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Onder een aangenaam zonnetje trok maandagmiddag 13 februari de carnavalsoptocht door de straten van Grubbenvorst. Het dorp vierde deze dag haar Gekke Maondaag.
In de optocht waren diverse actualiteiten die in het dorp spelen, te zien, zoals de komst van een treinstation.

GRATIS*

GRATIS*

Gezondheidsmonitor Jeugd GGD

Alcoholgebruik jongeren:
ouders te tolerant
Waardebon

In Horst aan de Maas drinken jongeren tussen 13 en 16 jaar beduidend meer alcohol dan in de rest van
8 710624 100629
Noord-Limburg en Nederland. Ook het gebruik van harddrugs wordt steeds populairder onder middelbare
scholieren in deze gemeente. Dat blijkt uit cijfers van de GGD Gezondheidsmonitor Jeugd.

Alcoholgebruik op jonge
leeftijd wordt nog steeds sociaal
geaccepteerd in Horst aan de Maas,
stelt de GGD in haar rapport. Dat leidt
er onder meer toe dat de jeugd in
Horst aan de Maas in vergelijking
met de regio en de rest van
Nederland meer alcohol drinkt. Bijna
45 procent van de ondervraagde
13- tot 16-jarigen heeft wel eens

50%
KORTING

alcohol gedronken, ondanks dat de
wettelijke leeftijdsgrens tegenwoordig
18 jaar is. Bingedrinken, op één
gelegenheid meer dan vijf drankjes
drinken, doet 35 procent van deze
jongeren maandelijks. Landelijk ligt
dat percentage een stuk lager, op
22 procent.
Een mogelijke verklaring voor
het relatief hoge alcoholgebruik door

jongeren in Horst aan de Maas ligt
volgens de GGD niet bij die jongeren
zelf, maar bij volwassenen. “Over het
algemeen zien we dat ouders in
Horst aan de Maas toleranter2.99
zijn ten
aanzien van het alcoholgebruik van
kinderen in vergelijking met de rest
van de regio en heel Nederland”,
stelt het GGD.
Lees verder op pagina 05
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Jeugdwaterschap

‘Zonder water is er geen leven’
Hidde Bos uit Sevenum is sinds begin dit jaar jeugdbestuurder van het
Waterschap Limburg. In die functie wil de vijftienjarige scholier van het
Dendron College zijn leeftijdsgenoten meer betrekken bij waterbeheer.
Jeugdbestuurder van het waterschap word je niet zomaar. Vergelijk het
met het solliciteren op een vacature.
Je schrijft een sollicitatiebrief en als je
uitgekozen wordt, mag je op gesprek

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, Bas Peeters,
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
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

komen om te vertellen waarom jij zo
geschikt bent voor deze functie. Dat
deed ook Hidde Bos. “Van mijn voorganger Tijn Derks hoorde ik dat het erg
leuk om te doen is”, vertelt hij. “Thuis
hebben we schapen en die worden
ingezet om gronden van het waterschap te beheren, dus ik weet er wel
het een en ander van af.” Naast dat het
hem leuk lijkt om als jeugdbestuurder
nieuwe mensen te leren kennen, is
klimaatverandering en wat dit bekent
voor waterbeheer een onderwerp dat
hem erg interesseert. “Zonder water
is er geen leven, het zorgt ervoor dat
dingen groeien. Maar als een dijk door
slecht onderhoud doorbreekt, kan een
stad onder water lopen. Ik hoop dat ik
meer ga leren over hoe waterbeheer
in elkaar steekt, niet alleen in Limburg
maar ook in de rest van het land.”

Inzetten van
sociale media
De leden van het nationale
jeugdwaterschap zijn tussen de
14 en 17 jaar oud. De taak van de
jeugdbestuurder is onder andere
jongeren meer betrekken bij
waterbeheer. Dat gebeurt onder meer
door het verzorgen van gastlessen op
scholen en bedenken van activiteiten.

En door het inzetten van sociale
media, zoals Twitter en Instagram.
Dat betekent dat Hidde vaak op
pad gaat voor het waterschap, niet
alleen in het weekend maar ook
door de week. Dit gebeurt uiteraard
in overleg met de school, geeft zijn
begeleider Mirjam Dahlmans aan.
“In samenspraak met zijn mentor
kijken we wat mogelijk is. Het werk
moet natuurlijk niet in de weg staan

Initiatief voor ondernemerscollectief
Grubbenvorst
Grubbenvorst heeft binnenkort weer een ondernemerscollectief. Een initiatiefgroep is bezig om een ondernemersvereniging of -stichting op te zetten
in het dorp. Op donderdag 16 maart is de officiële Kick Off.
Jos Wijnen is lid van de initiatiefgroep die achter het idee zit. Volgens
hem is er in het dorp behoefte aan
een ondernemerscollectief. “Vorig
jaar maart kwamen enkele ondernemers in Grubbenvorst naar voren
met de wens om een initiatief te
starten. Er zijn eerder al onder
nemersverenigingen geweest, maar
dit moet breder getrokken worden.
Horecaondernemingen en winkeliers
moeten erbij betrokken zijn.”

Wijnen merkt genoeg draagvlak in
het dorp. “We ontvingen veel positieve signalen nadat we dankzij een
informatiebrief eind november mensen
op de hoogte hadden gebracht. Ook de
gemeente staat er helemaal achter.”
Over het initiatief is goed nagedacht.
“We gaan niet over één nacht ijs. Het
ondernemerscollectief moet een doorgeefluik zijn op verschillende niveaus.”
Over de vorm van het collectief
is de initiatiefgroep nog niet uit. “We
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De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.

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

waterschap kiezen. Voor Hidde is dit
nog ver weg. Hij zit in de derde klas
van het vwo en weet nog niet welke
richting hij later uit wil. Vooralsnog
wijdt hij zich aan zijn taken als
jeugdbestuurder. En dat doet hij met
plezier. Hij zou het zeker anderen
aanraden. “We hebben een hele leuke
en gezellige groep. Daarbij vind ik het
belangrijk dat ook anderen meer leren
over waterbeheer.”

Kick Off

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.

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.

van school. De jongeren stoppen als
bestuurder wanneer ze in het laatste
jaar van de middelbare school zitten,
dan moeten ze zich namelijk gaan
concentreren op hun eindexamen.”
Het jeugdbestuur van het waterschap
is inmiddels zo’n zes jaar actief. Naast
het informeren van jeugd, is het
doel ook om hen te interesseren in
waterbeheer zodat ze in de toekomst
misschien voor een baan bij het
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weten nog niet of het een vereniging
of stichting wordt”, vertelt Wijnen.
“Het bestuur moet ook nog gevormd
worden. Ook zitten we te denken aan
verschillende commissies, maar dat
moeten we nog even bekijken.”

Er moet een teamgevoel ontstaan
De officiële Kick Off is op
donderdag 16 maart om 19.00

uur in De Vonkel. Onder meer
oud-voetballer Maurice Graef en
oud-wielrenner Gert Jakobs zijn
hierbij aanwezig. Ook komt er een
regionale ondernemer spreken over
het ondernemerschap. “Er moet een
teamgevoel ontstaan”, aldus Wijnen.
”Het motto is dan ook ’16 maart moet
één en één samen twee worden’.
Als ik de eerste reacties hoor, ben ik
hoopvol en positief gestemd. We gaan
samen ergens voor.”

Problemen met
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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

16
02

Duikvereniging Quintus
veertig jaar
Duikvereniging Quintus uit Horst viert in februari 2017 het veertigjarig jubileum. Met ongeveer honderd leden
behoort Quintus tot een van de grootste duikverenigingen van Limburg.

Duikvereniging Quintus is in 1977
opgericht door mensen uit de omgeving van Horst aan de Maas die doken
in Eindhoven. Ze wilden de mogelijkheden om in de buurt te duiken vergroten en zo werden Toon Clabbers, Jan
Reijnders, Thijs Beurskens, Jaq Cuppen
en Toine Kneepkens de oprichters van
duikvereniging Quintus. In de loop der
jaren is er veel veranderd. Voorzitter
Jan Jacobs (60) uit Hegelsom vertelt:
“Het duiken zelf is natuurlijk enorm
gemoderniseerd. De uitrusting is veel
technischer en gecompliceerder dan
vroeger en ook veel veiliger.”
Met bijna honderd leden is Quintus
de op twee na grootste duikclub in
Limburg. Waar andere verenigingen
in de buurt op sterven na dood zijn, is
Quintus juist groeiende. Volgens Jan
heeft dit een duidelijke oorzaak: “Wij
leiden op tot zelfstandige duikers,
maar laten onze leden daarna ook los
en geven ze de kans om zelf initiatieven te nemen.” Mart Mertens (67)
uit Sevenum, actief lid van Quintus,
vult aan: “Daarnaast is er binnen de
club ook sprake van een prettige sfeer.
Onze leden gaan echt vriendschappelijk met elkaar om en nieuwe leden

worden goed opgevangen.” Kevin van
der Sterren (24) uit Hegelsom kan dit
bevestigen. Hij is nu ruim tweeëneenhalf jaar lid van Quintus. “Het is
echt vrijheid blijheid binnen de club,
je hebt maar weinig verplichtingen.
Tegelijkertijd is er ook heel intensief
contact tussen de leden en worden er
veel ervaringen uitgewisseld,” vertelt
Kevin.
Het jubileumjaar wordt door
Quintus uitgebreid gevierd. “We hebben al een lezing van een onderwaterfotograaf gehad. In maart organiseren
we onze eigen onderwater-toep-kampioenschappen, met tafels onder water
en geplastificeerde kaarten,” vertelt
Jan. “Verder komt er in de bibliotheek
in Horst een foto-expositie met de
onderwaterfoto’s van onze leden. En
op 13 mei vieren we het jubileum met
een activiteit bij de Kasteelse Bossen
en een feestavond met liveband.”
In de afgelopen veertig jaar heeft
Quintus volgens Jan, Mart en Kevin veel
hoogtepunten gekend, en eigenlijk
geen dieptepunten. Volgens de drie is
het duiken op zichzelf al een hoogtepunt. Kevin: “Duiken is echt iets moois,
je vindt de ultieme rust, maar je bent

toch actief bezig. Ik noem duiken wel
eens ‘yoga onder water’,” lacht hij. Jan
zegt bevestigend: “Duiken is echt iets
magisch.” Waarna Mart nog aanvult:
“Alsof je in een andere wereld komt.”
Als vereniging heeft Quintus in
de afgelopen veertig jaar veel mooie
dingen meegemaakt. “Al vanaf het
ontstaan van de vereniging gaat de
hele club een keer per jaar tijdens
Pinksteren een weekend naar Zeeland.
Daar kan dan in de stromende zee
worden gedoken in de Oosterschelde,
maar ook in het afgedamde water
bij Grevelingen. Voor ieder wat wils
dus,” vertelt Jan. Niet alleen het
Pinksterweekend laat de saamhorigheid binnen de club zien. Jan: “Onze
trainers trainen allemaal op vrijwillige basis, we organiseren regelmatig
clubavonden en activiteiten. Door onze
leden zelf worden regelmatig duikreizen naar Egypte, Indonesië, Thailand of
andere bestemmingen georganiseerd,”
vertelt hij, waarna hij niet zonder trots
aanvult: “Quintus is in een steeds commerciëler wordende duikwereld een
echte vereniging gebleven, waar het
persoonlijke aspect nog steeds bovenaan staat.” (Foto: OSV Quintus)

Protest op plannen railterminal
De plannen voor het aanleggen van een railterminal en aanpassingen aan het spoor bij Trade Port Noord
roepen veel protest op bij omliggende bedrijven en aanwonende particulieren. Zij maken zich onder andere
zorgen over hun veiligheid en toenemende geluidshinder.
De railterminal, een laad- en losplaats voor treinen, is gepland deels
op grondgebied van gemeente Horst
aan de Maas en deels op grond van
gemeente Venlo. Om die railterminal te kunnen bereiken worden ook
aanpassingen aan het spoor gedaan.
Als gevolg gaan er meer treinen rijden en die moeten vanuit Eindhoven
richting de terminal al afremmen
vanaf station Horst-Sevenum.
Bewoners van het gebied rondom
de Grubbenvorsterweg in Sevenum

zijn niet blij met de plannen. Zij vrezen
onder andere geluidsoverlast door
afremmende treinen en door het laden
en lossen in de terminal dat 24 uur
per dag doorgaat. Andere zorgen zijn
lichtoverlast, de verslechtering van de
luchtkwaliteit, hinder van de geplande
windmolens in hetzelfde gebied en verwachte waardedaling van woningen.
Ook aanliggende bedrijven uiten
kritiek op de plannen. Zo is volgens
één ondernemer de veiligheid in
het geding, onder andere omdat

er mogelijk in de toekomst ook
gevaarlijke stoffen over de rails gaan.
Verschillende agrarische bedrijven
zijn daarnaast bang voor negatieve
effecten voor hun ondernemingen.
Een ondernemer geeft aan dat extra
geluiden op het spoor kunnen leiden
tot onrust bij zijn dieren.
Het bestemmingsplan voor de
railterminal en de aanpassingen aan
het spoor staat in april op de agenda
van de gemeenteraadsvergadering
van Horst aan de Maas.
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KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

Gevonden voorwerpen

Bronzen hielbijl Sevenum
Horst aan de Maas kent een rijke geschiedenis die al heel wat bijzondere vondsten heeft opgeleverd.
Op verzoek van HALLO Horst aan de Maas doken plaatselijke heemkundeverenigingen hun archieven in en
maakten een selectie uit hun ‘gevonden voorwerpen’. In deze aflevering: de bronzen hielbijl uit Sevenum.

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09
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.
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
Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of nieuwe
website! Bel mij op 06 31 52 45 17.
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.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
www.hulpaanhuislimburg.nl Bent u
op zoek naar hulp in de huishouding?
Wij helpen u graag aan hulp. Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.
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
Workshop naaien voor beginners bij
Cassandra Creatief Castenray. Workshop
bestaat uit 2 zaterdagen, 4+11 maart
van 9.30-11.30 uur. Geef je
nu op via petra@cassandra-creatief.nl
of 0478 57 10 45.
Rijbewijskeuringen senioren
wekelijks. B. Minken, arts, Venrayseweg 40, Wanssum. Tel. 0478 53 17 48.

Praktijk voor
Homeopathie
C. Revet-Roth,
arts voor homeopathie
Lid van VHAN/AVIG

Boerenweg 38, 5944 EL Arcen
Telefoon: 077-4739212
06-46612437
E-mail: christine.revet@kpnmail.nl
www.homeopathie-arcen.nl

Woninginrichting bij u thuis
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden v.a. € 150,00 incl. tapijt.
Laminaat € 24,95 incl. leggen en folie.
Bel: 06 16 37 45 14.
A3aans Fietsshop Horst. Voor een
pitstop ga je naar A3aans Fietsshop
o.a. reparaties, servicebeurt,
onderhoud en verkoop onderdelen/
fietsen. Bel 06 30 43 19 16.
Zelfvertrouwen voor je kind. Nog
2 plaatsen voor de weerbaarheidstraining die start op 9 mrt! Kindrn v
8-12 jr leren in ‘n klein groepje eigen
kracht kennen & oefenen met lastige
soc situaties dmv leuke oef.
www.zelfverzekerdkind.nl
Te koop rundvleespakketten.
Info fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35
America. Tel. 077 464 13 80/
06 17 21 89 33.
Uitverkoop weekfilms bij Ster.
Wij verkopen meer dan 2000
weekfilms op dvd & Blu-Ray! Ben er
snel bij want de beste films zijn het
snelste weg! ook veel kinder-, familieen tekenfilms. Ster Videotheek,
Venloseweg 2, Horst. 077 398 78 55.
Te koop tulpen in diverse kleuren.
Geopend van ma. t/m za. Gesloten
van 12:00u tot 13:00u. Pubben C.V.
Helenaveenseweg 8B Sevenum.
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.

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

Carnavalsvereniging
D’n Dreumel
zoekt met spoed:

Nieuwe Voorzitter
Nieuwe Secretaris
Nieuwe Penningmeester
Geschikte kandidaten voor deze
functies kunnen zich vóór
28 februari 2017 melden bij:
M.P.J.J. Peeters
Pastoorsveld 25
5961 DT Horst

In de collectie van heemkundevereniging Sevenum bevindt zich een
bronzen hielbijl. Hij dateert van ongeveer 3000 jaar geleden. De hielbijl
werd gebruikt voor het bewerken van
hout of als wapen. Ongeveer 3700
jaar geleden kwam in Nederland de
ontwikkeling van het bronsgieten op
gang. “Brons kan zo gegoten worden
dat er makkelijk een holle ruimte
ontstaat”, vertelt Mart Lenssen van
heemkundevereniging Sevenum. “In
die ruimte werd een dan een steel
bevestigd zodat de bijl makkelijk
hanteerbaar was.” Lenssen weet niet
of de bijl in Sevenum en omstreken
gesmeed is. “Men handelde al vroeg
met voorwerpen. Het kan goed zijn
dat deze bronzen hielbijl elders uit
Europa komt. Nederland was in die
tijd een gebied waar het grootste
gedeelte bedekt was met bos. Hier
en daar waren wat open plekken
met enige kleine akkers en weilanden. Het was de onderontwikkelde

uithoek van Europa.”
De bijl werd gevonden tijdens
het graven van een zwembad in de
achtertuin van de familie Swinkels uit
Sevenum in 1990. Op de diepte van
één meter stootte men op de hielbijl.
De vormgeving bracht mevrouw
Swinkels ertoe om het voorwerp
schoon te maken en uiteindelijk op
de schouwmantel een mooi plekje
te geven. Na enige jaren daar te
hebben gelegen, kwam jeugdlid
Chris Nellen van de heemkundevereniging bij de familie thuis. Hij zag
het voorwerp liggen en wist meteen
dat dit een oudheidkundige vondst
was. Hij nam de bronzen bijl mee
naar de heemkundevereniging en
het belandde uiteindelijk bij Mart
Lenssen.
Ook Lenssen was meteen
overtuigd van de waarde van de bijl.
“Ik heb de vondst meteen aangemeld bij de Vakgroep Archeologie
van de Universiteit van Groningen”,

vertelt hij. “Zij toonde heel snel
interesse. Ik weet nog goed dat
mevrouw Steegstra, secretaresse van
de archeoloog, de bijl kwam ophalen
op station Horst-Sevenum. De trein
stopte, zij stapte uit, ik vertelde
wat over de bijl en ze stapte weer
snel terug in de trein om verder te
gaan. Kort maar krachtig gesprek.”
Uiteindelijk kreeg Lenssen niet veel
later een bericht van archeoloog
Jay J. Butler dat het inderdaad een
bronzen hielbijl was. “We kregen de
vondst terug en we hebben die nu
opgeslagen in ons gebouw.”
Er zijn nog meer bronzen hielbijlen in de gemeente Horst aan de
Maas gevonden. Maar Lenssen weet
niet precies hoeveel. “Het zijn er in
ieder geval niet veel. Volgens mij zijn
er twee bijlen gevonden. De bronzen
hielbijl is een pronkstuk voor ons als
heemkundevereniging. Het behoort
tot een van de oudste vondsten in
ons bezit.”

Onderzoek Ter Peel

Gedetineerde had
wapens in cel
In gevangenis Ter Peel in Evertsoord zijn vrijdag 3 februari door de politie in een cel een vuurwapen en munitie
aangetroffen. Een 28-jarige man is aangehouden op verdenking van het plegen van drie gewapende overvallen in
Geleen, Someren en Overloon en het bezit van vuurwapens.
De drie overvallen vonden plaats
tussen 25 december en 20 januari.
De man is in Ter Peel aangehouden
waar hij al een gevangenisstraf van
vijftien jaar uitzit omdat hij in 2008 is
veroordeeld voor het plegen van een
levensdelict. Bij de doorzoeking van
zijn cel is door de politie het wapen
aangetroffen. In de auto van de verdachte werd een Kalasjnikov gevonden.
Momenteel wordt onderzocht hoe het
kan dat de man in het bezit was van
een vuurwapen en munitie. “Het feit
dat een gedetineerde die geplaatst

is in een Zeer Beperkt Beveiligde
Inrichting (ZBBI) een vuurwapen en
munitie op cel heeft hoort natuurlijk
niet te kunnen gebeuren”, laat een
woordvoerder van PI Ter Peel desgevraagd weten. ZBBI’s hebben een zeer
laag beveiligingsniveau. Er is geen
detectiepoort en gedetineerden kunnen zelf in en uit lopen. De verdachte
was sinds oktober 2016 overgeplaatst
naar een halfopen inrichting en mocht
in het weekend met een enkelband
om op verlof. “Doel van het verblijf in
de ZBBI is het vergemakkelijken van

terugkeer naar de samenleving door
deelname aan het maatschappelijk
verkeer. De meeste ZBBI-gedetineerden
hebben werk b
 uiten de inrichting en
gaan daar dagelijks heen.” De drie
gewapende overvallen zijn gepleegd
op het moment dat de man op weekendverlof was. Naast het strafrechtelijk
onderzoek naar de overvallen is door
de Dienst Justitiële Inrichtingen ook een
intern veiligheidsonderzoek gestart.
De woordvoerder wil verder geen
mededelingen doen naar de voortang
van dit onderzoek.
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Alcoholgebruik jongeren: ouders te tolerant
Bijna de helft van de ouders vindt
het goed als zijn minderjarige kind een
glas alcohol drinkt, niet alleen thuis
maar ook op een feestje. Niet slim,
vindt het GGD. “Ouders onderschatten
vaak hun invloed in het beperken van
het alcoholgebruik van hun kinderen en
denken dat het verbieden van alcohol
jongeren juist nieuwsgierig maakt naar
alcohol. Uit onderzoek blijkt echter
telkens weer dat grenzen stellen helpt
om jongerenminder te laten drinken.”

Gemiddeld beginnen jongeren in
deze gemeente als zij 14,4 jaar zijn met
wekelijks alcohol drinken. Het meest
wordt er volgens de onderzoekers
gedronken in de dorpen rondom Horst:
in Meterik, Melderslo en Hegelsom.
Het minst in Amerika, Griendtsveen,
Evertsoord en Kronenberg. Een
verklaring daarvoor heeft GGD niet.
“Maar deze resultaten geven wel zeker
aanleiding om hier verder onderzoek
naar te doen.” Hoewel nog steeds

meer dan één derde van de jongeren
wekelijks drinkt, terwijl zij dat volgens
de wet nog niet mogen, neemt dit
aantal in Horst aan de Maas volgens de
landelijke trend wel af.

Toename gebruik
harddrugs
“De afgelopen jaren is op veel
fronten energie gestoken in het
verminderen van alcoholconsumptie

van jongeren. Deze aanpak heeft
op veel plekken zijn vruchten
afgeworpen”, aldus de GGD.
Waar het gebruik van softdrugs
onder jongeren net als het gebruik van
alcohol de laatste jaren daalt in Horst
aan de Maas, nemen wel steeds meer
13- tot 16-jarigen harddrugs. In 2013
had nog 1,5 procent van de jongeren
wel eens harddrugs genomen, maar in
2015 steeg dit aantal al naar 4 procent.
Het meeste harddrugsgebruik vindt

in Horst aan de Maas plaats in de
dorpen Sevenum en Horst. GGD:
“De traditionele risicogedragingen als
roken, softdrugs en alcohol nemen
af, maar nieuwe uitdagingen dienen
zich aan.” Ook regionaal komen
steeds meer jongeren in aanraking
met harddrugs. De GGD schrijft deze
trend onder andere toe aan het feit
dat het steeds normaler wordt om
zogenoemde ‘party drugs’ als XTC
en lachgas te gebruiken.

TE HOGE WOZ WAARDE ??
Rond deze tijd ontvangt u hem weer:
de nieuwe aanslag gemeentelijke belastingen
met daarop vermeldt de WOZ-waarde van uw woning.
Op basis van deze WOZ-waarde betaalt u diverse belastingen,
zoals de onroerende zaak-, inkomsten-, erf- en waterschapbelasting.
WAT ZIJN DE KOSTEN?
Als de WOZ_waarde wordt verlaagd, betaalt de gemeente via een
wettelijke regeling onze kosten. Lukt het ons niet om de WOZ-waarde te verlagen, dan nemen wij ons verlies Alle bijkomende financiële voordelen in de inkomsten belasting en overige WOZ gerelateerde belastingen zijn natuurlijk 100% voor uzelf.
FANTASTISCH, REGEL HET MAAR…
Bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde moet binnen
6 weken na dagtekening van de aanslag gemeentelijke belastingen. Daarom is het belangrijk dat u tijdig contact met ons opneemt.
U kunt de aanvraag voor het beoordelen van uw WOZ-waarde
eenvoudig doormailen. Na ontvangst van uw aanvraag controleren
wij uw WOZ-waarde direct op juistheid. Pas nadat u de opdracht
verstrekt, tekenen wij bezwaar voor u aan bij de gemeente.

Singer Makelaardij en Taxaties
Gsm: 06 361 755 95
Mail: singermaktax@gmail.com

Achtbaanhuwelijk in Toverland
Jeroen Vercoulen en Annemieke Coppis uit Swolgen stapten op vrijdag 10 februari in attractiepark
Toverland in Sevenum in het huwelijksbootje. Jeroen en Annemieke leerden elkaar zo’n vijf jaar
geleden kennen tijdens een door Toverland georganiseerde speeddate. Vijftig vrijgezellen stapten in
willekeurige duo’s in de achtbaan Boomerang. Annemieke en Jeroen kwamen in hetzelfde karretje te
zitten en vorig jaar ging Jeroen bij het instapstation van de Boomerang voor Annemieke op de knieën.
Op 10 februari gaven zij elkaar het jawoord op de plek waar het ooit begon: Toverland.

Discussieavond intensieve veehouderijen

‘Op zoek naar de balans’
Moet de gemeente intensieve veehouderijen in Horst aan de Maas de ruimte geven om te innoveren en zo
duurzamer en schoner te worden? Of moet er juist veel minder vee komen om zo de gezondheid en leefbaarheid
van de omgeving veilig te stellen? Tijdens de themabijeenkomst over intensieve veehouderijen van de
gemeenteraad van Horst aan de Maas op dinsdagavond 14 februari gingen alle betrokken partijen in discussie over
dit thema.
De publieke tribune van de raadszaal van het gemeentehuis in Horst zit
deze dinsdagavond helemaal vol. “Het
gaat vanavond vooral om informatie
delen”, legt discussieleidster Simone
van Trier de aanwezige raadsleden,
bedrijfseigenaren en belangengroepen uit. “We hoeven het niet eens
te worden met elkaar.” Dat overeen
stemming niet zo gemakkelijk is bij dit
onderwerp, wordt meteen duidelijk.
De meeste belangengroepen en
bedrijfseigenaren staan in deze discussie namelijk lijnrecht tegenover elkaar.
Waar vereniging Behoud de Parel,
werkgroep Behoud Woonomgeving
De Paes en werkgroep Kleefsedijk
Sevenum pleiten voor strengere
regulering en handhaving voor megastallen, minder schaalvergroting en

vooral minder vee, stellen de bedrijfseigenaren juist dat zij die schaalvergroting nodig hebben om duurzaam te
kunnen boeren.
“De landbouw is volledig ontspoord”, vindt André Vollenberg van
Behoud de Parel. Zijn oplossing?
“Als ieder bedrijf 40 procent minder
vee zou hebben, komt er minder mestoverschot en minder belasting voor de
omgeving.” Maar intensieve veehouderijen hebben de omgeving ook wat
te bieden, vindt Edwin Michielsen van
de Limburgse Land en Tuinbouwbond
(LLTB) en eigenaar van een bedrijf in
Melderslo met onder andere vleesvarkens. “De bedrijven sluiten de kringloop
door mest te verwerken. Zo kan ook
duurzame energie opgewekt worden,
maar daar moeten bedrijven wel de

ruimte voor krijgen. We kunnen in
Horst aan de Maas de gezondste regio
worden, als we maar de kans krijgen
om ons steentje bij te dragen.”
Hoewel de partijen in eerste
instantie niet dichter bij elkaar lijken
te komen, worden er uiteindelijk met
hulp van gespreksleider Van Trier
uitnodigingen over en weer gedaan
om bij elkaars situatie te komen
kijken. Een goede ontwikkeling,
vindt voorzitter van de bijeenkomst
Eric Beurskens. “Het was een goede
discussie. In één avond komen we hier
niet uit en al zouden we weken erover
praten, dan misschien nog steeds niet.
Het is straks aan de gemeenteraad
om op zoek te gaan naar de balans
tussen duurzaam ondernemen en een
gezonde leefomgeving.”

Lunchroom Mikado
Ben jij de vrijwilliger die we zoeken?
zoekt
collega!
Voor ‘De Wendelwei Horst’

Mikado is een lunchroom aan de Deken Creemersstraat in Horst.

Ben jij de vrijwilliger die samen

Met een team van 10 medewerkers
met anderen op toerbeurt een
verzorgen wij iedere dag de koffie
week de dieren verzorgt
en thee tijdens vergaderingen.
De post, de was en nog veel van
meer de dierenweide aan
servicegerichte activiteiten.
Deken Creemersstraat Horst?
In de lunchroom serveren we
heerlijke lunchgerechten die in
de keuken worden bereidt.
Voor ‘Radio Reindonk’

Een drietal mensen met een verstandelijke
beperking ondersteunt wekelijks de
programmamakers van Radio Reindonk.
Ben jij de vrijwilliger die op woensdag of
donderdag hun contactpersoon is en toezicht
Wat wordt
er van
jou verwacht?
houdt
tijdens
hun koffie- en lunchpauze ?

vrijwilliger m/v

Op dinsdag en/of woensdag tussen 11.30 uur en 14.00 uur zoeken
we een enthousiaste vrijwilliger die een groepje medewerkers wil
Meer weten?
tips? Bel
of mail:
ondersteunen
met hetOf
serveren
van gasten
in de lunchroom.
Annemie Lucassen / Ingrid Flinsenberg
Heb je interesse, bel of stuur een mailtje:
06-12969383
/ 06-52760759
LindaT:Joosten
of Nicole Volleberg
E:
Annemie.lucassen@dichterbij.nl
/
06-52760772
E: i.flinsenberg@dichterbij.nl
serviceteammikado@dichterbij.nl

Ben jij de vrijwilliger die we zoeken?
Voor ‘De Wendelwei Horst’
Ben jij de vrijwilliger die samen
met anderen op toerbeurt een
week de dieren verzorgt
van de dierenweide aan
Deken Creemersstraat Horst?

VO OR AL UW

an
verhuurt mékérrad
en!
m
t
k
r
a
m
n
e
e
ll
a
T 06 25 05 18 94

Vlasvenstraat
51, 5962 AC Melderslo
EESTEN
SFVoor
‘Radio
Reindonk’
TH UIS- & BEDRIJF
Een drietal mensen met een verstandelijke
beperking ondersteunt wekelijks de
programmamakers van Radio Reindonk.
Ben jij de vrijwilliger die op woensdag of
donderdag hun contactpersoon is en toezicht

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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Het is goed zo.

Wij wensen familie en dierbaren van

Wies van Lipzig-Keijsers

Hay Welles

echtgenote van

heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Mart van Lipzig †
America, 1 februari 1923
Horst
America

Tienray

America

Swolgen

America

Sevenum

Sevenum

Vriendengroep LBH

Sevenum, 14 februari 2017
Woorden schieten tekort na het plotselinge overlijden van

Gerda

Hay Welles

Hay en Henny †
Ilse en Rob
Jessie en Roy

motorvriend in hart en nieren.
Wij wensen familie, vrienden en bekenden
heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Mien en Tien
Karin en Bastiaan
Esther en John

Bestuur en leden
Motortoerclub MTC “de Melderse”

Piet en Diny
Martijn en Denise
Gertjan
Jeanne en Piet
Marijn en Sjors
Josine en Karim
Martin en Anneke
Bjorn †
Mitchell
Marij en Mickey
Femke
Lobke en Joep
José en Matt
Sven en Merel
Demi
Achterkleinkinderen van Omi

Correspondentieadres:
C. Dietzstraat 10, 5865 BC Tienray
De crematie vindt plaats op zaterdag 18 februari om 14.00 uur
in Crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.

Auto’s gevraagd. Loop, sloop,
motorschade of veel km’s.
Contant geld en vrijwaring ter plaatse.
Tel. 06 54 97 63 59.

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

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

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

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

Pasfoto’s bij Ster Videotheek
Venloseweg 2, Horst.
Tel. 077 398 78 55. Voor officiële
pasfoto’s en visa. Openingstijden:
maandag t/m donderdag 11:0019:00u, vrijdag en zaterdag 11:0020:00u, zondag 13:00-19:00u.
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
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.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Mam is op haar kamer in Sevenheym. U kunt afscheid van haar
nemen op donderdag 16 februari van 19.00 uur tot 21.00 uur

Gevraagd antieke en brocante
kleine spullen. Tel. 06 52 85 93 48.

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

1 februari 2017
Dochter van
Wim Janssen en
Nancy van de Laak
Ellenberg 9
5872 AM Broekhuizen

Geboren

Djesse
10 februari 2017
Zoon van
Kim van Berlo en
Dennis Visscher
Nieuwborgstraat 166
5922 VE Blerick

Geboren

Eline
9 februari 2017
Dochter en zusje van
Coert Bouten en
Elly Cox
Anne
Gyssenbergstraat 20
5975 SG Sevenum

Geboren

Stef
11 februari 2017
Zoon van
Erik en Loes Verdellen-Janssen
Broertje van Els
Past. Debijestraat 17
5963 AE Hegelsom

Ons 50-jarig huwelijksfeest
was in een woord geweldig.

Een bloem is maar voor even, graag een gift
voor de muziekmiddagen in Sevenheym.

Ouder Event SvS. Xtra4people
11 maart: ‘’Schatten voor Schatten’’
Ouder Event, bewust communiceren
met kinderen! www.xtra4people.nl,
facebook, Maryse 06 51 78 70 32.

Aniek

Voor alle felicitaties
in welke vorm dan ook,
willen wij iedereen
hartelijk bedanken.

Wij willen iedereen in Sevenheym bedanken voor de liefdevolle
verzorging van ons mam.

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.

Geboren

Ger en Mariet
Willems-van Vegchel

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

www.kinderopvanghetnest.nl

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

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

Dag en nacht bereikbaar

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Gerrie

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

van den
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

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

en zo 07
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GEPLUKT

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.

Marlie van
den Beuken-Franssen
In de tuin van haar huis aan de
Van Bocholtzstraat staat momenteel
een groot bord van de jeugdboeren
bruiloft. Dochter Marit (9) maakt
namelijk deel uit van het jeugdboerenbruiloftsgezelschap. Het gezin Van den
Beuken-Franssen viert graag carnaval.
“Mijn man Mark is al twintig jaar lid
van de raad van elf van D’n Dreumel.
Dus we zijn in de periode er naar toe
en tijdens de drie carnavalsdagen er
volop mee bezig. Het is een intensieve tijd, maar ook heel gezellig.”
Naast dochter Marit is er nog zoon Jurre
van 7. Mark en Marlie leerden elkaar
Marlie groeide samen met haar
ruim twintig jaar geleden kennen in de
twee zusjes op in Venray. Na het
Maraboe in Sevenum. “Maar we zijn
Boschveld College volgde de heao
pas na 21 jaar verkering getrouwd”,
waarna ze aan het werk ging in het
lacht Marlie. “Voordat we kinderen
bankwezen. Zo’n anderhalf jaar gelekregen, hadden we nooit de behoefte
den besloot ze voor zichzelf te beginnen. “Ik wilde werk wat bij mij paste in om te trouwen. Toen Marit en Jurre er
plaats van andersom. Ik was ongemerkt eenmaal waren wilden we liever wachten totdat ze wat ouder waren, zodat
te veel bezig om me aan te passen
zij het ook bewust mee zouden maken.
aan wat ik dacht dat andere mensen
Het was heel bijzonder om dit met z’n
van me verwachtten.” Haar praktijk
allen te beleven. De kinderen hebben
bevindt zich nu nog in de opstartfase.
het er nog regelmatig over.”
“Het kost zeker energie om voor jezelf
Sinds kort volgt Marlie yogaleste beginnen. Daarom plan ik ook
sen, eveneens een manier om tot
bewust rustmomenten in. Ik vind het
rust komen. “De lessen zitten altijd
fijn om op mezelf te zijn om zo de batterij op te laden. Dat kan door een boek helemaal vol, dus er zijn veel mensen
op zoek naar rust”, grapt ze. Haar maak
te lezen of een wandeling te maken.”
je dan ook niet blij met een weekendje
Naast lezen schrijft Marlie ook graag.
New York. Veel liever gaat het gezin
Dit doet ze zowel voor haar eigen blog
kamperen in de natuur. “Vorig jaar
als voor anderen, onder andere NRC
waren we op een kleine camping in de
Carrière. “Ik schrijf dan over dingen
die ik in het dagelijks leven meemaak. Franse Ardèche. We gaan graag back to
basics, voor ons geen all inclusive hotel.
Herkenbare dingen, waarvan ik hoop
Ik ben absoluut geen stadsmens, ben
dat ze anderen helpen. Mijn wens is
om ooit nog een boek te schrijven over veel liever in de natuur. Een boerderij
persoonlijke ontwikkeling. Mijn blog zie op het platteland? Dat zou wel mooi
zijn, ja. Ik denk dat ik daar wel zou
ik als input voor dat boek dat er zeker
gedijen.”
nog eens gaat komen.”
wil en kan ik? Ik vind het interessant
om te weten wat mensen beweegt,
wat ze zeggen en doen. Wat zit er
in je en wat wil je naar buiten laten
komen?” Het zijn vragen die ze in haar
baan als coach regelmatig stelt. “Ik heb
zelf ervaren hoe fijn het is als je bij
jezelf kunt blijven. Te ontdekken wat
er voor mij belangrijk is. Dat geeft een
gevoel van rust.”

Ik plan bewust
rustmomenten in

Ze is een echte carnavalsvierder, maar zoekt ook graag de rust op door een stukje te wandelen of een boek te
lezen. Verder vindt ze het belangrijk dat mensen zichzelf kunnen zijn en dat iedereen zich vrij voelt om te doen wat
hij wil. Deze week wordt Marlie van den Beuken- Franssen (42) uit Horst geplukt.
Marlie van den Beuken heeft meerdere passies in haar leven. Een daarvan
is carnaval vieren en de ander is lezen.
Dit laatste deed ze als kind al graag. “Ik
kwam wekelijks met een stapel boeken
terug van de bibliotheek”, lacht ze.
Favoriet was de serie over ‘de vijf’, vier
kinderen en een hond die mysteries
oplosten. “En paardenboeken las ik

ook graag, terwijl ik helemaal niet zo’n
paardenmeisje was.” De boeken die
nu op haar keukentafel liggen gaan
voornamelijk over persoonlijke ontwikkeling, een onderwerp dat haar na aan
het hart ligt. “Ik ben erg geïnteresseerd
in persoonlijke ont-wikkeling, zoals
ik het zelf noem. Gedurende je leven
vormen zich lagen om je persoonlijk-
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

LONDON

LE MANS

MÜNCHEN

BREDA

BOOM

Lever jouw bouwkundige bijdrage en bouw samen met een hecht
team tenten en demontabele gebouwen door heel Europa!

Medewerkers Montage
Neptunus
-specialist in demontabel bouwenbiedt je een avontuurlijke baan als:
Meewerkend
Uitvoerder

Medewerker Montage
Kijk voor een uitgebreid functieprofiel en meer vacatures op:
neptunus.eu/werken-bij-neptunus

vertrek vanuit Kessel

Oplossing vorige week:
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PAPENDAL

ALM-ERE
Neptunus - internationaal specialist in demontabel bouwen
groeit door.
Kom
jij
ons
team
versterken?
Ben jij een aanpakker en heb je zin in een nieuwe uitdaging?

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.

6

heid door onder andere opvoeding en
omgeving en ik ben nieuwsgierig naar
wat er over blijft als al die wikkels worden weggehaald. Wat is de kern en wat

Check het volledige profiel op:
Iets voor jou?
www.neptunus.eu/teamwork

Stuur
sollicitatiebrief
met cv naar
Elfried
Jacobs
Grijp
dezeje
kans
en stuur je sollicitatiebrief
met
CV naar
van Verhofstad,
afdeling P&O:
hr@neptunus.eu
Rosalie
HR Officer,
r.verhofstad@neptunus.eu
∏ THE NETHERLANDS ∏ BELGIUM ∏ UNITED KINGDOM ∏ GERMANY ∏ FRANCE ∏ POLAND ∏ AUSTRIA
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Hovoc loopt uit in de
derde divisie
Door: volleybalvereniging Hovoc
Hovoc HS1 heeft zaterdag 11 februari Hands-Up HS2 uit Berlicum
opgewacht. Hovoc DS1 reisde naar Landgraaf om het tegen VC Landgraaf
DS1 op te nemen.
Voor de heren begint de ontknoping met rasse schreden te naderen.
Wanneer heeft de tegenstander
genoeg punten gemorst om Hovoc
over twee of drie wedstrijden
kampioen te worden? Aan de heren
van Hovoc heeft het niet gelegen,
want wederom werd de tegenstander
met 4-0 aan de broek naar huis
gestuurd. Tegen Hands-Up werd sterk
begonnen en sterk geëindigd. Tom
Weijs wist de scorende mannen op de
buitenpositie goed te vinden en die
scoorden veel. Niek Jans maakte dat
Hands-Up zijn hoofd er goed bij moest
houden. De nummer acht van
Hands-Up gaf met slim spel nog wat
tegengas, maar het mocht niet baten.
Zelfs een vijf punten achterstand in de
derde set werd weggewerkt en
ruimschoots gewonnen. Met de
setstanden 25-15, 25-19, 25-20 en
25-20 werd de 4-0 overwinning
beklonken. De directe concurrent (HLB
van Daal) heeft een magere 3-2 winst
geboekt en heeft hiermee het gat met

Hovoc tot zeventien punten vergroot.
De eerste gelegenheid tot kampioenschap dient zich zo op 25 maart aan te
Odiliapeel tegen TFC. Voor de dames
verliep het helaas anders. Ze waren
erop gebrand om punten mee naar
huis te nemen, maar in de eerste set
hadden ze veel moeite om in de
wedstrijd te komen (25-14). De tweede
set ging beter van start, maar al snel
liepen ze opnieuw achter de feiten
aan. Te veel eigen fouten zorgden voor
een achterstand. Deze set werd
verloren met 25-20. Het hoofd geheven
en nog niet verloren werd de derde set
aangevangen. Het spel kregen ze
onder controle en Landgraaf kwam zo
onder druk te staan. Het niveau werd
de hele set vast gehouden en er werd
gewonnen met 20-25. In de vierde set
werd er door de dames van Landgraaf
een tandje bij geschakeld en ze liepen
al snel een paar punten uit die niet
meer niet meer in te halen waren.
Deze set werd verloren met 25-20 en
daarmee de wedstrijd met 3-1.

SV Lottum F2 zaalkampioen
Door: korfbalvereniging SV Lottum
De meiden van het korfbalteam SV Lottum F2 zijn op zaterdag 11 februari zaalkampioen geworden.
De kampioenswedstrijd tegen De Peelkorf uit Ysselsteyn werd met 30-3 gewonnen. De meiden van de
F2 wisten alle wedstrijden van het zaalseizoen te winnen en maakten in totaal 169 doelpunten.

Oxalis verlengt contract trainer
Door: korfbalvereniging Oxalis
Wendy Theelen is ook in het seizoen 2017-2018 hoofdtrainster en –coach van SV Oxalis.
Na enige jaren jeugdtrainster
en -coach te zijn geweest binnen
Erica en Oxalis, waarbij ze de nodige
kampioenschappen met jeugdteams
behaalde, ging ze dit seizoen aan de
slag met de Senioren 1 en 2. Wendy
behaalde met de senioren 1 zondag 12

februari het zaalkampioenschap in de
1e klasse en ook de senioren 2 zijn nog
in de race om het kampioenschap in
de 2e klasse. Ook in de veldcompetitie
zijn beide teams nog kansrijk voor het
kampioenschap. Wendy haar ambitie
is om met de senioren 1 een stabiele

overgangsklasser te worden die
uiteindelijk nog verder kan groeien.
Wendy is als speelster jaren op het
hoogste niveau actief geweest bij
Swift uit Velden en ze heeft twee jaar
gemengd korfbal gespeeld bij PSV
Eindhoven.

Voetklachten en Podotherapie Hermanns

Pijnlijke bal van de voet
(branderige, vermoeide voorvoeten)

Janssen Group is uitgegroeid tot een service center voor een wereldwijde klantenkring.
Naast logistieke activiteiten worden er ook diensten geleverd op het gebied van assemblage
en customer service. Het team van 350 medewerkers reageert snel op markt- en klantbehoeften. Er worden alsmaar nieuwe diensten ontwikkeld waarbij gebruik wordt gemaakt
van de moderne technologie. Wij zijn op zoek naar enkele:

Allround magazijnmedewerkers /
orderpickers (fulltime en oproepbasis, m/v)
In de functie van allround magazijnmedewerker kun je als fulltimer of als oproepkracht aan de slag
en word je ingewerkt op een van de vele afdelingen binnen ons magazijn. De werkzaamheden
variëren van het verzamelen van goederen m.b.v. een scanner, een heftruck, reachtruck, ept of
opt, tot het testen en controleren van defecte onderdelen.

Functie-omschrijving:

Een veel voorkomende voetklacht is capsulitis, een ontsteking
aan de gewrichtskapsels van de voorvoet. Mensen ervaren dit
vaak als een brandend, zeurend, vermoeid of tintelend gevoel
onder de bal van de voet en/of bij het begin van de tenen.
Capsulitis wordt vaak veroorzaakt door een verkeerde voetstand of door het dragen van
slechte schoenen. Hierdoor
verandert de drukverdeling
van de voet en raken de gewrichtskapsels geïrriteerd en
opgezwollen. Door het opzwellen van de kapsels kunnen de
zenuwen in de voorvoet bekneld
raken en een doof of tintelend
gevoel in de tenen veroorzaken.
Podotherapie Hermanns kan onderzoek verrichten om er achter te
komen of u capsulitis hebt. Aan de hand van het onderzoek kunnen
de klachten behandeld worden, bijvoorbeeld door middel van drukverdelende steunzolen en goed schoenadvies.

• wij zijn een erkend leerbedrijf; mogelijkheid
voor BBL werkplek (4 dagen werken en
• verzamelen van orders van onze logistieke
1 dag naar school).
klanten;
• goederen inpakken;
Bel voor een afspraak: 077 397 13 18
Profiel:
• goederen verzendklaar maken;
Of kijk op: www.podotherapiehermanns.nl
• je bent super gemotiveerd;
• goederen stapelen op pallets;
Kijk voor
locatie op Bij u in de regio zitten we o.a. op de volgende locaties;
• je kuntde
eendichtstbijzijnde
VOG (verklaring omtrent goed
• laden/lossen van pallets met heftruck/EPT;
gedrag) overhandigen;
• pallets in- en uitrijden met reachtruck/
Grubbenvorst
www.podotherapiehermanns.nl
• je bent als allround magazijnmedewerker in
heftruck.
Ursulinenweide 3
het bezit van een hef- en reachtruckcertificaat.
Horst

Wat bieden wij:

Tel. 077 397 13 18

• uiterlijk op de 1e werkdag krijg je een
rondleiding binnen ons bedrijf;
• leuke collega’s en een informele werksfeer;
• mogelijkheid tot intern opleiden ter verbreding
van je kennis en ervaring;
• doorgroeimogelijkheden;
• je bent verzekerd van een baan voor langere
tijd of zelfs t.z.t. een vast contract;
• als oproeper is zowel dagdienst als
avonddienst mogelijk;

Binnen het bedrijf heerst een goede sfeer.
Gezellige collega’s om mee te lunchen of te
darten in het loungegedeelte van de kantine,
wie wil dat nou niet? Daarnaast kun je genieten
van koffie, thee en soep. Tevens kun je gebruik
maken van de koelkast of magnetron.

Wat moet je doen?

Je motivatiebrief met CV graag opsturen naar:
s.meijs@janssen1877.com

Herstraat 20
Meerlo
Beatrixstraat 2
Sevenum
Pastoor Vullinghsstraat 10
Venray
Keizersveld 9F

HH
Hermanns

(Spor t) podotherapie

Bij de meeste verzekeraars wordt het grootste deel van de therapieën
vergoed en podotherapie valt niet onder uw eigen risico. Podotherapie
is vrij toegankelijk, wat wil zeggen dat u een afspraak kunt maken
zonder verwijzing van een arts of medisch specialist!
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Kantine SVEB

Nieuw onderdak
voor ouderenbiljart
Door een donatie van het Oranje Fonds van 4.000 euro krijgt het
ouderenbiljart uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst nieuw onderdak in de
kantine van voetbalvereniging SVEB.
Het ouderenbiljart was al geruime
tijd op zoek naar een geschikte locatie.
Uiteindelijk werd eind vorig jaar aangeklopt bij SVEB. SVEB diende hierop een
verzoek tot financiële steun in bij het
Oranje Fonds. Het Oranje Fonds heeft
nu ingestemd met een donatie van
4.000 euro voor het inrichten van een

biljarthoek in de kantine van SVEB.
Het Oranje Fonds steunt sociale
initiatieven. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n
9.300 initiatieven die ervoor zorgen
dat mensen elkaar ontmoeten, minder
eenzaam zijn, begrip krijgen voor
elkaar en zich inzetten voor een ander.

SV Melderslo B1 kampioen
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De dames van korfbalvereniging SV Melderslo B1 speelden zondag 12 februari hun kampioenschapswedstrijd. In de Kruisweide zetten de dames een topprestatie neer door SV Oxalis B1 met 2-17 te
verslaan. Ondanks dat de ploeg al vroeg in de wedstrijd op een vrij royale voorsprong kwam, bleef
SV Melderslo werken en doelpunten maken. Ook de rest van het seizoen verliep voortreffelijk voor de
dames van de B1. Alle wedstrijden werden gewonnen en veel wedstrijden zelfs met dubbele cijfers. Het
team mag zich dan ook terecht al twee wedstrijden voor het competitie-einde zaalkampioen noemen.

Stijgende lijn

Hegelsom verslaat VCH
Door: voetbalvereniging VV Hegelsom
In de enige wedstrijd in de 5e klasse E is het eerste team van VV Hegelsom op zondag 12 februari erin geslaagd
de stijgende lijn van de afgelopen weken voort te zetten.
VCH uit Blerick werd thuis moeizaam maar verdiend verslagen met 4-2.
In de rust kregen alle toeschouwers
een wafel met een 9 van slagroom
erop van Vak-9. Dit omdat Rik Huijs, het
idool van de fans van Hegelsom, zijn
verjaardag vierde.
VCH begon scherper aan de
wedstrijd en kreeg ook enkele
dreigende kansen. Met alle geluk voor
Hegelsom bleef het 0-0. Na twintig
minuten voetballen was het alsnog
raak voor VCH. Een slecht weggewerkte
terugspeelbal van doelman Jerry
Gruntjens viel recht in de voeten van
Dennis Steegh die koel bleef en de bal

van een behoorlijke afstand het net
in werkte. Hegelsom slaagde er nog
voor de rust in om de achterstand om
te buigen in een 2-1 voorsprong. Guido
Kauffeld zorgde voor de gelijkmaker
en niet veel later zorgde Damian
Linders ervoor dat Hegelsom met een
goed gevoel de kleedkamer in kon
gaan. Na de rust kreeg Hegelsom een
penalty toegewezen na een oliedomme
handsbal aan de kant van VCH. De
keeper toucheerde de bal nog wel
maar het was Guido Kauffeld die zijn
tweede doelpunt van de wedstrijd
maakte en even voor lucht zorgde.
Hegelsom kreeg het even lastig en

VCH kwam er een aantal keer goed
uit en wist dit zelfs om te zetten in
een doelpunt. De 3-2 kwam op naam
van Sjors Burm. Hegelsom kwam
hierna niet meer in de problemen en
zorgde voor het slotakkoord. De snelle
behendige buitenspeler Liam de Vries
zette de eindstand op het scorebord.
Zo weet Hegelsom met 4-2 te winnen
en doet het goede zaken in de top van
de competitie. Door deze overwinning
is Hegelsom nog maar één overwinning
verwijderd van de periodetitel, deze
zal echter wel behaald moeten worden
op 15 april in Reuver tegen de nog
ongeslagen koploper.

HZPC handhaaft positie
in A-klasse
Door: zwemvereniging HZPC-Horst
Zwemvereniging HZPC-Horst heeft op zondag 12 februari de derde wedstrijd van de Landelijke Zwemcompetitie
gezwommen in thuisbad De Berkel in Horst. HZPC-Horst heeft hier de positie na de eerste twee ronden weten te
handhaven met een 10e plek in het totaalklassement van de A-klasse. Hiermee is HZPC voorlopig de 25e vereniging
van heel Nederland.
Buiten dat de teamprestatie op
de eerste plaats kwam, werden er
individueel ook enkele mooie prestaties
neergezet. Met name op de langere
afstanden werden veel persoonlijke
records gezwommen. Bij de jeugdzwemmers stond de zware 400
meter wisselslag op het programma.
Voor Maud Weijmans, Lynn Vallen,
Lieke Meulenkamp en Isa Curvers
leverde dit een mooi persoonlijk
record op. Ook Anne van Megen, die
deze afstand voor het eerst zwom,
zette hierop een mooie tijd neer. De

juniorenzwemmers zwommen de 200
meter schoolslag en voor de senioren
stonden de 200 meter schoolslag en
200 meter rugslag op het programma.
Twee afstanden die niet vaak gezwommen worden door veel zwemmers. Pr’s
op deze afstanden waren voor Ingrid
van Horen, Floor Weijmans, Serafina
Vlijt, Björn Piket, Lisa Christiaens,
Loeki Knops, Anna van Kuijk, Zerina
Muratovic, Pieter Otten, Anne Roefs,
Tijn van Kuijk en Marlijn Zwart.
Andere persoonlijke records werden
gezwommen door: Imke van den Hoef

(200 meter wisselslag), Giel van Megen
(100 vlinderslag en 200 wisselslag) en
Manon van der Wielen (200 meter wisselslag). Ook de minioren waren weer
goed bezig. Naomi Brouwers, Jesse
Jacobs, Isis van Kuijk, Veerle Maasdijk,
Noud van Stipdonk, Cas Verstegen, Ilse
Versteegen, Danee Verstegen en Marco
Zanders kwamen thuis met één of
meerdere persoonlijke records.
De volgende wedstrijd in de
Nationale Zwemcompetitie, de vierde
en laatste wedstrijd, wordt op zondag
12 maart gezwommen.

Wij werken voor jóu!
AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We proberen je
méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in je investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden je gerichte
coaching en opleidingen.

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van de

vacatures bij AB Werkt. Op onze site www.ab-werkt.nl/banen vind
je meer uitgebreide informatie over deze en andere banen en ons
bedrijf. Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Kijk verder!

Teeltmedewerker vollegrondsgroente – Vac.nr. P013469

Je poot planten en gaat percelen beregenen en machinaal schoffelen.
Ook bedien je diverse machines, voer je gewasbescherming en grondbewerkingen uit. Bij voorkeur heb je een MAS of HAS diploma.

Logistiek medewerker – Vac.nr. P012715

Sorteren, verpakken, voorraadbeheer en orders verzendklaar maken: jij
verzorgt het hele proces in de loods. Je hebt logistieke werkervaring en
kunt met een heftruck of EPT overweg.

Cash & carry medewerker – Vac.nr. P014126

Je werkt op het veilingterrein in Venlo en verricht vooral logistieke taken.
Je hebt mbo-niveau, spreekt de Duitse taal, bent flexibel en hebt bij
voorkeur plantenkennis.

Teeltmedewerker glastuinbouw – Vac.nr. P014113

Je gaat o.a. oogsten, gewasverzorging uitvoeren, blad blazen en werkt
allround mee in de kas. Je hebt mbo werk- en denkniveau en bent flexibel en zelfstandig.

Junior dakdekker – Vac.nr. P014065

Je krijgt de kans om het vak te leren door mee te werken op alle afdelingen. Uiteindelijk ga je je specialiseren in de richting die het best bij je
past. Je bent een starter in het vak met affiniteit in de bouw.

Technisch medewerker biovergisting – Vac.nr. P014239

Je gaat het biovergistingsproces aansturen en controleren. Hiertoe voer
je reparaties uit en draai je storings- en weekenddiensten. Een technische achtergrond is een must.

Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83
www.ab-werkt.nl
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SV Melderslo C1 kampioen
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo C1 speelden zaterdag 11 januari in de Berkel in Horst hun
kampioenschapswedstrijd tegen SV Lottum C1, de nummer twee. Bijna alle wedstrijden werden dit
zaalseizoen al met de dubbele cijfers gewonnen. Ook nu was SV Melderslo C1 duidelijk de sterkere
ploeg. Verdedigend stond het goed en aanvallend wisten de meiden weer veel kansen te creëren.
Met 12-0 werd de wedstrijd gewonnen en werd het kampioenschap met nog twee wedstrijden te
spelen in deze zaalcompetitie al binnen gehaald.

Korfbalsters SV Melderslo
strijdend ten onder
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo speelden op zondag 12 februari tegen Prinses Irene 1 uit Nistelrode, één van
de koplopers in de hoofdklasse. De vorige confrontatie werd met 12-21 royaal verloren door SV Melderlso, dus de
ploeg had nog wat goed te maken. De wedstrijd werd gespeeld in sporthal ‘t Vijfeiken in Heesch.
Zowel SV Melderslo als Prinses
Irene begon sterk aan de wedstrijd.
Doelpunten volgden elkaar in rap
tempo op en binnen vijf minuten stond
er een stand van 4-4 op het scorebord.
Daarna kon Prinses Irene, dat erg zuiver
was in de afronding, uitlopen tot 8-4 en
even later 10-5. Nog voor rust begon
SV Melderlso echter aan een comeback
en bij het rustsignaal was het nog
maar 10-7. Na rust ging SV Melderslo

verder met waar het gebleven was.
Al snel verkleinde de uitploeg de
achterstand tot 11-10. Helaas lukte het
niet om de inhaalslag door te zetten
en liep Prinses Irene opnieuw uit, tot
14-11 dit keer, maar SV Melderslo gaf
niet op. Opnieuw kwam het terug tot
slechts één doelpunt verschil. Met nog
enkele speelminuten te gaan was de
stand 15-14 en kon het nog alle kanten
op. Het was echter Prinses Irene dat

aan het langste eind trok. Door een
benutte strafworp kon de ploeg in de
slotfase het verschil maken en moest
SV Melderslo de punten achterlaten bij
de ploeg uit Nistelrode. De stand van
16-14 tegen promotiekandidaat Prinses
Irene is echter zeker iets om trots op te
zijn. De dames van SV Melderslo kunnen dan ook met opgeheven hoofd en
vol goede moed vooruitkijken naar de
volgende wedstrijd.

Spannende slotfase voor
volleybalvereniging Set Up
Door: volleybalvereniging Set Up
Voor het eerste team van volleybalvereniging Set Up uit Meerlo stond zaterdag 11 februari de thuiswedstrijd
tegen de dames van Hovoc DS 2 op het programma. Meerlo was gewaarschuwd om Horst niet te onderschatten,
want dan zouden de meiden eenzelfde wedstrijd krijgen als vorige week zaterdag tegen Avance DS 2. Desondanks
werd het een moeizame wedstrijd waarin Set Up haar niveau niet haalde maar uiteindelijk toch nog een overwinning en dus drie punten behaalde.
In het begin van de set ging het
nog gelijk op tot 5-5, daarna hadden
de Meerlose meiden een mindere
fase, wat resulteerde in een achterstand van 6-11 en 10-515. Het team
herpakte zich en via een tussensprintje
kwam het terug tot 14-16 en ging zelfs
weer via een voorsprong van 22-20
naar uiteindelijk setwinst met 26-24.
Ook de tweede set ging heel lang gelijk
op en via 8-6 en 12-13 bleek dat de
dames uit Horst het Meerlo vandaag
moeilijk zouden maken. Met slordig en
ongeconcentreerd spel kwam Set Up op

een achterstand van 17-20 en moest
het deze set aan Hovoc DS 2 laten met
20-25.
Ook in de derde set kwam Set Up
niet in haar eigen spel en keek het
continu tegen een achterstand aan.
De meiden van coach Bart Schmeits
knokten zich terug en via een inhaalrace kwam Set Up terug tot 17-22.
Toen kwam Janne aan de service en zij
serveerde Set Up terug in de wedstrijd
en de Meerlose meiden wisten deze
set toch nog te winnen. In de vierde set
werd weer slecht gestart. Uiteindelijk

werd deze set verloren met 15-25.
Ook in de laatste set lukte het Set
Up niet om haar niveau te halen. Bij
het wisselen van de speelkant keek
het team aan tegen een achterstand
van 5-8. Deze achterstand wisten de
meiden nog om te buigen naar 10-9,
maar daarna kwamen ze weer op
achterstand. De slotfase was spannend en puntje voor puntje kwam Set
Up terug in de wedstrijd. Met 16-14
kon het team uit Meerlo uiteindelijk
toch nog de winst van deze set en de
wedstrijd pakken.
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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

Carline Tacken
Sevenum
19 jaar
Fontys Eindhoven

Wat zou de beste uitvinding zijn?
De beste uitvinding zou een apparaatje
zijn die de artiest van een nummer of
een melodie kan vinden. Soms heb ik
een liedje of een kort melodietje in
mijn hoofd zitten, maar dan weet ik
niet van wie het is. Daarom zou dit een
super goede uitvinding zijn.
Hoe heb je je beste vriend of
vriendin ontmoet?
Een paar goede vriendinnen heb ik
op het Dendron College ontmoet en
daar ben ik nu dus nog steeds goed

bevriend mee. Een andere goede
vriendin ken ik al van jongs af aan,
omdat onze moeders ook vriendinnen
zijn.
Heb je een verborgen talent?
Ik kan een best grappig trucje met mijn
armen. Als ik mijn handen in elkaar
doe en dan mijn armen naar buiten
draai kan ik mijn armen over mijn
hoofd doen. Dit zorgt altijd wel voor
verbaasden blikken.
Geloof je in buitenaardse wezens?
In aliens geloof ik niet, maar ik denk
wel dat er ergens in het universum
leven is. Wel vind ik het een grappige
gedachte dat sommige mensen denken dat aliens de mensen besturen, ik
denk namelijk niet dat dat het geval is.

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

jongeren 11

aan
Carline Tacken

Wie is je grote voorbeeld?
Eén groot voorbeeld heb ik niet. Ik
krijg van veel verschillende mensen
adviezen en van deze adviezen maak ik
dan weer gebruik.
Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
De tekenfilm Gravity Falls vind ik
stiekem nog best leuk. Soms kijk ik het
met mijn broertje en dan moet ik altijd
heel erg lachen.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Graag zou ik in een film willen spelen
waarin ik onzichtbaar kan worden.
Dan zou ik het gedrag van mensen
kunnen bestuderen zonder dat ze dit
door hebben. Dit past ook bij mijn

opleiding want ik doe toegepaste
psychologie op het Fontys in Eindhoven.
Heb je een bijnaam?
Een vriendin van mijn noemt me soms
wel ‘Hakke’. Dit komt door het carnavalsliedje ‘Hakke takke’. Ik heet met
de achternaam Tacken dus vindt ze het
leuk om me soms ‘Hakke’ te noemen.
Wat is je favoriete sociale medium?
WhatsApp, omdat ik zo snel en
makkelijk iedereen kan bereiken.
Ook kan ik foto’s en geluidsopnames
sturen en dat vind ik erg handig.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Eerlijkheid, want dan kun je iemand
echt vertellen wat je ergens van vindt
zonder daarop beoordeeld te worden.
Het is ook heel erg belangrijk om lol
met elkaar te hebben.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Het liefste zou ik met iemand willen
ruilen die heel goed piano kan spelen,
Een voorbeeld is Yann Tiersen. Het lijkt
me leuk om met zo’n persoon te ruilen,
omdat ik zo echt kan ervaren hoe het
is om heel erg goed piano te kunnen
spelen.
Dag of nacht?
Dag, want dan doe ik badmintonnen,
dwarsfluiten, werken en afspreken met
vriendinnen. Overdag doe ik eigenlijk
alles wat ik leuk vind in mijn leven, dus
daarom vind ik dag leuker.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Ik zou dan voor Japan kiezen. Zelf ben
ik heel erg van de structuur en orde en
dat zijn ze ook zeker in Japan. Ook zijn
ze heel erg gericht op detail en dat ben
ik ook.
Wat zou je nooit weggooien?
Herinneringen zou ik nooit weggooien.
Niet de mooie en zelfs niet de slechte.
Aan de mooie kan ik altijd terugdenken
en er weer plezier van hebben en van
de slechte kan ik leren. Herinneringen
en ervaringen vormen me tot hoe ik
ben.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
De ene avond spreek ik het liefs
met vriendinnen af om dan gezellig
bij elkaar te zitten en de andere avond
zit ik het liefste relaxt thuis niks te
doen.

Uhhm
volwassen
zijn, hoe
werkt dat?
Vorige week werd mijn
medecolumnist en goede
vriendin 18 jaar! Op deze
leeftijd lijken alle deuren voor
je open te gaan: autorijden,
stemmen, drinken. Het mag
allemaal! Hoewel dit allemaal
klinkt als een feest, vind ik het
toch een beetje eng dat ineens
al mijn vriendinnen oud
beginnen te worden. Betekent
dat dan ook dat ik oud word?
Als 16-jarige leek volwassenheid nog de ver-van –mijn-bedshow. Deze is inmiddels veranderd in de iets
dichter-bij-mijn-bed-show.
Aangezien ik er nog redelijk vaak
achter kom dat ik niet helemaal
100 procent volwassen ben op
een leeftijd van 19 (gaat ook
nooit gebeuren by the way).
Dit omdat ik vaak niet weet
bijvoorbeeld hoe belasting
dingen werken en ik zelfs met
rijles nog moeite heb om de auto
op de weg te houden. Op je 18e
veranderen er ook zoveel dingen:
je moet je zorgpremie gaan
betalen en kunt zoiets als een
tegemoetkoming aanvragen of
zelfs studiefinanciering misschien. Euh ja, op school krijg je
wel te weten wat een endoplasmatisch reticulum, is maar dat
soort belangrijke zaken voor je
toekomst laten ze dan achterwege. Dat kun je dan weer heel
kinderachtig aan je ouders
vragen hoe dat moet. Wat ik wel
een verantwoordelijke en
volwassen keuze vond van
mezelf is dat ik de politiek nog
meer zou gaan volgen dan
normaal om zo ook een goede
stem uit te kunnen brengen in
maart. Dat betekent dus Zondag
met Lubach volgen. Nee grapje,
ik kijk ook wel elke dag het
nieuws en wil ook partijprogramma’s gaan lezen. Voor alle
jongeren die volwassen gaan
worden binnenkort een tip: Je
kunt nog niet op alle vlakken
volwassen zijn meteen na je 18e,
leeftijd is immers maar een
getal.
Liefs, Anke
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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.

CDA: Waarden en tradities
De onderlegger van het verkiezingsprogramma van het CDA, dat is
samengesteld door 1.000 CDA-leden uit heel het land, zijn de begrippen
waarden en tradities.
Deze begrippen vertegenwoordigen het fundament van het verleden
en zijn tevens het fundament voor de
toekomst. Voor een land dat we door
willen geven. In deze periode rond
carnaval besef ik me des te meer
hoe waar dit is. Als ik dan zo in deze

periode rond carnaval om me heen
kijk, en zie hoe in elk dorp en elke stad
de traditie van carnaval samen wordt
beleefd en in ere wordt gehouden, dan
is dat iets om trots op te zijn. Al die
vrijwilligers die ervoor zorgdragen dat
we weer met zijn allen (voor wie wil)

een mooie periode tegemoet kunnen
gaan. Die vrijwilligers die zittingsavonden organiseren, die liedjes schrijven
die we samen kunnen zingen, de
uitttrekkende groepen van prinsen,
adjudanten, raad van elf, dansmarietjes
enzovoort die samen voorop gaan in
de stoet, die optochten organiseren,
de wagenbouwers en ga zo maar door.
Allemaal activiteiten die de traditie
van carnaval in stand houden, waarbij

alle inwoners van dat dorp of die stad
van harte worden uitgenodigd en waar
iedereen plezier aan kan beleven. Dit
geven we op deze manier door aan
onze volgende generaties, die met
hetzelfde élan en inzet het stokje zullen
gaan overnemen. Ik neem mijn petje af
voor al die vrijwillige inzet van zoveel
personen.
Annemie Craenmehr-Hesen,
CDA Horst aan de Maas

Wij zijn Nederland
Een oproep aan ons allemaal. We zien ’t niet op de voorpagina van de
krant. Het haalt ook nooit de opening van het journaal. Maar de overgrote
meerderheid van Nederland hecht aan fatsoen. Heeft genoeg van het
geschreeuw. Weet dat ieder mens bescherming nodig heeft. Dat we
allemaal pech tegen kunnen komen in ons leven. Dat we geluk vermenigvuldigen door het te delen. Wij doen op die overgrote meerderheid een
dringend beroep. Een oproep om niet langer stil te zijn.
We kennen allemaal de neiging.
In een wereld vol conflict. In een land
vol oplopende spanningen. De gordij-

nen te sluiten. De TV uit te zetten.
Ons terug te trekken in het vertrouwde. Maar het is tijd om onze

stemmen te laten horen. Niet langer te
fluisteren. De borst vooruit te steken.
Want Nederland is van ons allemaal.
Onze vrijheid, onze rechtsstaat, onze
verzorgingsstaat. Ze zijn er voor ons
allemaal. En dus staan we op als
die grondvesten onder vuur liggen.
Beschaving is het waard om pal voor te
staan. En dus zeggen wij met heldere
stem: Nederland, maak je los uit de
traditie van Brexit en Trump. Door niet

pas op te staan als het te laat is. Als er
geen weg meer terug is. Wees geen
commentator. Maak zelf het verschil.
Sluit je aan! ‘Wij zijn Nederland’ is een
initiatief van Nederlanders die zorgen
maken om de toekomst van Nederland
en daarvoor op willen staan. Lodewijk
Asscher is een van initiatiefnemers en
ondersteunt de beweging.
Wietje Selen,
PvdA Horst aan de Maas

Verkeersbeleid binnen de gemeente
De SP in Horst aan de Maas vindt het belangrijk dat verkeersproblemen
in deze gemeente, maar vooral ook in de dorpskernen, voortvarend
worden aangepakt.
Verkeersveiligheid is een
belangrijk aspect van de leefbaarheid van een dorp, maar heeft
ook invloed op de gezondheid van
mensen en op het aantrekkelijk
zijn van kernen voor bijvoorbeeld

toeristen. Tijdens de gesprekken
in verschillende dorpskernen blijkt
telkens hoe belangrijk verkeersveiligheid wordt gevonden door de
inwoners. In bijna elk dorpsplan zijn
wel belangrijke aandachtspunten te

vinden als het gaat om de verkeersveiligheid in dat dorp en worden er
voorstellen gedaan voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Wij
zijn op allerlei gebieden erg actief
in verschillende dorpskernen bij de
verkeersveiligheid. Wij ondersteunen
zo nodig de verontruste burgers of
komen zelf in actie. Zoals het ondersteunen van aanwonenden van een

weg die niet tevreden zijn over de
drempels die daar aangelegd zijn, of
het ondersteunen van de burgers om
een fietspad te krijgen van America
naar station Horst-Sevenum. In
enkele dorpen ondersteunen wij als
SP de bevolking om te proberen het
vele vrachtverkeer door de kernen
te verminderen. Daarbij staan we
dus zij aan zijn met deze mensen.

De verbinding zoeken tussen de
burgers en de raad is een punt wat
wij als SP erg belangrijk vinden,
van en voor mensen. Daarbij
is een open, eerlijke en trans
parante communicatie een van de
SP-speerpunten.
Mariet Roelofs,
SP Horst aan de Maas

Het belang van de bieb
Iedere eerste zaterdag van de maand zitten we als D66 Horst aan de
Maas in de bibliotheek in Horst. Daar houden we een ‘spreekuur’: iedereen
kan binnenlopen en met ons in gesprek gaan.
We hebben de bibliotheek voor
deze ochtenden gekozen omdat het
voor ons een belangrijke plek is in de
gemeente. Ondanks dat veel mensen
denken dat het bibliotheekbezoek
achteruit gaat, hebben landelijk in
2015 en 2016 meer mensen een

bibliotheek bezocht dan in het voorgaande jaar. Op de zaterdagochtenden
dat wij in de bibliotheek zijn, zijn er
altijd een hoop mensen in de bibliotheek en dat doet ons goed. In onze
ogen is lezen een leuk tijdverdrijf, dat
ook nog eens heel goed is voor je

algemene ontwikkeling. Zeker kinderen
hebben er veel baat bij als ze op jonge
leeftijd lezen. Uit onderzoek blijkt dat
kinderen die veel lezen hier hun hele
leven profijt van hebben. Ze zijn beter
in taal, hebben meer creativiteit en
fantasie en hebben een grotere woordenschat. We vinden het heel jammer
dat er nog maar één bibliotheek over
is in Horst aan de Maas, dat kinderen
in de kernen niet meer wekelijks even

naar de bieb kunnen lopen om wat
boeken te lenen. We zetten ons dan
ook altijd in voor het behoud van de
bibliotheken, ook de schoolbibliotheken
of burgerinitiatieven die met het (ver)
lenen van boeken te maken hebben.
En als u dan toch in de bibliotheek
bent, weet dat wij er iedere eerste
zaterdag van 11.00-12.00u zitten.
Jim Weijs,
D66 Horst aan de Maas

Crist Coppens
4 hamlappen en
500 gram
varkenspoulet
samen €7,95

geldig t/m
zaterdag
18 februari 2017

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Aan de Drift is een natuur- en informatiecentrum met horecagelegenheid, gelegen in
natuurgebied de Heere Peel te America.
Ter uitbreiding van ons team, voor in de weekenden en feestdagen, zijn we op zoek naar:

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

 Medewerker voor in de keuken
 Medewerker voor in de spoelkeuken (vanaf 15 jaar)
Voor meer informatie kijk ook op onze website www.aandedrift.nl. Dus lijkt het je leuk om
in de horeca te werken? Stuur dan een mailtje met je CV en motivatie naar
info@aandedrift.nl.
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Commissie Samenleving
op locatie!
Dinsdag 21 februari 2017 om 20.00 uur
in MFC De Meulewiek St Jansstraat 2a te
Meterik
In het kader van de herijking van het accommodatiebeleid hebben de dorpen zelf een
blauwdruk voor de accommodaties binnen
hun dorp opgesteld . De dorpen willen deze
blauwdrukken aan de raad aanbieden en presenteren. Reden hiervan is ook om het proces
te schilderen en het gevoel van het dorp op de
juiste manier neer te leggen. De gemeenteraad
heeft besloten om hiervoor zelf naar de dorpen
te gaan en in de commissie Samenleving op
locatie de blauwdrukken te bespreken.

De blauwdrukken van America, Hegelsom,
Horst, Melderslo en Meterik worden in de
commissie Samenleving van 21 februari 2017
behandeld.
De openbare bijeenkomst van de commissie wordt gehouden in MFC De Meulewiek
St Jansstraat 2a te Meterik en de aanvang is
20.00 uur.

Herinnering inloopavond

Cluster kommunikasie vân de gemaent

Windpark tussen
Greenportlane en A73

Op 23 februari a.s. vindt er een informatieavond plaats in de Innovatoren over het windpark.
Indien u vragen heeft over het windpark en/of
de m.e.r.-procedure bieden wij u graag de
gelegenheid om met ons in gesprek te gaan.
Tussen 17.00 uur en 20.00 uur kunt u binnen-

lopen. Wij praten u dan graag bij over het initiatief, de m.e.r.-procedure en de mogelijkheden
voor participatie.

Info-avond 22 februari 2017

Burgerhulpverlening
De gemeente Horst aan de Maas heeft samen met AmbulanceZorg Limburg-Noord een netwerk voor burgerhulpverlening opgezet. Vrijwilligers in het netwerk worden bij melding van
een circulatiestilstand gealarmeerd met een sms.
Om burgers van de gemeente Horst aan de
Maas, maar ook mensen die niet in Horst aan de
Maas wonen, maar hier wel werkzaam zijn, de
kans te geven zich te laten informeren en eventueel als vrijwilliger op te geven voor het project,
wordt een informatie-avond georganiseerd.

Deze info-avond vindt plaats op 22 februari a.s.
om 19.30 uur in het gemeentehuis in Horst.
U kunt de fractie-ingang (aan de zijde van
De Librije) gebruiken. Op de website van burgerhulpverlening Limburg vindt u meer informatie en
kunt u zich ook opgeven voor de avond.

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
Nieuwe Peeldijk 14
Zwarte Plakweg 69
Peelheideweg 12
Grubbenvorst
Witveldweg 18
Hegelsom
Stationsstraat 162
Kogelstraat 58

Horst
Gasthuisstraat 52
Venrayseweg 135
Blauwververstraat 30
Lottum
Grimmelsweg 7
Meerlo
Peschweg 1
Bergboslaan 7 eb 16
Meterik
Roothweg kavel 1
Bondserf ongenummerd

Melderslo
Broekhuizerdijk 16A
Nieuwenhofweg 5
Sevenum
Van Reiffenburgstraat 11
Westerholtsingel 14
Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende
bestemming

Uitnodiging
sleuteloverdracht
carnavalszondag
Op carnavalszondag ontvangen de
prinsen van de gemeente Horst aan de
Maas de sleutel van hun koninkrijk uit
handen van burgemeester Kees van
Rooij.
De sleuteloverdracht vindt plaats in de
Mèrthal en begint om 10.45 uur.
Iedere inwoner van de gemeente wordt van
harte uitgenodigd deze jaarlijkse happening
bij te wonen.
Cluster kommunikasie vân de gemaent

ontvangst
FiëstelikeFiëstelike
ontvangst
vân de Prinse
vân de Prinse
door ‘t Gemaentebesteur
door ‘t Gemaentebesteur

Periode 13 februari en 21 april

Reiniging en inspectie riolering
Op maandag 13 februari is de ﬁrma Adriaans uit Mierlo gestart met het reinigen van de
riolering in onze gemeente. Hierbij wordt met hoge druk water door de rioolbuizen gespoten
waardoor u mogelijk geborrel kunt horen in de afvoeren van het toilet, de keuken, de douche
en de schrobputjes.
Ook kan het gebeuren dat stankafsluiters
(sifons) worden leeggezogen of dat een klein
beetje water uit de afvoeren spat. Dit is meestal
relatief schoon water.
Na het reinigen van de riolering wordt een
camera-inspectie uitgevoerd door de ﬁrma Van
den Akker uit Deurne om de toestand van de
buizen en putten in beeld te brengen.
De werkzaamheden zullen plaatsvinden in

Horst in de wijken Melderslosche Weiden,
Berkelsbroek, Kapellerhof, Centrum en de
Risselt in de periode van 13 februari t/m 21
april. De direct aanwonenden worden nader
geïnformeerd via een bewonersbrief.
Voor meer informatie over de uitvoering van
de werkzaamheden kunt u tijdens kantooruren
contact opnemen met de uitvoerder,
dhr. Hans van den Akker, 0493 – 313 458.

Kappen lindeboom bij Weisterbeekschool
Door een aantasting van korsthoutskoolzwam (parasitaire houtrotschimmel in de stam) moeten
we de lindeboom bij de Weisterbeekschool aan de Schoolstraat kappen. Hiermee voorkomen wij
dat hij omwaait en mogelijk schade of letsel veroorzaakt.

Commissie Ruimte
Openbare bijeenkomst op woensdag 22 februari 2017 om 20.00 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis in Horst aan de Maas. De vergadering wordt live in audio uitgezonden via de
website.
Op de agenda staat onder andere het onderwerp “Regionaal Mobiliteitsplan”.
Verder worden de voorstellen van de raadsvergadering van 7 maart 2017 besproken.
Voor deze commissie komen de volgende
raadsvoorstellen daarvoor in aanmerking:
• Agendapunt 5 - Voorstel tot het kennisnemen
van de evaluatie van de prestatieafspraken
(uitvoeringsprogramma) 2016 en de nieuwe
strategische afspraken 2017-2021.
• Agendapunt 6 - Voorstel tot het vaststellen
van het bestemmingsplan Hilkensbergweg 5,
Broekhuizen
• Agendapunt 7 - Voorstel tot het opdracht
geven voor het actualiseren van de Centrumvisie Horst en het opstellen van een
uitvoeringsprogramma.
• Agendapunt 8 - Voorstel tot het vaststellen
van de Nota reserve bovenwijkse voorzieningen 2017.

Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de website www.horstaandemaas.nl.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom!
Indien u dit wenst kunt u inspreken tijdens de
vergadering van de commissie Ruimte. In dat geval kunt u contact opnemen met de grifﬁer, Ruud
Poels. Dit kan telefonisch via 06-51 85 28 91 of
per mail via grifﬁer@horstaandemaas.nl
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Wat
zeg je?
Horst aan de Maas telt twee landbouwontwikkelingsgebieden (LOG). Veehouderijen
groter dan 1,5 hectare dienen zich volgens de
gemeente bij voorkeur daar te vestigen. Dat
vindt ook 40 procent van de inwoners van
Horst aan de Maas. Dat blijkt uit onderzoek
van TipHorstaandeMaas.nl
Horst aan de Maas is een agrarische
gemeente. In het buitengebied zijn onder andere
veel veehouderijen te vinden. Veehouderijen
groter dan 1,5 hectare dienen zich bij voorkeur
te vestigen in een LOG. Daar is 40 procent van de
inwoners het mee eens. “Intensieve veehouderij
hoort op een industrieterrein thuis en niet in een
landbouwgebied. Megastallen zou de gemeente
moeten weren,” zegt deze persoon. “De gezondheid en het leefgenot van mensen moet altijd
het belangrijkste zijn”, voegt een ander toe.
Anderen geven aan dat ze het concentreren van

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Ik klaag niet over een
beetje stank’
Ik ken
Oneens geen
LOG
18%
15%
Weet
Eens
niet
40%
27%

IV alleen in een LOG
intensieve veehouderij op één plek juist niet goed
vinden. “Als er ziektes uitbreken zitten ze wel
dicht op elkaar. Ik ben daarom ook meer voor

woning.” Deze persoon zegt geen last te hebben
meerdere kleine bedrijven dan een hele grote”,
van stank, maar hij maakt zich wel zorgen over
vindt iemand. “Intensieve veehouderij is heden
wat niet te ruiken is. “Ik woon nu ruim 20 jaar in
ten dage noodzakelijk. Bovendien denk ik dat
agrarisch gebieden en heb hier zelf voor gekozen.
in zogenaamde vleesfabrieken het milieu beter
Daarom klaag ik ook niet
onder controle te houden
‘Grootschaligheid is funest
over een beetje stank.
is dan in een heleboel
voor milieu’
Maar er hangt meer in de
kleine bedrijfjes.”
lucht wat niet te ruiken
Wie in het buitenge‘Geen LOG alstublieft’
is en zeker zo gevaarlijk
bied gaat wonen, weet
is voor onze gezondheid
dat hij wel eens overlast
‘In het buitengebied
zoals fijnstof en ziektes
kan ondervinden van
heb je de lusten en de lasten’
die op van dier op mens
ondernemingen in de
kunnen overgaan.”
buurt. Denk aan stank of lawaai. Dat hoort erbij,
zeggen sommige mensen. “Door diverse maatTipHorstaandeMaas is een
regelen kan de hinder teruggebracht worden tot
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
het aanvaardbare niveau”, zegt deze inwoner van aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
het buitengebied. “Ik heb zelf moeite met menresultaten of aanmelden voor de volgende
sen die in het buitengebied komen wonen en dan enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
gaan klagen over stank. Het is erger wanneer je
Reageren?
ergens allang woont en er komt een stal naast je
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
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OPRUIMING
ZONDAG OPEN VAN 12.00-17.00 UUR

Topkwaliteit meubelen, spectaculaire prijzen
Interieurvering, diverse stof- en leersoorten
Ruime keuze. Inclusief garantie
Gratis direct thuisbezorgd. Korting tot wel 50%
Matrassen 2 halen 1 betalen!
Luxe boxspring vanaf € 1595.Slaapkamer compleet voor € 1995.PVC, vinyl, vloerbedekking, gordijnen en raamdeko
Grote partij luxe (hoek)banken en (relax)fauteuils
Nu binnen!
Piet Mondriaanstraat 1 Deurne
0493-342678
www.vanhoutenjanssen.nl

Leopold Haffmansstraat 74 Horst

OPEN HUIS: zaterdag 18 februari 11.00 – 15.00 uur
Instapklaar! Modern, uiterst praktisch halfvrijstaand woonhuis
met sfeervolle erker, luxe keuken, zeer complete badkamer, 4 slaapkamers,
vaste trap naar multifunctionele zolder, vrije achterom, garage met grote
oprit EN tuin op het zonnige zuiden met zeer veel privacy!
De woning is gelegen aan een rustige
Vraagprijs
woonstraat in de Afhang en kijkt uit
k.k.
op een blijvende, zeer brede
groenstrook met beek.

309.000,-

Meer informatie: www.huislijn.nl of bel 06 - 13 36 81 65

Ad ve rtorial

‘t Heike Vastgoed

Uw onafhankelijke
aankoop- en verkoopmakelaar
‘t Heike Vastgoed, opgericht door Marcel Lemmen, bestaat 10 jaar en is inmiddels een begrip in de regio
Peel & Maas, Leudal en Nederweert. Het bedrijf heeft een ruime ervaring in de directe aankoop van woningen
in iedere prijsklasse. Daarnaast kan ‘t Heike Vastgoed ook bemiddelen in de aankoop of verkoop van uw
woning, bedrijfspand of grond.
“Het is duidelijk merkbaar dat de huizenmarkt na de
crisis weer is aangetrokken”, aldus Marcel. “Het aantal
verkochte woningen ligt zelfs alweer op het niveau van
vóór de crisis, maar dit geldt voornamelijk voor huizen
in het lagere en midden segment. Verder is het zo dat,
in tegenstelling tot wat vroeger gebruikelijk was, de
huidige woning eerst moet zijn verkocht alvorens men
het aandurft een nieuw huis te kopen. Wij van ‘t Heike
Vastgoed kunnen deze mensen snel zekerheid bieden
doordat wij zelf huizen aankopen. Daardoor kunnen
mensen eerder hun droom realiseren. Dit is tevens een
belangrijke reden waarom wij ook huizen verkopen in het
hogere segment.”
Bij ‘t Heike Vastgoed heeft u de mogelijkheid om voor
€ 500,00 (excl. BTW) uw woning te verkopen.
Wat krijgt u hiervoor:
• waardebepaling van uw woning
• fotoreportage
• plattegronden
• te-koop-bord/-poster
• directe plaatsing op de website met een link naar
verkoopsites zoals Funda, Jaap, Huislijn, etc.
• omschrijving van uw woning
• regelen van bezichtigingen (in samenspraak)
• opstellen koopovereenkomst
• professionele begeleiding
Door jarenlange ervaring in bemiddeling
vertrouwt ‘t Heike Vastgoed op zijn eigen kwaliteiten
met als gouden stelregel: Men hoeft alleen te betalen
nadat er een bewezen prestatie is geleverd. No cure
no pay.

•
•
•
•
•
•

Waarin onderscheidt ‘t Heike Vastgoed zich?
bereikbaar buiten kantooruren
geen tussentijdse of bijkomende kosten
no cure no pay
inruil eigen woning mogelijk
ook directe aankoop mogelijk
altijd snel en persoonlijk contact

’t Heike
Vastgoed B.V.
Melkweg 7, 5987 NE Egchel
T 077 308 20 30 / 06 55 12 69 96
www.heikevastgoed.nl
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opinie 15

Bespreking Poll week 05

Huisdierenverbod terecht
Het is vanaf 1 juli voor particulieren niet meer toegestaan om bijvoorbeeld
een bruine beer, jakhals of bizon als huisdier te houden. In totaal worden er
153 zoogdieren geschrapt van de lijst met toegestane huisdieren. Deze dieren
zouden te gevaarlijk zijn of te specialistische zorg nodig hebben. Een ruime
meerderheid van de stemmers op de poll van twee weken geleden, 72 procent,
vindt dit terecht. Sommige dieren zijn gewoon niet geschikt als huisdier. 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. De overige 28 procent vindt dat het te ver gaat 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.

Verkiezingsdebat beïnvloedt mijn stem
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Het geplande premiersdebat van RTL gaat niet door. De twee grootste partijen
VVD en PVV meldden zich af. Er komt nu een verkiezingsdebat zonder de twee
partijen. Dit zou het eerste grote debat zijn waarin de lijsttrekkers van de grootste
partijen in de peilingen zich als premier konden profileren. Winst of verlies in
zulke discussies kunnen van grote invloed zijn op de uitslag van verkiezingen. Er
staan nog twee andere grote tv-debatten op het programma. RTL organiseert op
zondag 5 maart in Carré een debat tussen de acht grootste partijen en bij de NOS
gaan daags voor de verkiezingen, op 14 maart, de politieke leiders nogmaals de
verbale degens kruisen.
In een tv-debat passeren alle belangrijke politieke onderwerpen in Nederland

meestal nog eens de revue en partijleiders laten duidelijk weten wat ze daarvan
vinden. Als je nog niet weet op welke partij je gaat stemmen, kan zo’n debat dus
heel nuttig zijn. Als een politicus zijn zaakjes niet op orde heeft, dan wordt hij
door de andere deelnemers meteen ontmaskerd.
Aan de andere kant is zo’n debat natuurlijk maar een momentopname.
Misschien heeft één van de deelnemers niet zo’n goede dag en komt hij slecht
uit de verf. Dat hoeft helemaal niet te betekenen dat het ook een slechte partij of
leider is. En daarnaast worden vaak alleen de grootste partijen uitgenodigd voor
zo’n debat, waardoor niet alle standpunten en alle partijen aan bod komen.
Een verkiezingsdebat beïnvloedt mijn stem. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 06) > Ik doe mee aan warmetruiendag > eens 43% oneens 57%

Oh, zit dat zo!

SPORTEN BIJ FROXX
VANAF 20 FEBRUARI

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

Terugvragen btw op oninbare
vorderingen eenvoudiger
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Ondernemers moeten over hun omzet omzetbelasting (btw)
afdragen. Op de inkopen kunnen ze de btw terugvragen. Tussen
ondernemers onderling is de btw dus alleen een doorschuifpost.
De btw komt uiteindelijk ten laste van de particuliere
eindverbruiker.
Er was vaak veel discussie
tussen de Belastingdienst en de
ondernemer over de vraag of het
wel onomstotelijk vaststond dat de
Soms komt het voor dat een
factuur niet zou worden betaald.
ondernemer een factuur uitreikt
Dat het voor de Belastingdienst
die uiteindelijk niet betaald wordt.
niet mogelijk was de eenmaal
Omdat hij de btw over de omzet aan teruggegeven btw opnieuw te innen,
de Belastingdienst moet afdragen
als de factuur alsnog werd voldaan,
als de factuur wordt uitgeschreven,
zal daar veel mee te maken hebben
blijft niet alleen de factuur onbetaald, gehad.
Per 1 januari 2017 is deze
maar ook is de ondernemer de aan
discussie echter grotendeels opgelost.
de Belastingdienst afgedragen btw
Volgens de nieuwe regeling wordt
kwijt.
Omdat dit niet de bedoeling
een factuur in elk geval als oninbaar
is, kan de ondernemer de
aangemerkt als deze een jaar na
reeds afgedragen btw bij de
afloop van de betalingstermijn nog
Belastingdienst terugvragen indien
niet is voldaan. De ondernemer kan
vast staat dat de factuur niet meer
dan de btw die was afgedragen
betaald zal worden.
over deze factuur bij de

Belastingdienst terugvragen via
de normale btw-aangifte.
Daar staat tegenover dat als
de factuur na dat jaar alsnog
wordt voldaan, de ondernemer
de btw opnieuw moet afdragen.
Een praktische en logische
oplossing voor een probleem
waar ondernemers met enige
regelmaat tegenaan liepen.

Spoorweg 10, Horst
www.innovista.nu

Maandag
09:00
Body-Fit M
18:30
Body-Fit M
19:30
ZUMBA
20:30
Pilates
Dinsdag
20:00
ZUMBA
21:00
MEN POWER
Woensdag
09:00
Body-Fit M
10:00
ZUMBA
19:30
STEP LES
20:30
ZUMBA Fitness
Donderdag
09:00
ZUMBA
18:30
ZUMBA
19:30
STRONG
Zondag
10:00
ZUMBA
Seizoen van 20 weken geldig
van 20 februari t/m zon 23 juli ‘17
Per les
€ 7,00
10-ritten kaart
€ 65,00
20-ritten kaart
€ 110,00
Onbeperkt
€ 135,00
Géén instapkosten, géén
inschrijfgeld, géén verplichte
maandelijkse incasso’s. Geen vaste
avond, maar allemaal open
inloopuren! Je komt sporten
wanneer het jou uitkomt!

MEN POWER

SPORTEN VOOR MANNEN

In 45 minuten snel en effectief
hard werken aan je lijf, met je lijf!
Dinsdag van 21:00 tot 21:45u.
10 ritten kaart € 50,20 rittenkaart € 90,-

www.froxx.nl

Kieswijzer
Nou, daar stond ik dan.
Via Kieswijzer stellingen over
maatschappelijke onderwerpen in te vullen omdat ik niet
weet op welke partij ik ga
stemmen. Hopend op een
beetje verduidelijking. Als
ultieme uitsteller had ik me op
het moment uiteraard nog niet
heel erg verdiept in de
verschillende partijen.
Van tevoren had ik wel
nagedacht waar ik vooral niet op
zou stemmen. Het werd sowieso
geen PVV, geen kleine partij met
piepkleine kans op een zetel en
iets als CDA, ChristenUnie of SGP
kon er als gedoopte atheïst
natuurlijk ook niet uitkomen.
Verder had ik al jeuk als ik
Sylvana Simons, Jan Roos, Thierry
Baudet of Tunahan Kuzu op
televisie of sociale media voorbij
zag komen, dus zij hoeven ook
geen stem van me te verwachten. Daarnaast walg ik als zo’n
beetje enige 20-minner in
Nederland van een pratende
Jesse Klaver. Als student op
kamers ben ik uiteraard voor
afschaffing van het leenstelsel,
wil ik dat Nederland in de
Europese Unie blijft en vind ik de
maatschappelijke dienstplicht
voor jongeren een zwaar tof
idee. Kat in het bakkie, binnen
een half uur wist ik waar ik op
ging stemmen. Met een dubbele
espresso, achteroverleunend
zittend op een bureaustoel er
achter komen op welke partij je
volgende maand gaat stemmen
leek te mooi op waar te zijn. Dat
was het ook. Nou, daar stond ik
dan naar m’n schermpje te
kijken. CDA, ChristenUnie, SGP en
een handvol veel te kleine
partijen kwamen het meest
overeen met mijn standpunten.
PVV op eenzame laagte onderaan, dat dan weer wel. Alles
waar ik sowieso niet op wilde
stemmen, kwam als beste uit te
test. Hartstikke mooi; als student
50Plus op plek vier hebben
staan. Partijen waar ik enige
binding of overeenkomsten mee
dacht te hebben, bleken het
volledig oneens met me te zijn.
Wordt leuk, spreek jullie in
maart! Stem ze!

P R I N S PA U L I I I G E F E L I C I T E E R D N A M E N S D E V O L G E N D E B E D R I J V E N
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wins Prins Paul & Prinses Sietske
eine joeksige vastelaovend tiéd

Kantoor
WAGEMANS

Kantoor
WAGEMANS

ADMINISTRATIES & FISCALITEITEN

ADMINISTRATIES & FISCALITEITEN

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE
De Cocq van Haeftenstraat 13 - 5864 BA Meerlo
Tel. 0478 69 21 97 www.kantoorwagemans.nl

Uw adviseur
is altijd dichtbij...

www.brugeind.nl
Tel. 0478 69 12 83

Wij
feliciteren
prins Paul
en prinses
Sietske

KOGU

Interieurmaatwerk

GROEPS

GROEPSHOTEL 2-30 PERSONEN
HOTEL
2-30
PERSONEN

WWW.VAKANTIE-MEERLO.NL 06 - 53 11 63 90

Prins Paul en prinses Sietske
van harte gefeliciteerd en wij
wensen jullie een onvergetelijke
www.kogu.nl carnaval op maat!
Stayerhofweg 25d
5861 EJ Wanssum
Tel: 06 - 30 39 03 00
info@kogu.nl

WWW.VAKANTIE-MEERLO.NL
06-53116390

Voor aanleg van zonnepaneelsystemen

Nu in onze winkel verkrijgbaar: Hallmark carnavalskaarten

CV De Vöskes (Meerlo)

Prins Paul en prinses Sietske gefeliciteerd!

www.elektrokusters.nl

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

Café “Oud Meerlo”
W i j f e l i c i t e re n
prins Paul III
Hoofdstraat 11, Meerlo - (0478) 691803 - www.slagerijvandepasch.nl

Prins Paul en prinses Sietske gefeliciteerd!

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

Hoofdstraat 20a 5864BE Meerlo, Tel. 0478691550

Gefeliciteerd prins Paul III

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

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

gefeliciteerd
prins Paul III en prinses Sietske
Open: ma 08.00 - 12.00 uur • di t/m vr 08.00 - 12.00 uur / 13.00 -16.00 uur • za 09.00 - 12.00 uur
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11 vragen aan prins Paul III

‘Derde generatie prins
in de familie’

cultuur 17
Theatergroep
Plankgas
FilmTheater Horst presenteert op donderdag
23 februari om 20.00 uur de voorstelling Voedertijd.
Theatergroep Plankgas speelt de voorstelling op het
podium van café Cambrinus in Horst.
Theatergroep Plankgas bestaat uit een viertal
acteurs. De groep bestaat sinds 2005 en heeft intussen
veertien producties op de planken gezet, gespeeld
door eigen acteurs en soms aangevuld met gastspelers. Tot nu heeft Plankgas meer dan 700 voorstellingen gedaan in binnen- en buitenland. Voedertijd
is een surrealistische voorstelling over het wachten
op verlossing. De personages proberen uit alle macht
grip te krijgen op hun leven en op gezond leven in het
bijzonder. De vraag ‘Is er iets dat we kunnen eten waar
we niet dood aan gaan’ staat centraal. Meer informatie
over de voorstelling is te vinden op www.filmtheater.nu

Demonstratie
veilingklok
Kinderen kunnen op zondag 19 februari in
Museum De Locht in Melderslo zelf de veilingklok
bedienen. Het museum is deze dag geopend van
10.00 tot 17.00 uur.
Er is voor de jeugd nog meer te doen in het
museum, zoals oude spelen, een miniatuurkermis en
een museumspeurtocht. Deze zondag is tevens een
optreden van de muziekgroep Vurdewind. De bijzondere activiteiten beginnen om 11.00 uur. Kijk voor
meer informatie op www.museumdelocht.nl

Start dorpsdag
voorziening
Mit dees daag
loate weej de
vrachtwage stoan,
um compleet uut
os dak te goan!

Wie ben je?
Mijn naam is Paul Coenders (32), ze noemen mij ook
wel vaak Paultje. Dit omdat ik niet zo groot ben. Ik woon
samen met mijn vriendin Sietske Gruntjens (28), zij is deze
carnaval ook mijn prinses. We hebben geen kinderen. Wel
twee geitjes in de tuin. Onze buurt vond het erg leuk dat wij dit
jaar het prinsenpaar zijn geworden. Vorig jaar was onze buurt aan
de beurt om de boerenbruiloft te organiseren, dus ze zijn het versieren
nog wel gewend van toen. Wij moeten toegeven dat het ook goed
gelukt is.
Waar werk je?
Ik werk bij Biemans Transport in Deurne als vrachtwagenchauffeur.
Ik vervoer afval en recyclingproducten. Bij Biemans werk ik nu bijna
twee jaar. Ik doe mijn werk met veel plezier en kan ook wel zeggen
dat ik van mijn hobby mijn werk heb kunnen maken. Onderweg kunnen de mensen mij ook herkennen als prins Paul III, dit staat op de
voorruit. Mijn collega ofwel schoonbroer Jens heeft hier voor gezorgd.
Dit vind ik ontzettend leuk!
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te worden?
Ooit had ik wel gehoopt om tot prins gekozen te worden, maar je
verwacht het niet. Bij de familie Coenders zit het carnaval vieren
wel in het bloed. Ik ben de derde generatie prins in de familie. Mijn
vader is het in 1980 geweest en mijn opa die ik helaas niet meer
gekend heb, was het in 1956. Het mooie hiervan is ook nog dat de
prinsen beide op de Tienraijseweg gewoond hebben en ik woon hier
nu ook. Vorig jaar was mijn neef nog prins Marc bij De Blauwpoët in
Broekhuizenvorst. Verder hebben we ook drie generaties vorsten in de
familie.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Je verwacht je benoeming nooit. Uiteraard hoop je er wel op, ook
vanwege het feit dat mijn vader ooit prins is geweest. Helaas kan hij
er nu niet meer bij zijn, maar ik weet zeker dat hij enorm trots zou
zijn. Tijdens deze carnaval word ik bijgestaan door mijn prinses Sietske.
Wat betekent carnaval voor je?
Ik heb zelf 6 jaar in de raad van elf gezeten, maar wegens mijn onregelmatige werk en tijdsgebrek heb ik er helaas mee moeten stoppen.

Maar ondanks dit vind ik het
erg leuk om carnaval te vieren
en zeker nu als prins. Het is een
hele eer en wij gaan er dan ook
een te gek feestje van maken.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Het is toch wel lastig om je op een
functie als prins voor te bereiden. Tijdens deze
carnaval zal ik veel voorop lopen en er een top feestje van maken.
Natuurlijk is er ook een aantal officiële aangelegenheden. De vrijdag
voor de carnaval gaan we naar de basisschool en op ziekenbezoek.
We zien wel wat er komt, maar een ding staat voorop en dat is dat we
ervan gaan genieten!
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw gemeente toe?
Een mooie carnaval, maak veel plezier, drink lekker een pilsje en bouw
er een groot feest van in je eigen dorp of waar je je ook thuis voelt.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Het uitkomen was uiteraard een hoogtepunt met de reacties erna.
Verder kijk ik uit naar onze receptie, die tijdens het schrijven van
dit stukje nog moest komen). Ik verwacht dat het prinsentreffen
in Roermond ook super mooi wordt en de sleuteloverdracht in De
Mèrthal is ook altijd erg gezellig.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je programma?
Gelijk weer aan het werk, wat waarschijnlijk niet mee zal vallen. Je
kunt het beste gelijk weer aan de bak, denk ik.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden voor familie,
vrienden en kennissen?
Het trucje was om gewoon zo weinig mogelijk mensen erover te vertellen en er zelf niet over te beginnen. Ze hebben ons op 14 november
gevraagd. Het is wel fijn dat Kerstmis en Oud op Nieuw tussen het
vragen en het uitkomen zit. Over het algemeen is dan nog niemand
met carnaval bezig. Daarna werd het uiteraard wel spannender en
moeilijker. Gelukkig kwamen we het weekend na Oud op Nieuw al uit.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2018 mee willen geven?
Geniet van alles, van het moment van vragen tot de carnaval zelf, die
wij zelf ook nog moeten gaan beleven.

De dorpsdagvoorziening van Lottum gaat van
start onder de naam ’t Roezekrenske. De planning
is dat mensen nog voor de zomer elke woensdag bij
de dagvoorziening terecht kunnen.
De naam is bedacht door vrijwilligster Truus van
Soest. Onder begeleiding van Synthese hebben de
vrijwilligers onlangs gesproken over de invulling van de
dorpsdagvoorziening in Lottum. De voorbereidingsgroep heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een
plan van aanpak. Zij zijn bezig geweest met het zoeken
van een geschikte locatie, financiering en het oprichten
van een Stichting. Er zijn bezoeken gebracht aan
andere dagvoorzieningprojecten. Er is onder de
bewoners van Lottum een vragenlijst uitgezet.
Zo’n twintig mensen hebben aangegeven als gast te
willen deelnemen. Daarnaast hebben 35 mensen
aangegeven zich als vrijwilliger in te willen zetten. De
dorpsdagvoorziening gaat binnenkort elke woensdag
plaatsvinden van 10.00 tot 15.30 uur plaats vinden in
de huiskamer van de Smetenhof Neem voor meer
informatie contact op met Gerina Gubbels via
gerinagubbels@outlook.com of 06 44 93 25 47.

Lezing
Ons Genoegen
Vogelvereniging Ons Genoegen Horst organiseert op maandag 20 februari een lezing over het
gedrag van vogels. Deze lezing vindt plaats in
Doelhuis de Schutroe aan Wittebrugweg 1 in Horst
om 20.00 uur.
Vele vragen worden beantwoord met ondersteunend fotomateriaal en instructief filmmateriaal. Zijn
vogels intelligent? Kunnen vogels kleuren onderscheiden? Hoe goed kunnen vogels ruiken? Wat was er het
eerst, de kip of het ei? Hebben vogels een goed geheugen? Waarom kunnen vogels vliegen? Kunnen vogels
gevoelens tonen? Hoe goed kunnen vogels horen?
Daarnaast wordt ingegaan op begrippen als mimicry,
samenscholingsgedrag, symbiose, camouflage et
cetera. De lezing wordt verzorgt door de Lou Megens.

cultuur
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Gehandicapten
bankje geplaatst bij
d’n Oeëze
Bij het wandelpad in natuurgebied d’n Oeëze in Sevenum,
speciaal ingericht voor ouderen met een beperking, is op zaterdagochtend 11 februari een gehandicaptenbankje geplaatst. Het
bankje is gemaakt door KnopenLopen en timmerman Sjors Janssen.
Het wandelpad, genaamd ‘Rundje nao D’n Oeëze’, is een initiatief
van Stichting KnopenLopen en Stichting Groengroep Sevenum. Het
pad is geschikt voor rolstoelers en buggy’s. Ook het nieuwe bankje
kan gebruikt worden door mensen in een rolstoel.

Nieuw kleding
inzamelpunt in Horst

PRINS RUUD I GEFELICITEERD NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

18

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

www.HenkAarts.com

BUFFET
BARBECUE
GOURMET
ALAAF ! ! !

Weej wense ow enne
kei schonne carnaval!

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

Het punt aan de Americaanseweg
moest stoppen door de gevorderde
leeftijd en gezondheidsklachten van
de eigenaren. Nico Postma en Wilma
Minkenberg hebben het stokje overgenomen van het echtpaar Gielen. GAiN
(Global Aid Network) heeft een rolcontainer aan de weg geplaatst waar men
de kleding kan deponeren, op dezelfde

wijze als dat het kon bij het oude
kledinginzamelpunt. GAiN zamelt naast
kleding ook schoenen, dekens, incontinentiemateriaal en medische artikelen
in. Deze goederen brengt GAiN naar
plaatsen, veelal in Oost-Europa, waar
dringend behoefte is aan dergelijke
goederen. Voor meer informatie, kijk op
www.gainhelpt.nu/logistiek

CV De Turftreïers (America)

Nico Postma en Wilma Minkenberg openen een nieuw kledinginzamelpunt in Horst, ter vervanging van die aan de Americaanseweg. Het nieuwe
inzamelpunt ligt aan Van Douverenstraat 61.

Prins Ruud en Adjudanten Frank en Ariën,
maak er unne schonne carnaval van!

De specialist in het verzenden van uw pakketten en/of pallets!

Gefeliciteerd Prins Ruud en Adjudanten Frank en Ariën!
Tel. 077-4673746 / Mob. 06-54905166 / Fax. 077-4673663
info@stddistributie.nl / Saarweg 21 5966 RP America

Wij wensen
de Prins
met zijn
gevolg
een fijne
Carnaval!

Tielen - Camps

America

www.tcinterieurbouw.nl

kasten/wanden • interieur • keukens • div. timmerwerk

cultuur 19
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11 vragen aan prins Ruud I

BiblioNu

Nationale
‘Het liegen en
Voorleeswedstrijd
zwijgen viel niet mee’

Sem Colbers van basisschool De Kameleon in Grubbenvorst, Jonna Direx
van basisschool de Wouter in America en Rens Gommans van de Mariaschool
uit Tienray, zijn de winnaars van de lokale voorleeswedstrijd van de
Bibliotheek Horst.

De Bibliotheek Horst organiseerde
vrijdag 10 februari in de raadszaal van
het gemeentehuis in Horst aan de Maas
de lokale rondes van de Nationale
Voorleeswedstrijd.

Winnaar wordt
Limburgs
voorleeskampioen
Wie ben je?
Mijn naam is Ruud Kleuskens, 45 jaar oud. Ik ben 22 jaar
samen met mijn prinses Petra Kleuskens-Saris. Samen
hebben we twee kinderen, dochter Juul van 16 jaar en
zoon Sem van 13 jaar. Deze vonden het echt een verrassing dat wij uitverkozen zijn tot prins en prinses.
Waar werk je?
Vanaf 2004 ben ik gaan werken als ZZP-er in de
transport, tot vorig jaar heb ik hoofdzakelijk voor de
wegenbouw gereden. Sinds september ben ik begonnen
met het vervoeren van beton. Dit heeft als voordeel dat
ik meer op vaste tijden werk, en minder weekenden en
nachten. Dit geeft meer structuur en rust in ons gezin.
Een goede keuze dus.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins
te worden?
Om eerlijk te zijn: we hebben er wel even over na
moeten denken en dachten in eerste instantie: nee, dit
is niks voor ons. Ik heb ja gezegd omdat ik dacht: elke
dag dat we er lol en plezier van hebben is meegenomen.
We hebben al heel wat afgelachen met de adjudanten en
vrouwen.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik had dit echt niet verwacht. Toen ik eenmaal ja had
gezegd, voelde het super. Al was het toch behoorlijk
spannend. Maar met alle steun van mijn adjudanten
Ariën en Frank komt het helemaal goed. We hebben
een leuke vriendengroep achter ons staan, die
blij verrast was.
Wat betekent carnaval voor je?
Een drukke periode vol lol en plezier,
gek doen, met familie, vrienden en
dorpsgenoten om je heen.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Samen voorop en van elke dag een
feestje maken, samen met mijn
prinses, adjudanten en vrouwen, de
raad, boerenfamilie, jeugdprins en
-prinses, jeugdraad en alle Turftreiers
bij ons in America. Dat is genieten!

Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Ik wens iedereen toe dat het een geweldige tijd wordt
en dat iedereen geniet van elk moment.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Elke dag heeft z’n eigen sfeer, en beleving, juist dat
maakt het zo mooi. Daar kan ik nu nog geen keus in
maken, er volgen nog een hoop dagen. De playbackshow
met ons als de Toppers, met het liedje Shine, zal wel
hoog op het lijstje komen te staan.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je programma?
Nog vier vrije dagen, lekker thuis met de kinderen bijkomen en ons fotodagboek afmaken en bestellen, zodat
we deze tijd nog dikwijls kunnen herbeleven. Op zondag
ga ik de kroeg weer even in met vrienden. Gewoon als
Ruud en Petra, zonder ‘pekske’, veren of kroontje.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden
voor familie, vrienden, kennissen?
Voor de kinderen was het geheim houden niet zo heel
moeilijk, deze zijn niet echt nieuwsgierig aangelegd.
Zaterdag voor het uitkomen hebben we het hun verteld,
ze konden het niet geloven. Maar zeiden meteen: dat
wordt een hele andere carnaval, we hebben er zin in.
Omdat we het in oktober al wisten van onze aanstelling,
is erop dat moment nog bijna niemand mee bezig. Dus
alle kleine versprekingen zijn familie en vrienden niet
opgevallen. En ik denk dat niemand
het ook verwacht had. Maar we
waren blij toen het bekend
mocht worden, want liegen
en zwijgen en er omheen
draaien viel niet mee.
Welk advies zou je
jouw opvolger in 2018
mee willen geven?
Als je twijfelt als ze je
vragen, net zoals ik, zeg
gewoon ja. Daar krijg je
echt geen spijt van. Wat
een ervaring!

Geniet vaan ut laeve,
et
want veur daat ge ut w
stadde dur naeve!

Negentien schoolkampioenen uit
de groepen 7 en 8 van basisscholen
uit de gemeente Horst aan de Maas
namen hieraan deel. Er waren drie
rondes, verdeeld over de ochtend en de
middag. De winnaars gaan, samen met

de winnaars van de Bibliotheek Venray,
BiblioNu vertegenwoordigen tijdens de
regionale ronde van Noord-Limburg op
11 maart in Bergen, waar zij strijden
om een plaats in de provinciale finale
in april in Roermond.
De winnaar wordt Limburgs
Voorleeskampioen en gaat in mei
in Amstelveen onze provincie
vertegenwoordigen. De Nationale
Voorleeswedstrijd is een initiatief
van Stichting Lezen in samenwerking
met het Sectorinstituut Openbare
Bibliotheken (SIOB). De Nationale
Voorleeswedstrijd wordt financieel
mogelijk gemaakt door Stichting
Lezen.

TE KOOP
Grubbenvorst, Sint Jansweg 6

• Bouwjaar: 1981
• Inhoud woning: circa 750 m³
• Woonopp.: 198 m²
• opp. loods: 146 m²
• Perceelopp.: 9.450 m²

fraai landhu
is
met loods, tu
in en
weiland op e
en
prachtige lo
catie!

Op een prachtige locatie in het buitengebied van Grubbenvorst
gelegen fraai landhuis met loods, tuin en weiland.
De locatie biedt u bijzonder veel ruimte, vrijheid en mogelijkheden.

Vraagprijs E 489.000,Info? Bel Arvalis Makelaars: 0478-578257
of mail naar: info@Arvalis.nl

Bekijk ons totale aanbod op www.arvalis.nl
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Schuimparty
in de Mèrthal

Meubelstoffeerderij
John Lemmen

Een groot aantal verenigingen uit Horst organiseert op vrijdag
24 februari een giga-schuimparty in de Mèrthal om carnaval in te luiden.

Derix ontmoet Traa
Pianist Egbert Derix ontmoet zondag 19 februari zanger Baer Traa op het
podium van Cambrinus in Horst. Dit optreden begint om 16.00 uur.
Baer Traa is een veelzijdig
muzikant en speelt gitaar en piano.
Hij zingt onder meer soul, funk, jazz
en het singer-songwriter genre.
Baer Traa vindt in muziek uit de
jaren 60 en 70 zijn voorbeelden, van
James Taylor tot Bill Withers, van the
Beatles tot The Band. Hij studeerde
in 2015 af op het conservatorium
van Rotterdam. Al in 2011 krijgt hij
als jongste winnaar ooit de eerste

prijs én de publieksprijs van het
Nederlands Jazz Vocalisten Concours
en een jaar later bereikt hij de finale
van de Erasmus Jazz Prijs.
Met composities van zowel Derix
als van Traa op tafel gaan beiden
op zoek naar het smeltpunt waarop
twee muzikale werelden één worden.
Het improviserend vermogen van
zowel piano als stem wordt daarbij
aangesproken.

Museum de Kantfabriek

Workshop carnaval
Museum de Kantfabriek in Horst organiseert op woensdag 22 februari
een workshop carnaval. Deze workshop is voor kinderen vanaf 5 jaar.
Tijdens de middag, die duurt van
14.00 tot 16.00 uur, kunnen kinderen
een hoedje of een masker maken dat
ze tijdens carnaval kunnen dragen. Voor
de versiering worden verschillende
materialen gebruikt. Die materialen

zijn allemaal aanwezig. Na afloop mag
het masker of hoedje mee naar huis
genomen worden. Aanmelden kan via
cursus@museumdekantfabriek.nl Kijk
voor meer informatie op
www.museumdekantfabriek.nl

Tweede editie
dorpsquiz Meerlo

Voor al uw stoffeerwerk

PRINS FRANK I GEFELICITEERD NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

optreden en verder zijn er een dj en
een snoephoek aanwezig. De avond is
alcoholvrij. De schuimparty begint om
20.00 uur en duurt tot middernacht.

CV Kroeënekraan en Pieëlhaas
(Kronenberg en Evertsoord)

De avond, die het thema Jungle
heeft, is bedoeld voor de jeugd van
middelbare scholen van 12 tot en met
17 jaar. Er zullen diverse dansgroepen

Simonsstraat 35a 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22 info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

Weej wense oow
allemaol unne hieël
schoeëne carnaval!
Team Sijbers-Support feliciteert Prins Frank dun erste
en adjudanten Freek en Joost!

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

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

Wij feliciteren prins Frank I en zijn adjudanten Freek en Joost!
Den Spittheuvel 13, 5976 PV Kronenberg - 06 14 44 49 32

De tweede editie van de dorpsquiz van Meerlo, IQuizut, vindt plaats op
zaterdag 11 maart. Teams kunnen zich nog tot zaterdag 4 maart inschrijven
voor de quiz.
Kandidaten dienen op zaterdagavond 11 maart tussen 18.30 en 19.30
uur het vragenboekje op te halen en
tussen 23.00 en 23.30 uur weer in te
leveren. Nieuw dit jaar is de categorie verkeer. Ook is er een geheime
opdracht. De afsluitende feestavond en

prijsuitreiking vinden plaats op zaterdag
18 maart in zaal ’t Brugeind in Meerlo.
Dan wordt bekend wie de opvolger is
van het winnende team van vorig jaar
Groeëte toffel beej Ald Mieëldere en
de wisseltrofee krijgt. Kijk voor meer
informatie op www.iquizut.nl

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

Carnaval bij jeugd
carnaval D’n Dreumel
Jeugdcarnaval D’n Dreumel uit Horst heeft met een nog een week te
gaan tot carnaval een vol weekend gepland.
Op vrijdag 17 februari vindt
de verenigingsavond plaats, een
avond voor de Horster jeugd
georganiseerd door de jeugdcarnaval
in samenwerking met de Horster
verenigingen. De jongste jeugd,
groep 1 tot en met 5, kan vanaf 18.00
uur feesten bij OJC Niks in Horst.
Aansluitend, om 20.00 uur, is er een
carnavalsbal voor de jeugd van groep 6
tot en met 8.
Op zaterdag 18 februari is de
receptie van jeugdprins Miel I met zijn
adjudanten Jeroen en Bas. De receptie
gaat om 19.11 uur van start in Zaal

De Lange in Horst. Na afloop is er een
feest met onder andere optredens van
de jeugdliedjeszangers en LVK-finalist
De Breurkes uit Panningen.
Als afsluiter van het feestweekend
worden op zondag 19 februari ‘Jan
de Tarzan’ en zijn ‘Janet’ met elkaar
in de onecht verbonden tijdens de
jeugdboerenbruiloft. Deze wordt ook
georganiseerd door jeugdcarnaval
D’n Dreumel. De spelers zijn afkomst
van CV D’n Dreumel. Dit schouwspel
staat geheel in het teken van het
thema ‘jungle’. Het programma start
om 14.11 uur in Zaal De Lange in Horst.

Playbackshow voor mini-Peggen
In Lottum vond zaterdagmiddag 11 februari de Mini-Peggen-Playbackshow plaats. Het thema van
de liedjeswedstrijd was dit keer de Disney-film Sing. In de categorie groep 1 tot en met 5 hebben
Aniek, Emi, Eva en Jolynn gewonnen. Zij deden het nummer No Money van Galantis. In de categorie
groep 6 tot en met 8 waren Cas, Kick, Wessel, Jens, Sil, Thijs en Max de winnaars. Zij traden op met 24K
Magic van Bruno Mars. De aanmoedigingsprijs ging naar Saar, Fenne en Suus met het nummer Roar van
Katy Perry. Ook waren er optredens van de bambino’s en de minioren dansgarde. De jeugdraad en jury,
bestaande uit prins Erik, jeugdprins Keven en jeugdprinses Amber, hadden ook een optreden
ingestudeerd.
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11 vragen aan prins Frank I

‘Ik heb rood, geel en groen bloed’

Wie ben je?
Mijn naam is Frank Reinders mijn vrienden noemen me ook
wel Appie. Ik woon samen met mijn prinses Elles Thijssen in
Kronenberg. Ik ben actief als penningmeester bij de dartclub
Dc Umme, dit doe ik nu twee jaar. Daarnaast ben ik ook bestuurslid bij de jeugdcarnaval van Kronenberg.
Waar werk je?

Met dees dreij
derpe beej-iën,
viere weej carnaval
met ederieën.
ALAAF!

Ik ben dit jaar 10 jaar werkzaam bij
Sijbers Support electrotechniek uit
Kronenberg. Iedereen binnen het bedrijf is
een echte carnavals liefhebber. Het was dan
ook een grote verrassing dat ik de nieuwe prins
van Kronenberg ben.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te worden?

Lars Kepler bezoekt Bruna
Schrijversechtpaar Lars Kepler bezocht zaterdag 11 februari boekenwinkel Bruna in Horst. “Het
was een topdag, wat een enthousiasme voor Lars Kepler, oprecht belangstelling wederzijds, mooie
verhalen, mooie anekdotes en prachtige complimenten”, aldus Bruna Horst. Lezers konden het schrijversechtpaar ontmoeten, met hen in gesprek of op de foto gaan en een handtekening krijgen.

Met rood, geel en groen bloed was de vraag niet heel moeilijk
voor mij en ik heb dan ook meteen ‘ja’ gezegd. In onze familie
zijn er al verschillende voor mij geweest die ook al de kar hebben mogen trekken. Carnaval vieren is dus wel aan ons besteed.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Dat is een gevoel wat niet te omschrijven valt en het is natuurlijk
een hele eer. Het was geen moeilijke keuze wie mijn adjudanten zouden worden. Het was dan ook super dat Joost en Freek
meteen “ja” zeiden.
Wat betekent carnaval voor je?
Voor mij is carnaval een feest waar ik elk jaar naartoe leef. Eerst
met alle voorbereidingen voor de jeugdcarnaval, zodat we dan
tijdens de carnavalsweken volop kunnen genieten.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Er een groot feest van te maken zonder rem erop en dat we
uiteindelijk weer de lampen aan maken.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw gemeente toe?
Dat ze er net als wij ontzettend van gaan genieten.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Mijn eerste hoogtepunt was toch wel het prinsdopen, het
moment waarop je bekend wordt gemaakt voor de raad van 11.
Dat je na al die tijd eindelijk al je energie kwijt kunt. Het waren
2,5 lange maanden om alles te moeten verzwijgen. Uiteindelijk
kijk je naar alle activiteiten uit, de receptie lijkt me ook super.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je programma?
Als allereerste: bijkomen. Verder heb ik helemaal niks
gepland staan en lijkt het me ook niet verstandig
om dan alweer te gaan werken. We gaan dan
lekker een paar daagjes rustig aan doen, om
de week erna het gewone leven weer op
te pakken.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim
kunnen houden voor familie, vrienden
en kennissen?
In het begin was het erg moeilijk. Je bent
mega-enthousiast en wilt het graag met
iedereen delen. Uiteindelijk is het alleen
maar genieten, omdat er heel veel gespeculeerd wordt wie de nieuwe prins wordt. Als het
uiteindelijk zo ver is, ben je blij dat je je mond hebt
kunnen houden.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2018 mee willen geven?
Geniet vanaf het allereerste moment, het is zo voorbij!
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Agenda t/m 23 februari 2017
do
16
02

vr
17
02

Themabijeenkomst voor golfers

Receptie prins

Receptie jeugdprins

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: NGF en De Peelse Golf
Lcoatie: De Peelse Golf Evertsoord

Tijd: 19.49 uur
Organisatie: CV Dun Ezelskop
Locatie: De Wingerd Sevenum

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: CV Dun Ezelskop
Locatie: De Wingerd Sevenum

Dorpsraadsvergadering

Zittingsavond

Receptie prins

Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Riet Horst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: CV De Meulewiekers
Locatie: MFC De Meulewiek Meterik

Tijd: 13.11 uur
Organisatie: CV De Meulewiekers
Locatie: MFC De Meulewiek Meterik

Dorpraadsvergadering

Revue

Tijd: 20.30 uur
Locatie: café ’t Hukske Meterik

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: zaal ’t Brugeind Meerlo

Carnavalsmis
en hoedenbal

Carnavalsavond voor jeugd

Zittingsavond

Tijd: 18.00-22.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: gemeenschapshuis Bondszaal America

Boekpresentatie

ATB-workshop

Tijd: 19.00-19.45 uur
Locatie: bibliotheek Horst

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: ATB Toertocht Melderslo
Locatie: Parkhotel Horst

Receptie jeugdprins

Hoëgheid Vur 1 Aovund

Lezing Vogelvereniging

Tijd: 19.11 uur
Organisatie: CV Kroeënekraan en Pieëlhaas
Locatie: gemeenschapshuis Torrekoel Kronenberg

Tijd: 20.22 uur
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: Harmoniezaal Lottum

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Vogelvereniging Ons Genoegen Horst
Locatie: Doelhuis de Schutroe Horst

Zittingsavond
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: CV De Tuutekop
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

za
18
02

zo
19
02

ATB toertocht
Tijd: 08.30 uur
Organisatie: mountainbikeclub NeetFit
Locatie: start Eikelenbosserdijk 6, Melderslo

Organisatie: GMV De Peg
Locatie: St. Gertrudiskerk Lottum

Optreden Egbert Derix en
Baer Traa
Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

ma
20
02

di
21
02
wo
22
02

Gekke Maondig
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: Lottum

Binnegewoeëne Buuttezitting
Tijd: 21.00 uur
Locatie: café Ummenthun Kronenberg

Revue

Demonstratie veilingklok

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: zaal ’t Brugeind Meerlo

Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Workshop carnaval

Zittingsavond

Prinsreceptie

Muziekavond voor ouderen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: CV De Meulewiekers
Locatie: MFC De Meulewiek Meterik

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: CV De Blauwpoët
Locatie: BMV De Schakel Broekhuizenvorst

Tijd: 19.00-20.00 uur
Organisatie: werkgroep Theatercafé
Locatie: de Mèrthal

Zittingsavond

Jeugdboorebrullef

Carnavalsconcert

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: gemeenschapshuis Bondszaal America

Tijd: 14.11-18.00 uur
Organisatie: JC D’n Dreumel
Locatie: zaal De Lange Horst

Tijd: 20.11-23.00 uur
Organisatie: Harmonie-Orkest Noord-Limburg
Locatie: cultureel centrum ’t Gasthoês Horst

Klosoverdracht

Jeugdzitting

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: gemeenschapshuis ’t Haeren Grubbenvorst

Binnegewoeëne
Buuttezitting

Jeugdprinsreceptie

Tapzingen

Tijd: 19.11 uur
Organisatie: JC D’n Dreumel
Locatie: zaal De Lange Horst

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: De Balkers
Locatie: café De Sevewaeg Sevenum

Zittingsavond

Hummelkesbal

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: CV De Tuutekop
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel Melderslo

Prinsenreceptie

Receptie jeugdprinsenpaar

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: Parochiehuis Tienray

Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina Swolgen

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Croes Moeke Sevenum

do
23
02

Voorstelling Voedertijd
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Filmtheater Horst en theatergroep Plankgas
Lcoatie: café Cambrinus Horst

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

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

Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl
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Medische Religie
zorg
America
zondag

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
17 t/m 23 februari 2017
Heldens-in’t Zandt M.
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

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

Alarmnummer

112

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

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

zondag

Carnavalsmis 10.30

HALLO voordeelpas

19.15

Deelnemers

Lottum

ANBISE

Meerlo
Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Swolgen

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

E 1 korting op jam

Boerderijwinkel Lenders
Bootcamp Power
50% korting op 10 credits

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

18.00
19.00

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Evangelische Gemeente Doxa
kerkdienst

Priesternoodnummer
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

17.30

Haarzaken, dames en
heren kapsalon
E 5 korting op een knip- of
kleurbehandeling / 10% korting op
verzorgings- en stylingproducten

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

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

5% korting op de rekening

Koffie voor E 1

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

zaterdag

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

Brasserie ‘54

Tienray

zondag
		

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

5% korting op alle aankopen

Sevenum

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

anco lifestyle centre

Blauwebessenland

Meterik

zaterdag
		

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

Hotel Asteria Venray

Melderslo

zaterdag
woensdag
		

In Kronenberg en Evertsoord is jeugdprinses Maud I (Aerts) uitgeroepen tot de 56e jeugdprins van
de Kroeënekrane en Pieëlhaze. Jeudprinses Maud gaat dit jaar voorop samen met adjudanten Maud
Maas en Bente Wijnhoven. Haar spreuk luidt: ”Kroeënenberg en de Pieël goan ut beleave, dit megjes
trio giet zich hielemoal geave!”. Prinses Maud houdt samen met haar hele gezelschap receptie op
vrijdag 17 februari vanaf 19.11 uur in gemeenschapshuis de Torrekoel in Kronenberg.

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

zondag
donderdag
		

Receptie jeugdprinses

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

Driegangenmenu voor E 17,50

Gratis kop koffie, cappuccino
of thee

Zonnestudio Horst

My-LifeSlim

Zorgboerderij “Boer” Hans

E 6,50 korting op de intake

10% korting

Goed Haar en Visagie
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

Tummers

Enthousia st,
ga stvrij & betrouwbaar!

NIEUW IN HEYTHUYSEN!
Onze nieuwe winkel op de Dorpstraat 82 is 7 dagen per week geopend!

ALLE
S
L
E
K
WIN
N
E
R
E
I
V
!
T
S
E
E
F

12 49
3 ’’
cm

Alle ﬁlialen vieren feest mee! Kom langs voor feestelijke acties!

FEESTPRIJS!

1099,-

LED-TV / UE49KU6670

4K

745,-

ULTRA HD

GRATIS BEZORGD
& GEINSTALLEERD!

FEESTPRIJS!

799,-

695,-

WASMACHINE / WDA111

49 inch (123 cm) t 4K Ultra HD resolutie t Curved design t 1600 PQI t UHD Picture Engine
t Bioscoopervaring dankzij HDR Pro t 2 USB- en 3 HDMI-poorten t DVB-TCS2(T2 Ready)
t

t Energieklasse A+++ t Vulgewicht 7 KG t Snelheid 1400 t/pm t Resttijdindicatie
t Behoedzame wasbehandeling met de SoftCare-trommel t Watercontrol system

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.eptummers.nl

Nieuw!

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond (Retailpark)
T. 0475-425262

Nieuw!

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

Al onze winkels zijn
elke zondag geopend!
Roermond: 11.00 - 17.00
Overige vestigingen: 12.00 - 17.00

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL - ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

