werden de kinderen
voorgelezen uit het prentenboek van
het jaar: De kleine walvis, geschreven
door Benji Davies. In dit boek woont
het jongetje Boy samen met zijn vader
en zes katten in een vissershuisje.

Na een stormachtige nacht vindt Boy
een jonge walvis op het strand. Dat is
het begin van een bijzondere vriendschap. Na het voorlezen speelden de
kinderen het verhaal na, waarna ze een
ontbijt kregen.

De Nationale Voorleesdagen zijn
er om het voorlezen aan kinderen te
bevorderen. De komende dagen gaan
dan ook nog 37 groepen van kinderopvang, kindcentra en kleutergroepen een
bezoek brengen aan BiblioNu.
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Receptie jeugdprins
Hegelsom
Jeugdprins Lars I van de Jeugdcarnaval in Hegelsom houdt zondag 5 februari samen met zijn adjudanten Stan en
Tim en de nieuwe jeugdvorst Renske receptie.

Expositie Zinzolin
Schildersclub Zinzolin houdt van 3 tot en met 27 februari een
expositie in de Bibliotheek Horst.

De receptie vindt plaats in de
Tuute-tempel en begint om 14.11 uur.
Aansluitend aan de receptie wordt het

nieuwe jeugdboerenbruidspaar voor dit
jaar bekend gemaakt. Verder is er een
optreden van de LVK-winnaars 2016

Spik & Span. Kijk voor meer informatie
op www.jchegelsom.nl
(Foto: Stef Dekker)

De schildersclub heeft dezelfde
naam als een bepaalde club een
van een schilder- en tekencursus.
De leden hebben als doel de formele

van het tekenen en schilderen te
bestuderen. Vragen als ‘wat is kunst?’
en ‘hoe maak ik een schilderij en met
welk doel?’ houdt de club bezig.

Optreden Harmonicaspeler
Tollak Ollestad
De Amerikaanse harmonicaspeler, zanger-schrijver en toetsenist Tollak Ollestad staat op zondag 5 februari om
16.00 uur op het podium van Cambrinus in Horst. Hij leverde bijdrages aan albums van verschillende wereldsterren.
Ollestad zag het levenslicht in
de staat Alaska maar groeide op in
Seattle. Na zijn verhuizing naar Los
Angeles gaat zijn bekendheid als
harmonicaspeler en toetsenist omhoog.
Ollestad woont overigens sinds 2004 al

in Nederland.
Hij levert een bijdrage aan de
tv-serie Northern Exposure en komt
daardoor al snel in het vizier van
wereldsterren zoals Don Henley,
Andrea Bocelli, Seal en Michael

McDonald. Daarnaast is hij te
horen op albums van Earth Wind
and Fire, Natalie Cole en Billy Idol.
Zijn harmonicaspel wordt vaak
vergeleken met dat van Stevie Wonder
en Toots Thielemans.

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

P&M Furniture is een groeiende internationale groothandel in
horecameubilair en horeca-interieurs welke momenteel met name in
Duitsland, Nederland en België actief is. De showroom en het magazijn
zijn gevestigd in Horst (Noord Limburg). Daarnaast heeft P&M furniture
vestigingen in Duitsland en in Roemenië. Het assortiment bestaat uit
kwalitatief hoogwaardige horeca-meubelen en -interieurs. Momenteel is er
behoefte aan een monteur/ magazijnmedewerker/chauffeur om de groei te
continueren en de grote ambities voor de toekomst mee te realiseren.
Wij zijn op zoek naar een

Montage medewerker
horeca meubilair en -interieurs m/v
Het betreft een gevarieerde functie welke o.a.omvat het monteren van horecameubilair en interieurdelen in het magazijn en op locatie bij de klant in NL,
DL of BE (bij meerdaagse montages blijft u overnachten in de buurt van de
klantlocatie), magazijnwerkzaamheden, zoals het laden en lossen van meubelen,
orders picken en verzendklaar maken, uitvoeren van reparatiewerkzaamheden,
beoordelen en oplossen van garantiegevallen, kwaliteitscontroles uitvoeren,
leveringen binnen melden in het computersysteem, magazijn onderhoud,
meubelen bezorgen met een vrachtauto, inmeten van projecten.
Functie eisen:
• Zelfstandig;
• Extreem handig;
• Geen 9 tot 5 mentaliteit;
• Representatief;
• Stressbestendig;
• Energiek;
• Georganiseerd en secuur;
• Minimaal technische opleiding
op Mbo nivo, bij voorkeur richting
Interieur & Montage;

Cyril I heerser van de Geiten
Cyril Pingen zwaait als Cyril I de scepter deze carnaval in het Tienrayse Geitenrijk. Hij wordt bijgestaan door zijn prinses Lotte. Zij kwamen uit op zaterdagavond 28 januari. Hun motto is ‘Zinge en
Springe, same mit Prins Pinge’. Zij houden receptie op zaterdag 18 februari.

• Minimaal 2 jaar relevante
werkervaring;
• Rijbewijs B+C+CE;
• Veiligheidscertificaat/ vakbekwaamheidscertificaat heftruck is een pré;
• Bekend met Microsoft Office (Outlook,Word en Excel) toepassingen;
• Kennis van de Nederlandse, Duitse
en Engelse taal;
• Kennis van interieurbouw is een pré.

Wij bieden een leuke afwisselende en uitdagende baan met kans op
vaste aanstelling, doorgroeimogelijkheden en een marktconform salaris.
Meer informatie kunt u vinden op www.pmfurniture.com
Reacties op de vacature kunt u richten aan P&M Furniture,
T.a.v. dhr. M. Verhorstert, Jacob Merlostraat 24-26, 5961 AB Horst.
e mail: marcelv@pmfurniture.com, tel.nr 077 397 78 88.
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Agenda t/m 9 februari 2017
Commercieel medewerker binnendienst
do
03
02

Expositie Zinzolin

Zittingen

Tijd: t/m 27 februari
Organisatie: schildersclub Zinzolin
Locatie: bieb Horst

Tijd: 19.45-01.00 uur
Organisatie: CV Dun Ezelskop
Locatie: De Wingerd Sevenum

Zittingen

Pronkziting
Huislijn Kantoormeubelen B.V. is een groothandel in kantoormeubilair en verkoopt haar producten

Tijd: 19.45-01.00 uur
Organisatie: CV Dun Ezelskop
Locatie: De Wingerd Sevenum

middels een uitgebreid dealernetwerk in Nederland en België. Het ontwerpen & ontwiHierezitting
kkelen van
Tijd: 10.00 uur
de producten
vi
n
dt
pl
a
ats
i
n
Ni
e
uw-Bergen.
De
producti
e
i
s
veel
a
l
ondergebracht
bi
j
internationale CV De Krey en CV De Blauwpoët
Organisatie:
prijslijst
Locatie: café ’t Dörp Broekhuizenvorst
Receptie
partners (o.prins
a. in Duitsland, Frankrijk, Italië en Turkije).
Tijd: 20.11 uur
Organisatie:
Wij groeiCVenDeen ziTurftreiërs
jn daarom per direct op zoek naar een Commercieel medewerker biVerlovingsbal
nnendienst.

Tijd: 22.00 uur
Locatie: muziekcafé De Buun Horst

Locatie: gemeenschapshuis Bondszaal America

Seniorenmiddag

Receptie prins

Tijd: 14.11-18.00 uur
Organisatie: CV De Tuutekop
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

Tijd: 20.11-21.30 uur
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: Harmoniezaal Lottum

Commercieel medewerker binnendienst

Tijd: 16.00-20.00 uur
Locatie: Weltersweide 22B Horst

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: Parochiehuis Tienray

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: CV De Meulewiekers
Locatie: MFC De Meulewiek Meterik

Functieomschrijving
Als commercieel medewerker binnendienst ben je dagelijks het aanspreekpunt voorJeugdprinsenreceptie
de bestaande
Tijd: 15.11 uur
Organisatie: CV De Vöskes
klanten. Je adviseert ze over prijzen, levertijden en brengt offertes uit. Ook ben je verantwoordel
ijk voor
Locatie: café Oud Meerlo Meerlo
Optreden Fishnet Stockings
Tijd: 22.00
uur
de orderverwerki
ng in het systeem alsmede alle daaruit voortkomende administratieve handelingen.
Locatie: muziekcafé De Buun Horst
Optreden Tollak Ollestad
Je werkt nauw samen met het verkoop-team.
Tijd: 16.00 uur

Opening bistro Beej Ôs

Jeugdprinsenproclamatie

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: Jeugdcarnaval Hegelsom
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: De Mèrthal Horst

Optreden Gadfly

za
04
02

Receptie jeugdprins en
uitkomen jeugdboerenbruidspaar

zo
05
02

Neonparty
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: CV Kroeënekraan en Pieëlhaas
Locatie: Breurs Sevenum

Receptie prins
Tijd: 19.11 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel Melderslo

Carnavalsmatinee

Locatie: café Cambrinus Horst

Jouwslijprofi
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Hui
n Kantoormeubelen
B.V. is een groothandel in kantoormeubilair en verkooptZittingen
haar producten
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ddels een uitgebreid dealernetwerk in Nederland en België. Het ontwerpen & ontwiOrganisatie:
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Kindermiddag
• Klantgericht, enthousiPieël
ast en flexibel
Tijd: 14.11 uur
Organisatie:
Kroeënekraan
Pieëlhaas
• Stressbestendi
enennauwkeuri
g
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Locatie:Functi
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accuraat,
betrouwbaar
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•klaBezi
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nten.t vanJe advi
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: De Mèrthal Horst

de orderverwerking in het systeem alsmede alle daaruit voortkomende administratieve handelingen.
Wat
biedennauwwisamen
j jou met het verkoop-team.
Je werkt
• Fulltime functie voor 40 uur per week
•Jouw
Uitdagende
profiel en afwisselende functie met uitzicht op lang dienstverband
•• Een
met enthousiaste collega’s
MBOpretti
werk-geenwerksfeer
denkniveau
•• Goede
en secundai
arbeiedsvoorwaarden
Ervaringpriinmeenairevergel
ijkbarerefuncti

Te zien t/m 26 maart 2017
Expositie in Museum de Kantfabriek

‘REMEMBER ME’
Textiele sfeerbeelden van
Karin van der Linden.
www.museumdekantfabriek.nl

• Beheersing van Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
jezelf in deze
ielschets,
dan ben jij de kandidaat die wij zoeken!
•Herken
Goedejijcommuni
catieprof
ve vaardi
gheden
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dakgoten
reinigen
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl

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

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

02
02

service 27

Medische Religie
zorg
America
zondag

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
3 t/m 9 februari 2017
Spiertz, J.J.K.M.
Haammakerstraat 8, Horst
T 077 398 58 81

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

Alarmnummer

112

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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

zaterdag
		

Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

HALLO voordeelpas
ANBISE

Heilige mis

09.00

afslank- detox- hypno coaching
15% korting op een hypnosesessie

anco lifestyle centre

Meerlo
zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

09.00
09.00

Melderslo
17.30
17.30

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

Hotel Asteria Venray
10% korting op de
zondagsbrunch met live cooking
in het restaurant

Blauwebessenland

Meterik

E 1 korting op jam

zaterdag
		

Heilige mis

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

19.00

Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen

Swolgen
10.30
19.00

Sevenum
Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

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

19.15

Lottum

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

De nieuwe jeugdprins en jeugdprinses van carnavalsvereniging De Turftreiërs uit America werden
zondag 29 januari bekendgemaakt. Dit zijn Roy II (Tielen) & Lotte I (Vervoort). Hun adjudanten zijn
Roy Peeters en Helle Peeters. De receptie vindt plaats op zaterdag 11 februari vanaf 20.11 uur in
de Bondszaal. (Fotograaf: Hans Seweuster)

Deelnemers

Kronenberg

zondag

Jeugdcarnaval America

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Bootcamp Power
50% korting op 10 credits

Brasserie ‘54

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Parkhotel Horst

Hostellerie De Maasduinen
10% korting op een diner
voor 2 personen

HUIS van de STREEK
5% korting op het hele assortiment

IJssalon De Zeuten Inval

Twee seizoenscoupes voor E 9,95

Into Beauty

10% korting op een zonnebril

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

Center Parcs Het Meerdal

Intratuin Venray

E 12,50 korting op
avondje bowlen

Die 2 Brüder von Venlo
DMS-Service
10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Paramedische
Voetzorg Horst
20% korting op alle voetproducten

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

Camps Optiek

10% korting op het hele
assortiment

10% korting op hardloopschoenen
(inclusief voetanalyse t.w.v. E 30,-),
hardloopkleding en sport-bh’s.
Bij aankoop van wandelschoenen
gratis Falke sokken t.w.v. E 17,95

Brownies & downieS
Eén gratis consumptie
bij de lunch

Pakje!

Het LoopCentrum

10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

Duet Kappers

De Schuilplaats

E 5 korting op een knip- of
kleurbehandeling / 10% korting op
verzorgings- en stylingproducten

5% korting op de rekening

Koffie voor E 1

Tienray

Haarzaken, dames en
heren kapsalon

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

Janssen Dansen en Sporten
Twee proeflessen gratis

Kuif
De eerste maand van een
knipabonnement voor E 17,50 en
gratis kleurservicekaart

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

Pearle Opticiens Horst
10% korting op een zonnebril

Pedicure Praktijk Wilmie
15% korting op voet- en
huidproducten

Praktijk Ik Leer
10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor E 4,50

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs
Korting op een wekelijks
aangeboden product

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
E 1 korting op de entree

Taurus World of Adventure
50% korting op de
bowlingbaanhuur

Theater De Garage
20% korting op entree

Wauw speciaal voor jou

10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Logeerhuis Kapstok

Driegangenmenu voor E 10

Eén nacht gratis logeren

Wereldpaviljoen Steyl

Eclicker

Lunchroom Lekker Gewoën

Entree voor E 5

APK computer en antiviruspakket
voor E 49,95

25% korting op het tweede
gerecht

The Zen Company

Eetcafé Ald Vors

Museum de Kantfabriek

Priesternoodnummer

Driegangenmenu voor E 17,50

Goed Haar en Visagie

Gratis kop koffie, cappuccino
of thee

Zonnestudio Horst

Horst, America, Hegelsom,
Melderslo en Meterik
T 06 55 40 80 23
Sevenum
T 077 467 12 76
T 06 31 97 85 15
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

My-LifeSlim

Zorgboerderij “Boer” Hans

E 6,50 korting op de intake

10% korting

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

17.30

10% korting op de eerste
behandeling

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

E 10 korting op een massage,
E 20 korting op set wimperextensions
15% korting op zonnecosmetica

Voordeelpas

7D
AGE
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EK

GEO

PEN

Pinet
Complete en trendy keuken met kristalwitte lak
Keuken 305 x 275 cm
compleet met:

€ 4999,-

koelkast
afzuigkap wand

Altijd direct de beste prijs!

werkblad
gaskookplaat 5-pits

vaatwasser
5 jaar apparatuurgarantie

Inbouw oven met magnetron

Americana fornuis 90 cm

Inbouw vaatwasser (volledig)

Grundig GEKW47000B

La Germania AMS95C61LDX

Grundig GNV41822

€749,-

Exclusief model!

Inhoud: 40 liter, energieklasse A
10 functies, touchregeltoetsen
Afmetingen (hxbxd): 45,5 x 59,4 x 56,7 cm

WWW.SUPERKEUKENS.NL

€499,-

€899,-

5 kookzones, centrale wok
Elektrische oven, inhoud: 142 liter
Aluminium branders, spatrand van roestvrij staal

Energieklasse A++, 13 couverts
8 wasprogramma’s
Afmetingen (hxbxd): 82 x 59,8 x 54,8 cm

HEERLEN

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

D!

