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‘Een uitwisseling
van culturen’
OJC Niks in Horst organiseert op zaterdag 27 januari een feest om jonge nieuwkomers in de gemeente Horst aan de Maas in contact te brengen met Nederlandse jongeren. Het feest, Duizend-en-één-nacht, richt zich speciaal op jongeren en start om 19.00 uur met een besloten diner. Vanaf 22.00 uur is het feest voor iedereen toegankelijk.

‘Hogere garantiesubsidie voor
800 jaar Horst aan de Maas’
Als gemeente Horst aan de Maas niet garant wil staan voor 325.000 euro, dan ziet Stichting Horst aan de
Maas 800 zich genoodzaakt de activiteiten voor de viering van 800 jaar Horst aan de Maas tot een minimum
te beperken. Dat zei voorzitter Arie Stas tijdens de vergadering van de commissie samenleving van dinsdag
23 januari.
De totale kosten voor de viering
in 2019 worden nu geraamd op
560.449 euro. Het stichtingsbestuur
hoopt in totaal 435.000 euro aan
subsidies en fondsen te kunnen
werven, waarvan 200.000 euro van
gemeente Horst aan de Maas.
Daarnaast vraagt ze om een garantiesubsidie. Het College van B&W
heeft voorgesteld garant te staan
voor 100.000 euro. Volgens de
stichting is dit echter niet vol-

doende. “Ons projectplan is met het
huidige raadsvoorstel en dus een
beperkte garantstelling niet uitvoerbaar”, aldus Stas. De stichting ziet het
liefst dat de gemeente voor 325.000
garant staat. In oktober vorig jaar liet
de gemeenteraad van Horst aan de
Maas nog weten dat zij in eerste
instantie maar 50.000 euro beschikbaar wil stellen voor de activiteiten.
De raad vond toen dat nog niet
duidelijk was of het initiatief zich

daadwerkelijk op alle zestien kernen
van Horst aan de Maas richt en ook
draagvlak in alle dorpen heeft.
Tijdens de commissievergadering
van 23 januari presenteerde creatief
regisseur Jan Duijf enkele ideeën uit
het projectplan. Zo wil Lottum elke
kern van Horst aan de Maas een
rozenperkje aanbieden met daarin
speciaal gekweekte rozen.
Lees verder op pagina 02

Yahya Alhasan, Jafar Alturkmani,
Robbert Hesen en Anne Reijnders zijn
lid van de organisatie van het feest.
Bij Robbert ontstond het idee voor het
feest. “Als een tegenprestatie voor
een bijdrage uit het Fonds
Leefbaarheid van Wonen Limburg voor
OJC Niks, leek het ons leuk om iets
maatschappelijk verantwoords te
doen. Zo kwamen we op het idee om
iets voor de nieuwkomers in de

gemeente te doen, om ze zich echt
thuis te laten voelen in Horst aan de
Maas. In samenwerking met Wonen
Limburg is dit daar uiteindelijk uit
ontstaan.” Via Anne, die een tijd heeft
gewerkt als taalcoach voor nieuwkomers, kwam de organisatie in contact
met Yahya en Jafar, twee jongens uit
Syrië die in Horst en Sevenum terecht
zijn gekomen.
Lees verder op pagina 03
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Een zorgmaatje voor het goede gesprek
Kerken in Horst en Venray zijn de werkgroep Zorgzame Kerk begonnen,
die zich bezighoudt met een project voor zorgmaatjes. De werkgroep
organiseert op vrijdag 2 februari een introductieavond voor potentiële
zorgmaatjes en geïnteresseerde betrokkenen.
Het idee ontstond in de
Protestantse Kerk Nederland en wordt
vanuit daar begeleid in Horst en
Venray. “Er is daar gestart met een
verkennende fase, waarin we gesprekken hebben gehad met zorginstelling
als Proteion en de Buurtzorg. Het heeft
geen zin om met tien instellingen
hetzelfde aan te gaan bieden, dus we
zijn op zoek gegaan naar de niche
waarin wij werkzaam konden gaan
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zijn”, legt Almut Raaijmakers, lid van
de werkgroep en zorgmaatje, uit.
“Dat bleek ‘het goede gesprek’ te zijn,
waarin mensen kunnen praten over
morele kwesties en levensvragen.
Voor koffie en wandelen zijn er
genoeg initiatieven, maar een echt
goede vriend, een langdurige relatie,
zoiets was er eigenlijk nog niet.”
Vorig jaar was er een eerste
bijeenkomst voor vrijwilligers.
Zorgmaatje Juul Schuurmans vertelt:
“Dit was eigenlijk een eerste kennismaking, maar ik was positief verrast
over de diepgang die de avond al had.
Vrijwilligers gingen écht met elkaar in
gesprek en dat vond ik heel bijzonder.”
De eerste matches in de regio zijn
inmiddels gemaakt door de coördinator van het project in Horst en Venray,
Floor Goddijn. “Ik heb een gesprek
Almut Raaijmakers, Juul Schuurmans en Floor Goddijn
met de vrijwilliger en met de behoeeen diepgaande relatie aangaan, voor als coördinator langdurige en goed
vende persoon. Op basis daarvan kijk
passende matches maken.”
onbepaalde tijd. Bij andere instanties
ik of ze bij elkaar passen en koppel ik
Raaijmakers benadrukt dat
gaat het vaak om relaties die veel
ze aan elkaar. Mocht een maatje iets
het Zorgmaatjesproject geen
meer afschermend en onpersoonlijk
dwarszitten, dan kan hij of zij ook bij
bekeringsproject is. “Hoewel het
zijn en ook vaak maar voor een
mij terecht.” Raaijmakers is afgeloZorgmaatjesproject past in de
bepaalde periode”, vertelt Goddijn.
pen zomer al gekoppeld aan iemand,
protestants-christelijke gedachte,
Raaijmakers vult aan: “Het gaat
Schuurmans werd vlak na de eerste
het werken voor een ander in plaats
bovendien om een gelijkwaardige
bijeenkomst gematcht. Tot nu toe
van voor jezelf, wil dat niet zeggen
bevalt het hen erg goed. Schuurmans: relatie. Als vrijwilliger ben je niet
dat alleen mensen uit deze kerk
voortdurend de gevende en het is
“Het is echt het bieden van een luiswelkom zijn, integendeel.” Goddijn en
terend oor aan mensen die zich alleen geven en nemen.” Voor de toekomst
Schuurmans bevestigen dit. “Ik ben
voelen. Zij hebben bijvoorbeeld zorgen van het zorgmaatjesproject gaat het
Rooms-Katholiek”, vertelt Schuurmans.
volgens Goddijn dan ook niet per se
waarmee ze bij niemand terechtkunGoddijn: “En ik heb zelfs helemaal
om zoveel mogelijk matches, maar
nen. Daarvoor is het zorgmaatje.”
geen kerkelijke achtergrond.”
om het maken van matches van een
“Zorgmaatjes onderscheiden zich
Raaijmakers vult aan: “Deze taak is
van andere zorginstellingen doordat ze zo goed mogelijke kwaliteit: “Ik wil

zo groot, dat kunnen we niet alleen.
Alle deuren staan open en iedereen
mag ons helpen.”
De informatieavond op vrijdag
2 februari vindt plaats in Het Zonnelied
in Venray en duurt van 19.30 tot
22.00 uur. “Het gaat die avond om
de presentiemethode die wij als
zorgmaatjes toepassen”, vertelt
Raaijmakers. “Dat houdt in dat je niet
ergens heen gaat met het idee dat je
eens flink je handen uit de mouwen
gaat steken. Het ‘er zijn’ is voldoende.”
Aanmelden voor deze avond kan
bij Floor Goddijn, 0478 56 95 97 of
floorgoddijn@live.nl

Mandschommels gestolen bij Roeffen Mart
De Mart Roeffen Stichting constateerde op donderdag 18 januari dat er twee mandschommels zijn gestolen uit de speeltuin Roeffen Mart.
“Na de storm van donderdag ging iemand van de stichting de speeltuin controleren. Dat doen we in de wintermaanden zo drie à vier keer in de
week. Hij zag toen dat er twee schommels verdwenen waren, waarna onze voorzitter digitaal aangifte heeft gedaan”, vertelt Jacq Roebbers,
secretaris van de Mart Roeffen Stichting.
Dit is niet de eerste keer dat de
schommels uit de speeltuin zijn
gestolen. In 2008 gebeurde dit ook al
eens. Om herhaling te voorkomen
heeft de stichting toen alle bevestigingsmoeren vast gelast. “De dieven

hebben de kettingen vermoedelijk
doorgeslepen of doorgeknipt.”
De totale schade bedraagt ruim 6.000
euro en de speeltuin is niet verzekerd
tegen diefstal. “Doordat de speeltuin
vrij toegankelijk is, kregen we de

speeltoestellen bij geen enkele
maatschappij verzekerd”,
legt Roebbers uit. “We hebben nog
totaal geen idee van de daders, dus nu
gaan we kijken of we het geld hebben
om de schommels te vervangen.”

De stichting roept mensen die
in de laatste weken iets vreemds of
verdachts hebben opgemerkt, zich te
melden bij de voorzitter via
077 366 20 54 of bij de secretaris
via 077 366 16 30.

Vervolg voorpagina

‘Hogere garantiesubsidie voor 800 jaar
Horst aan de Maas’
Sommige projecten gaan zelfs
bovenregionaal in de belangstelling
staan, aldus Duijf. Hij verwijst naar het
plan om in Meterik de landbouw
onder de aandacht te brengen door
800 jaar oogstmethoden in beeld te
brengen.
De commissieleden waren het
over eens dat de stichting de afgelopen maanden veel werk heeft verzet. Toch waren er wat vragen over
de garantstelling. “Het is duidelijk
dat de stichting geen risico kan dragen. Wie gaat de kosten betalen als
het fout gaat?”, vroeg Frans Kerstjens

van Essentie zich af. Volgens wethouder Ger van Rensch heeft het college bewust voor een garantstelling
van 100.000 euro gekozen. “Dit zorgt
voor een inspanningsverplichting voor
de stichting om voldoende sponsoren te vinden.” Stas deed een dringend beroep op de gemeente om de
garantsubsidie te verlenen. “Er is al
zoveel motivatie opgebouwd.
We kunnen de werkgroepen niet
‘on hold’ zetten totdat er meer budget
komt. Dan wordt het een ‘gang naar
Canossa’ (het hoofd in de schoot leggen, red.) en dat willen we niet.”

Crist Coppens
Alleen dinsdag 30 januari 2018

Varkenspoulet
Hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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Bezwaren tegen wooncomplex Kerkeveld
Omwonenden hebben bezwaren aangetekend tegen het plan dat er ligt om bij parkeerplaats Kerkeveld in
Horst een wooncomplex voor senioren te realiseren. De bezwaren hebben onder andere te maken met privacy en
ruimte.
Begin vorig jaar werd bekend dat
Martens Vastgoed bij parkeerplaats
Kerkeveld, het parkeerterrein bij de
supermarkten Plus, Albert Heijn en
Lidl, een wooncomplex met achttien

appartementen voor senioren wil
neerzetten. Ook gaf het bedrijf aan
plannen te hebben om het hele parkeerterrein op de schop te nemen.
Tijdens een informatieavond

bleek in april 2017 al dat veel omwonenden hun vraagtekens hadden bij
de plannen van Martens Vastgoed.
Nu hebben verschillende buurtbewoners bezwaren tegen het plan

Afslag10 aan de slag
met sport en gezondheid
Afslag10 gaat aan de slag met verschillende initiatieven op het gebied van sport, beweging en gezondheid. Op deze manier wil Afslag10 de leefbaarheid in Horst aan de Maas ondersteunen.
Onder leiding van Ton Hagens,
Reinier Meesters en Marc Wijnen is er
een werkgroep Sport en Beweging
gestart. Deze werkgroep gaat zich
onder andere richten op het verhogen van het aantal actieve 55-plussers en de strijd tegen overgewicht.
Ook gaat ze beginnen met een

voorbereidend onderzoek naar de
factoren die voor jeugd van 12 tot
18 jaar belangrijk zijn om al dan niet te
blijven sporten. Naast deze werkgroep,
is er ook een werkgroep gezondheid.
In samenwerking met deze werkgroep
gaat Afslag10 een laagdrempelig sporten beweegaanbod creëren.

Dit aanbod moet in de vorm van
activiteiten, modules en flexibele
lidmaatschappen tot stand komen.
Zo worden de sport- en beweegvoorzieningen bijvoorbeeld beter benut.
Meer informatie over de werkgroepen en initiatieven is te vinden op
www.afslag10.nl

Vervolg voorpagina

‘Een uitwisseling van culturen’
Robbert: “Daardoor organiseren
we niet alleen vanuit een Horster
perspectief, maar ook vanuit het
perspectief van de nieuwkomers.
Dat is heel belangrijk, omdat we
willen dat het voor iedereen ‘klikt’
tijdens het feest.” De organisatie
besloot al snel dat het feest gericht
moest zijn op jongeren. “Er is bij de
Riet al een keer een feest geweest
voor nieuwkomers”, vertelt Anne,
“maar dat richtte zich niet specifiek op
jongeren, meer op families.” En het
contact met Nederlandse jongeren is
iets dat voor veel nieuwkomers nog
mist. Jafar: “Er is een afstand tussen
nieuwkomers en de Horster jeugd.”

Yahya vult aan: “We wonen wel hier,
maar we hebben eigenlijk weinig
contact met Nederlanders van onze
eigen leeftijd.”
Tijdens het feest wordt er vanaf
19.00 uur samen gegeten in OJC Niks.
“Samen eten verbroedert toch op
een bepaalde manier”, lacht Robbert.
Anne legt uit: “Het diner is op inschrijving en er komt dan een Syrische chef
koken.” Om 22.00 uur begint er een
open feest, waar zowel Syrische als
Nederlandse muzikanten komen optreden. “Op die manier is het feest ook
een soort uitwisseling van culturen”,
legt Anne uit.
De reacties die de organisatie tot

nu toe heeft gehad zijn erg positief.
“De vrijwilligers en bezoekers van
OJC Niks zijn over het algemeen erg
enthousiast”, vertelt Robbert. “En vanuit de nieuwkomers zijn er ook veel
jongeren die willen komen”, vult Yahya
aan. En dat geeft de organisatie moed
voor de toekomst. Robbert: “We willen
klein beginnen, maar wie weet gaan
we wel meerdere feesten organiseren,
misschien zelfs wat groter.” Voor nu
richt de organisatie zich echter eerst
op het feest van zaterdag 27 januari.
“Het is nog even afwachten hoeveel
mensen er precies gaan komen, maar
het gaat sowieso een gezellige avond
worden”, lacht Robbert.

ingediend bij gemeente Horst aan de
Maas. Ze zijn bijvoorbeeld bang dat
hun woning in waarde daalt met de
komst van het complex. Ook worden
de afstanden tussen de appartementen en de nabijgelegen woningen
als te klein gezien. De bewoners
verwachten op openheid en groene
omgeving in te moeten leveren.

Verder geven veel bewoners aan te
vrezen voor hun privacy: door de
bouw van het complex ontstaat er
mogelijk inkijk in tuinen en huizen
in de buurt. Dit ondanks de toelichting in het bestemmingsplan, waarin
onder andere staat mensen niet bang
hoeven te zijn dat hun privacy onaanvaardbaar wordt aangetast.

Bakhuuske Meterik
wint Limburgse Kern
met Pit
Het project Bakhuuske Meterik is de Limburgse trofeewinnaar van
Kern met Pit geworden. Naast de 1.000 euro die alle aanwezige deelnemers voor hun project ontvingen, ging het Meterikse initiatief met de
trofee en nog eens 1.500 euro extra naar huis.
De provinciale winnaars strijden
nu tegen elkaar in de landelijke finale
voor de Gouden Pit. De landelijke
winnaar wordt bepaald door internetstemmen en een vakjury. In totaal
ontvangen drie projecten een prijs:
de Gouden, Zilveren of Bronzen Pit
plus een geldbedrag oplopend tot
3.000 euro. Het Bakhuuske is een initiatief van Molenstichting Eendracht
Maakt Macht Meterik. De stichting is

bezig met het bouwen van een bakhuuske, met daarin een dorpsoven.
Zo wil de stichting nog meer mensen
naar de molen trekken en de molen
tot een ontmoetingsplek in het dorp
maken. Kern met Pit is een initiatief
dat buurtprojecten stimuleert, om zo
de omgeving een impuls te geven.
Het ondersteunt lokale initiatieven
met kennis en geld. Meer informatie is
te vinden op www.kernmetpit.nl

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos
Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een fijne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

3 van de 4 slaagt!

www.mens-en-relatie.nl
Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio

JUBILEUMKEUZEMENU
Wij vieren ons 12,5 jarig jubileum bij Restaurant de Watervogel te
Maashees en hebben een leuk jubileumkeuzemenu gemaakt.

VOORGERECHTEN
Salade met diverse soorten vis
Zoete aardappelsoep
Trio à la “Watervogel”: kleine carpacciosalade,
kleine tomatensoep en een mini kalfsragoutpasteitje
De voorgerechten worden geserveerd met stokbrood,
kruidenboter, tapenade en een huisgemaakte rouille

HOOFDGERECHTEN
Duo van zalmfilet en victoriabaars,
geserveerd met een kreeftensaus
Kalfsentrecote met kruidenboter
Linguine (pasta) met gebakken paddestoelen, truffel, room en
parmezaanse kaas
De hoofdgerechten worden geserveerd met frites en een frisse salade

DESSERT
Crème Brûlée met likeur 43

Storm zorgt voor veel overlast
De storm die donderdagochtend 18 januari over Horst aan de Maas trok heeft voor veel schade
gezorgd. Zo belandde er een boom op een danscentrum aan de Venrayseweg in Horst en waaide er
op het Wilhelminaplein in Horst een boom voor het gemeentehuis om. Na aanleiding daarvan heeft
gemeente Horst aan de Maas besloten een externe deskundige de gezondheid van de bomen
opnieuw te onderzoeken.

Appelcrumble met vanille-ijs en slagroom
Koffie, cappuccino of thee à la “Watervogel”
(diverse lekkernijen)

27,95
p.p.

ONZE OPENINGSTIJDEN
In maart geopend op vrijdag, zaterdag en zondag.
In april geopend op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.
Van mei t/m augustus 7 dagen per week geopend!
Op den Berg 1 | 5853 CB Maashees | www.restaurantdewatervogel.nl
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Dankbetuiging

Ik wil niet meer winnen,
ik wil niet meer de “beste” hoeven zijn.
Ik wil gewoon, gewoon de “verliezer” durven zijn…

Onze hartelijke dank voor de belangstelling, de kaarten en bloemen
die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze pap en opa

Wat was je sterk en zorgzaam,
steeds maar heb je voor iedereen klaargestaan.
Flink was jij je hele leven,
dapper en héél moedig tot het einde gebleven.

Horst, januari 2018
kinderen, kleinkinderen en Oda

Rees Peeters - Titulaer

Bert Hesen
De zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 28 januari 2018
om 10.30 uur in de H. St. Lambertuskerk te Horst.

Eenieder koos hiervoor een eigen manier in de vorm
van woorden, bloemen, praktische hulp of een luisterend oor.
Dit heeft het afscheid voor mij bijzonder gemaakt.

lieve mam, schoonmoeder en trotse oma van

Ook namens mijn familie, bedankt.
Tienray, 15 januari 2018

Horst, Mieke en Paul
Sanne en Tom
Niels en Lonneke
Sterre
Lottum, Ruud en Ellie
Theike

Lindy
Familie Hundscheid
Familie van Oojen

Als de zon opkomt en warmte geeft
verschijnt op ieders gezicht een glimlach.
Ook bij ons.

Familie Titulaer
Familie Peeters

Ton Janssen
Voor jullie belangstelling en medeleven danken wij jullie hartelijk.
Els
Rob en Wendy, Tygo, Ruben
Ester en Peter, Jet, Wies

Mam is bij Ruud thuis.

Kronenberg, januari 2018

Wij nodigen iedereen van harte uit
om samen met ons afscheid te nemen van ôs mam
op vrijdag 26 januari om 15.30 uur in het crematorium,
Grote Blerickse Bergenweg 30 te Venlo-Blerick.

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.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Gevraagd hulp in huishouding
voor 1 dagdeel per week, HorstMeterik. Tel. 06 38 59 87 68, aub
bellen na 18.00 uur.
Op zoek naar een gastouder in Horst
(aan de Maas)? Onze gastouders hebben
nog ruimte om kinderen op te vangen.
info@roodkapjehorstaandemaas.nl,
077 374 51 49.

Zoek de Spaanse zon op!
Casa Rutten, onze gezellige
accommodatie aan de Costa Blanca.
Mooie omgeving, voorzieningen
in de buurt. Bij boeking van min 8
overnachtingen krijgt u er 1 cadeau. Info:
www.casarutten.com tel. 077 463 14 80.

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

T. k. gevraagd landbouwmach.
2,3,4,schaarwentelploegen/frees/
kopeg/klepelmaaier/kipper/
mesttank/schudders/hark/maaier/
weisleep/bloter/tractors enz.
06 19 07 69 59.

Te huur: instap klaar gestoffeerd
appartement in het centrum van
Horst, 2 slaapkamers, royale
badkamer, berging, kamer met open
keuken. Huur € 900,00 per maand,
incl. servicekosten. Belangstelling?
Stuur een e-mail met gegevens naar:
kerkstraathorst@gmail.com.

Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken,
vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz.
Nieuw en gebruikt. Hagro Horsterweg
19 Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Yoga Horst aan de Maas.
Hatha- Stoel- Zwangerschapsyoga
www.yogasanjoca.nl Bel: 0478 69 26 73
mail: yokybird@hotmail.com

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

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

Yogacentrum L’Espoir.
Kennis maken met yoga? Nu 5 lessen
voor € 35! 077 851 50 08
of yogavooriedereen@ziggo.nl.
www.yogacentrumlespoir.nl in Horst.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Unieke sfeervolle
locatie voor uw

koffietafel

077-3661708
www.depaddestoelerij.com

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

www.briensveld.nl

Lucas
12 januari 2018
Zoontje van
Maarten Vullings
en Marlou Arts
Melatenweg 8c
5961 EB Horst

Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of nieuwe
website! Bel mij op 06 31 52 45 17.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

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

Geboren

Campers te huur. Luxe campers
te huur. Compleet ingericht.
Luc Boekestijn 06 43 47 63 39
www.essodewitte.nl

Dag en nacht bereikbaar

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

Zoontje van
Marc van Enckevort
en Inge Hoogers
Mulderstraat 23
5975 VX Sevenum

Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.

In plaats van bloemen zou ôs mam een gift
voor Stichting Make-A-Wish Nederland op prijs stellen.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig in het crematorium.
Tevens zullen er kaartjes in hartvorm liggen
om een persoonlijke boodschap achter te laten.

Een speciaal woord van
dank aan dokter Huijs,
de medewerkers van Proteion
Thuiszorg en de vrijwilligers van
de V.P.T.Z. voor de liefdevolle
verzorging van ôs mam.

Mees

Ik wil iedereen bedanken voor de wijze
waarop wij samen afscheid hebben genomen van

Math Hundscheid

Lottum, 21 januari 2018
Grimmelsweg 1a, 5973 PX Lottum

Geboren op
19 januari 2018

Dankbetuiging

Mart Peeters † (2-11-2008)
Ze overleed in de leeftijd van 76 jaar.

Welkom lief ventje!

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

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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Verhalen van de straat

Driekooienweg Evertsoord
We rijden er elke dag doorheen, maar staan er vaak niet bij stil: onze straten en hun namen. Naast de
veelvoorkomende Kerk- en Schoolstraten hebben veel dorpen ook pareltjes van straatnamen die verankerd
zijn in de geschiedenis van het dorp. HALLO Horst aan de Maas dook eerder al de archieven in en is nu terug
met een nieuwe reeks. In deze aflevering de Driekooienweg in Evertsoord.

De Driekooienweg in
Evertsoord is vernoemd naar een
herkenbaar punt in de Sevenumse

Peel: ‘De Drie Kooien’. Vroeger stonden
er op dit punt drie schaapskooien.
Vanaf dit punt kon men door het

Dendron College
‘superschool’
Dendron College in Horst is onlangs door Elsevier Weekblad uitgeroepen
tot ‘superschool’ Het is een predicaat dat ze verdienen volgens het blad
door op zowel vmbo, havo als vwo de kwalificatie ‘super’ te krijgen.
Elsevier weekblad presenteerde
donderdag 18 januari een lijst van
in totaal 41 ‘superscholen’, die allen
als beste uit het onderzoek komen.
Het betreft een lijst die samengesteld
wordt voor ouders die op zoek zijn
naar een geschikte middelbare school
voor hun kinderen. In het samenstellen werken ze met gegevens van de
onderwijsinspectie. Hierin worden de
scholen beoordeeld op vier onderdelen. Als eerste de onderwijspositie:
op welk niveau is de leerling uitgekomen in de derde klas vergeleken met
het advies van de basisschool. Voor het
tweede onderdeel wordt er gekeken
naar het aantal kinderen dat in de eerste twee klassen blijft zitten. Als derde
telt het aandeel leerlingen dat zonder
zittenblijven het examen haalt. Het
gemiddelde cijfer voor het centraal
examen is het laatste criterium.
Het label ‘superschool’ wordt toegekend als op drie van deze vier criteria een ‘super’ gehaald wordt zonder
verdere onvoldoendes. Hierbij kennen
ze vier eindkwalificaties toe: super,
goed, voldoende en onvoldoende.
Het Dendron scoorde dus bij iedere
leerrichting ‘super’, maar werd alleen
overtroffen door het Gomarus College
uit Leeuwarden. Deze instelling wist
met de gemengde theoretische leerweg in het vmbo op alle vier criteria
‘super’ te scoren.
Teamleider van het vmbo Gérard

Bruijsten laat weten trots te zijn op
deze prestatie, maar dat het zeker niet
alleen te danken is aan de instelling
zelf. “Dendron College is niet alleen
de school, maar ook de ouders, docenten en leerlingen die met veel passie
en korte communicatielijnen samenwerken. De docenten werken met
veel degelijkheid en zijn taakgericht.
We zijn er redelijk streng op dat de
lessen op tijd beginnen en telefoons
en andere afleidingen worden bij de
ingang van de lokalen in zakken opgevangen. We bieden de leerlingen een
duidelijke structuur waardoor ze weten
waar ze aan toe zijn.”
Locatiedirecteur Zwanetta Por
geeft aan dat het moeilijk te zeggen
is wat het Dendron onderscheidt van
de rest. “Als het één specifiek iets is,
zou iedere school het kunnen worden.
We zorgen dat de leerlingen kunnen
groeien en bloeien op iedere mogelijke
manier. We hebben aan ondersteuning
veel in huis.” Bruijsten voegt hier aan
toe dat de school er ook alles aan doet
om de kinderen zowel aan de onderkant als aan de bovenkant te blijven
stimuleren. Extra ondersteuning voor
de lagere niveaus, en extra lessen voor
de hogere niveaus. “Daarnaast bieden
we een omgeving voor iedere leerling
om zijn of haar talenten te kunnen ontwikkelen op maat, met bijvoorbeeld
een kunstklas en een sportklas, maar
ook DendronTV of een musicalgroep.”

uitgestrekte heide- en veengebied over
slingerpaden en -wegen naar De Hees,
De Steeg, ’t Kleef, Griendtsveen en

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

America gaan. De schaapskooien
stonden er niet voor niets. Vroeger
lagen er in het Peelgebied grote
heidevelden. Schapen hielden de
heide kort en zorgden ervoor dat deze
niet overwoekerd raakte door gras
en bomen. Tot in de twintigste eeuw
stonden er aan de randen van de Peel
dan ook nog talrijke schaapskooien.
Ze werden daar neergezet door
boeren, die over een met een
herder rondtrekkende schaapskudde
beschikten
De kooien vormden schuilhutten
en nachtverblijven voor de dieren.
Naast een dierenverblijf, hadden de
schaapskooien in de Peel nog een
andere functie, die met de landbouw
te maken had. De op de kooibodem
verzamelde mest van de schapen,
werd samen met heideplaggen
naar de akkers gebracht om deze te
bemesten. Dat was nog een flinke klus:
voor de bemesting van één hectare
bouwland waren circa zes hectare
heide en schapen nodig. Een van de
drie schaapskooien bij De Drie Kooien
was ‘Pauls Koeije’. Rond 1900 werd
deze in de Peel afgebroken en bij de

boerderij van de familie Baeten in de
Hees weer opgebouwd. Daar deed de
kooi dienst als opslagplaats. Tot begin
1990 verkeerde ze nog in een
redelijke staat. Door de voorjaarsstorm
van 1990 werd het bouwwerk
echter flink beschadigd. Door
samenwerking met de familie Baeten,
Heemkundevereniging Sevenum,
Staatsbosbeheer en enkele belangrijke
sponsors werd de schaapskooi in 1991
opgemeten en afgebroken. In 1996
werd ze in de Mariapeel herbouwd,
niet ver van haar oorspronkelijke
standplaats, tussen knooppunt
53 en 54. Hier heeft ze weer haar
oorspronkelijke functie gekregen en
dient ze als kooi voor schapen en
geiten. Op deze kooi na zijn bijna alle
schaapskooien de Peel in de loop der
jaren verloren gegaan. Ook schapen
zijn er minder dan vroeger in de Peel:
ze zijn grotendeels vervangen door
Nederlandse landgeiten. Deze geiten
zijn erg nuttig bij het open houden van
het peellandschap.
Bronnen: IVN.nl, LGOG Ter Horst, Stichting
Schaapscompagnie Merselo, Ontwikkeling
van het Sevenumse Wegennet

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
Mobiel pinnen
bij aflevering

geen
bezorgkosten

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven

De Nederlandse Expert Groep is een sterke retailorganisatie met circa 140 speciaalzaken in
home-elektronica. Gekozen tot beste winkel in de Electronica 2017-2018. De zelfstandige ondernemers
zijn met hun winkels aangesloten bij Expert en werken volgens een succesvolle formule die steunt op de
formulepijlers: Beste Service, Persoonlijk Advies en Vertrouwd Dichtbij. Speciaalzaken met een sterke
mix van A-merken productaanbod, concurrerende prijsstelling, uitstekende service en promotionele
activiteiten en vakkundige en vriendelijke medewerkers.
Om de service en dienstverlening te faciliteren zijn wij op zoek naar kandidaten voor de functie van:

VERKOPER

voor 38 uur per week (M/V)

Wie zoeken we?

Wat bieden we?

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste verkoper (m/v),
het liefst met ervaring in de branche, maar als je een
BBL opleiding volgt, dan kan je ook solliciteren, die
zich thuis voelt in de elektronica. Je vind het leuk om
klanten te adviseren bij de aanschaf van hun nieuwe
electronica producten zowel witgoed als audiovideo. Je draagt bij aan een optimale presentatie
op alle afdelingen en kijkt naar beschikbaarheid van
het assortiment en de prijzen. Je helpt mee bij de
goederen ontvangst en gaat indien nodig mee met
het bezorgen van verkochte apparatuur.
Je bent representatief, servicegericht, klantvriendelijk,
je hebt een commerciële instelling en vindt het leuk
om in een team te werken en resultaat te boeken.

Wij bieden je een prima salaris met uitstekende
arbeidsvoorwaarden. We geven je de kans om
door te groeien. We bieden je diverse
opleidingsmogelijkheden, zodat je een Expert kunt
worden in je vakgebied. Maar het allerbelangrijkste
is, dat je bij ons een goede werksfeer vindt, waar je
je snel thuis zult voelen. Kortom Expert Coenders te
Horst is een winkel waar het leuk werken is.

Interesse?
Stuur een brief met je motivatie en je CV naar
Expert Coenders, Kerkstraat 11, 5961 GC Horst of
stuur een email naar emiel@expertcoenders.nl voor
informatie ga naar Expert Coenders

WWW.EXPERT.NL
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Herinner mij
niet in sombere dagen.
Herinner mij
in de stralende zon.
Herinner mij
hoe ik was, toen ik alles nog kon.
Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen. Het was
fijn om dit samen voor je te mogen doen. Vandaag is overleden
mijn lieve vrouw, ons mam, schoonmoeder en trotse oma

Nel Weijs-Paulissen
echtgenote van

Piet Weijs
Zij overleed in de leeftijd van 87 jaar.
Piet Weijs
Gert Jan en Mary Weijs
Laura
Lennart en Sanne
Annemarie en Mat Slots-Weijs
Sara
Finn
Eveline en Stefan Maas-Weijs
Birgit
Simon
Venray, 20 januari 2018
Correspondentieadres: Pastoorsveld 20, 5961 DT Horst
Op donderdag 25 januari 2018 nemen wij in besloten kring afscheid
van ons mam.

“ ’t giët ni miër,
’t is good zoë “
Toch nog onverwacht hebben wij
afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
onze lieve papa en allerliefste opa

Achter tranen van verdriet
Schuilt de glimlach van herinnering
Plotseling is van ons heen gegaan

Wim Opbroek
echtgenoot van

Marij Opbroek-Baltussen
* Roermond, 14 juli 1947

† Horst, 23 januari 2018

Horst, Marij
Nederweert, Jolanda en Leon
Rodinda en Jeffrey
Naomi
Nederweert, Miranda en Erik
Kimberley en Kevin
Dymphy en Dirk
Emily
Horst, Richard en Yvonne
Pascalle
Loek
Horst, Eric en Kasia
Max
Jill
Angelika
Weisterbeekstraat 55
5961 DM Horst
Wim, Pap, Opa is voor het laatst bij ons
op maandag 29 januari om 12.00 uur
tijdens de dienst in Crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40, 5807 EE te Venray.
U kunt persoonlijk afscheid nemen van Wim
op zondag 28 januari tussen 12.00 en 12.45 uur
in Uitvaartcentrum Boschhuizen
gelegen naast het crematorium.

Ed Wijnands
Dankbetuiging

echtgenoot van

Wilma Wijnands-Haegens
* Roermond, 3 oktober 1950

† Venlo, 17 januari 2018

Horst, Wilma
Horst, Annemiek en Tom
Jop
Venray, Hanneke en Tim
Tess
Horst, 17 januari 2018
Weltersweide 51, 5961 EK
De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden
op maandag 22 januari 2018 in crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.

Vol verdriet over zijn overlijden na een kort ziekbed, maar
dankbaar voor zijn bijdrage als vrijwilliger bij ons museum
gedurende ruim 8 jaar, nemen wij afscheid van

Ed Wijnands
Hij was een enthousiaste en bevlogen rondleider/suppoost die
onze bezoekers trakteerde op veel mooie en boeiende verhalen.
Daarnaast was hij een zeer prettige collega
die we node zullen missen.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie
veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.
Bestuur en alle vrijwilligers van
Museum de Locht te Melderslo

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Bekijk al onze meubels in de webshop!
Witte meubels - eiken boomstamtafels
maatwerk - kussens – tuinmeubels.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Woninginrichting bij u thuis.
Uw adres voor trapbekleding met
tapijt, vloeren en raambekleding.
Zie onze website voor de acties:
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Bel 06 16 37 45 14.
Fietser gevraagd voor fietstocht
naar Zwitserland en terug. Ongeveer
1600km. Vertrek 26-5, thuiskomst 9-6.
Tel. 077 467 34 31.
Te koop woonhuis Lottum
Broekhuizerweg 22. Landelijk gelegen
twee-onder-een-kapwoning met uitzicht
achter naar de Maas. 4 Slaapkamers,
ruime garage met zolder, kelder. Perceel
560m2. 239.000 euro getaxeerd. Bij
vragen 06 45 03 02 57.
Hulp in de huishouding gezocht voor
4 uur, om de week. Horst. Graag een
mail met naam en pers. info naar
jantineke@gmail.com
Te huur: instap klaar gestoffeerd
appartement in het centrum van
Horst, 2 slaapkamers, royale
badkamer, berging, kamer met open
keuken. Huur € 900,00 per maand,
incl. servicekosten. Belangstelling?
Stuur een e-mail met gegevens naar:
kerkstraathorst@gmail.com.

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

Is uw huis ouder
dan 2 jaar?
Maar 6% btw tarief!
Vraag vrijblijvend om een offerte

Onze hartelijke dank voor de belangstelling,
de kaarten en bloemen die wij mochten ontvangen na het
overlijden van ôs leef moeke en oma

Mitchell
van

Netje Vervoort-Hermkens

schilder

Horst, januari 2018
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen.
Belastingservice Horst.
FNV Belastingservice Horst wordt per
1 febr 2018 Belastingservice Horst.
Voor alle particulieren, geen ZZP,
alle aangiftes en toeslagen. Info
077 398 47 88 en 06 12 44 60 49 of
belastingservice.horst@gmail.com
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Rommelmarkt Wieneshof Horst
Zondag 28 januari van 9.00 tot
15.30 uur www.hh-marktkramen.nl
06 25 05 18 94.
Zwarte markt Venray,
zon. 4 feb. Evenementehal.
600 Kramen van alles en nog wat.
vanaerlebv.nl / 0492 52 54 83.
Gevraagd bestelbus bouwjaar
1987/1996 Fiat Ducato 2.5td of Peugot
of Citr cx 2.5 td. Mechanische staat niet
belangrijk. Tel. 06 27 21 82 73.
Gezocht kamer/studio.
Met eenvoudige kookgelegenheid
in Horst of omgeving tijdens
stageperiode van april t/m juni.
Bestemd voor rustige, werkende
studente. Huur max. € 300-350
per maand. Tel. 06 81 63 97 77.

Verwarmde biljartruimte beschikbaar.
Meerdere dagdelen en avonden. Drie
tafels beschikbaar, ook eigen tafel bespreekbaar. Informeer naar de mogelijkheden. Tongerloseweg 2 Hegelsom.
Tel. 077 398 47 51/06 20 59 86 67.
Kookclub zoekt leden.
Stichting CC De Koakereej zoekt nieuwe
leden tav een van hun kookgroepen.
Groepen hebben elk 8 leden en
koken maandelijks olv een chef een
4-gangen menu. tel. 077 398 47 51.
Info: koken@koakereej.nl

werken

America Tel. 06-12359686

ZWARTE
MARKT

Venray zon. 4 febr.
Evenementenhal 600 krm
vanaerlebv.nl 0492-525483

Begeleiding bij kinderwens,
zwangerschapscontroles en echo,
bevalling, kraambed
Professioneel, ervaren
en betrokken
Verloskundige zorg in Evertsoord,
Kronenberg en Sevenum
Spreekuur locatie in Sevenum
T 06 27 62 18 51
www.ikenmijnzwangerschap.nl
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GEPLUKT Sharon de Mulder

Volgens de officiële termen heeft ze een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’, maar dat weerhoudt haar nergens van. Ze werkt bij Beej Mooren, is groot
fan van Jan Smit en staat volop in het leven. Deze week wordt Sharon de Mulder (23) uit Horst geplukt.
Sharon werd geboren met spina
bifida en hydrocephalus, in de volksmond beter bekend als een open
ruggetje en een waterhoofdje. Dit is
in Nederland goed te behandelen en
Sharon kan ondanks wat beperkingen
een vrij normaal leven leiden.
Ze groeide op in Horst met haar
ouders en twee broers.

Al op haar derde ging ze naar
het aangepaste onderwijs van de
Mytylschool Ulingshof in Venlo.
Hier zat ze op peutergroepje Dikkertje
Dap waarna ze aangepast onderwijs
volgde op de Mytylschool.
Aansluitend volgde ze het voortgezet
speciaal onderwijs op de Werkenrode
School in Groesbeek. “Daar ben ik in

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

1

8
3

7

2
8

9

2

6

4

2
8

7

3

1

1
1

2

2
9

9

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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2008 begonnen. Eerst ging ik elke
dag op en neer, waarna het langzaam
werd opgebouwd tot de volle week
daar wonen.”
Hoewel Sharon het naar haar zin
had in Groesbeek, voelde ze zich er
nooit helemaal thuis. “Mijn grootste
wens was terugkomen naar Horst,
in de buurt van mijn familie en kennissen.” Die droom kwam uit en
inmiddels woont Sharon samen met
zeven andere bewoners aan de Frans
Woltersstraat in Horst. Daar krijgt
ze dagelijks hulp van medewerkers
van de zorginstelling Pluryn. “Ik voel
me hier thuis en ben superblij dat
ik hier kan en mag wonen”, zegt ze.
“Ik zit dicht bij mijn ouders en kan zo
naar mijn opa en oma of tante. Hier
kan ik er lekker op uit. Dat kon ik in
Groesbeek niet.”
Niks doen is niet aan Sharon
besteed en doordeweeks heeft ze
het druk met werken. “Ik werk twee
dagen in de week bij lunchroom Beej
Mooren, waar ik eigenlijk van alles
doe. Verder zit ik twee dagen bij
de dagbesteding van Beej Mooren
Naeve, maar daar ben ik eigenlijk wel
een beetje uitgekeken. Er is weinig
variatie en ik mis er wat uitdaging”,
legt ze uit. “Daarom werk ik sinds kort
ook nog één dag bij de bibliotheek,
en als dat goed bevalt, dan ga ik dat
aantal dagen nog wat uitbreiden.”
Als Sharon niet aan het werken
is, kijkt ze graag televisie. Iedere dag
zit ze om 20.00 uur stipt voor de buis
voor Goede Tijden Slechte Tijden.
Verder is ze regelmatig op een terrasje in Horst centrum te vinden,

winkelt ze graag en heeft ze
jaren aan rolstoeldansen gedaan.
“Maar helaas is de organisatie die

dat deed gestopt”, zegt ze, “dus dat
kan ik niet meer doen.” Wel zwemt
Sharon nog, dat doet ze al jaren.
“Twee keer in de maand bij de
Twinkeling.” Maar ook daar zit een
probleem. Binnenkort stopt de vrijwilliger die met Sharon zwemt en
lijkt dus ook aan het zwemmen een
einde te komen. Dat laat Sharon echter niet zomaar gebeuren. “Ik ben
nog op zoek naar een nieuwe vrijwilliger, het liefst iemand van mijn
eigen leeftijd”, vertelt ze. Naast al
deze hobby’s, heeft Sharon nog een
paar passies. Eén daarvan is zanger
Jan Smit, haar hele slaapkamer hangt
vol met zijn foto’s en ze heeft hem
zelfs al meerdere keren ontmoet.
Naast Jan Smit, is ze gek op dolfijnen
en verzamelt ze glazen beeldjes van
deze dieren. Komende zomer komt
haar grote droom uit. Het gezin De
Mulder gaat dan tien dagen op vakantie naar Curaçao. “En daar mag ik met
dolfijnen zwemmen”, glundert ze,
“dat heb ik altijd al gewild.”
Sharons leven is niet altijd gemakkelijk en door haar beperkingen
maakt ze ook soms vervelende dingen mee. “Laatst was ik bijvoorbeeld
een keer winkelen met mijn moeder.
Ik had net wat leuke kleren uitgezocht, toen bleek dat er alleen boven
pashokjes waren. En er was geen lift,
dus kon ik met mijn rolstoel niet naar
boven. Dat zijn wel de minder leuke
dingen.” Toch kan Sharon wel zeggen
dat ze gelukkig is. “Ik zit op mijn plek
hier in Horst, heb altijd fijne verzorging gehad bij Pluryn en doe ook veel
leuke dingen”, lacht ze. “Dus gelukkig
ben ik zeker.”

“Prima chauffeur en
een nog betere
verkoper!”

Wie kent ze niet, de witblauwe koelwagens met het bofrost* logo? In 1990 doken
ze voor het eerst op in het Nederlandse straatbeeld. Vandaag zijn ze er niet meer
uit weg te denken. 3 ﬁlialen en ruim 40.000 klanten - en dat worden er elke dag
méér - voor onze vriesverse producten van topkwaliteit. bofrost* is een succes
story, ook in Limburg! Voor de vestiging bofrost* BERINGE zijn we op zoek naar
een (m/v)

Verkoper-Chauffeur
bestelauto - rijbewijs B

Als verkoper belever je niet alleen onze klanten op vaste routes, maar door je
goede contacten, stimuleer je ook de verkoop en bouw je mee aan het succes
van het ﬁliaal. Ben je sociaal, communicatief en een echte doorzetter? Weet je
van aanpakken en kan je goed om met een grote mate van zelfstandigheid? Wil
je graag ﬁlevrij aan de werkdag beginnen om tien uur in de ochtend en dan ‘s
avonds ook nog klanten bedienen? En... wil je de weekends lekker vrij?
Interesse?
Mail dan je cv en motivatie naar beringe@bofrost.nl
Indien je nog vragen hebt, kan je bellen met de
verkoopleider ter plaatse: Marco Claes, 06 411 305 47.
bofrost* • Rozenobel 7 • 5986 PA Beringe
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verkiezingen

‘Natuurlijk punt om te
stoppen is bereikt’

Kieslijst Essentie
vastgesteld

Ger van Rensch uit America keert na de gemeenteraadsverkiezingen niet meer terug als wethouder van
gemeente Horst aan de Maas. Met het afsluiten van enkele belangrijke dossiers is voor de CDA’er de cirkel rond.

De leden van Essentie hebben de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart vastgesteld. Bram
Hendrix uit Sevenum is opnieuw lijsttrekker van de partij. Eric
Beurskens uit Horst staat op plaats twee en is tevens kandidaat
wethouder.
De zittende raadsleden van
Essentie, Bianca van den Berg uit
Lottum en Frans Kerstjens uit
Swolgen, staan op plaats drie en vijf.
Jeroen Brouns uit Horst, die al lid is
van de commissie Samenleving van
Essentie, staat als hoogste nieuwkomer op plaats vier. Kai Thijssen uit
Sevenum staat op plaats zes en is
met zijn 21 jaar de jongste op de
lijst. Wethouder Paul Driessen uit
Meterik, die eerder heeft aangege-

ven in de nieuwe periode niet
beschikbaar te zijn als wethouder,
staat op plaats 25 en completeert de
lijst. Beurskens is als kandidaat
wethouder binnen Essentie zijn
opvolger. Voorzitter Bart Bertrams
geeft aan trots te zijn op de kieslijst,
omdat deze een goede afspiegeling
is van de gemeente Horst aan de
Maas. Ook zegt hij blij te zijn met de
mix van nieuwkomers en politiek
ervaren krachten.

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

Allbirds&Co
strooivoer vogels
12 kg

12.99

8.

99

Deze bon is alleen in te leveren bij Pets Place Boerenbond Horst
t/m zo. 11 februari 2018

Tegen inlevering van deze bon

6.99

4.99*
Tegenover InterChalet!
Bremweg 2a, 5961 NE Horst

Deze bon is alleen in te leveren bij Pets Place Boerenbond Horst
t/m zo. 11 februari 2018

Tegen inlevering van deze bon
Allbirds&Co
mezenvetbollen
30x90 g
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Openingstijden
ma t/m do 9.30-19.00 uur, vr 9.30-21.00 uur,
za 9.00-18.00 uur, zo 11.00-17.00 uur

Van Rensch (62) besloot in het
voorjaar van 2017 dat deze periode als
wethouder zijn laatste zou zijn.
“Een aantal grote dossiers, zoals de
verbouwing van ’t Gasthoês en het
opstellen van het MJOP (Meerjaren
Onderhoudsplan, red.), zit in een
afrondende fase. Er is een aantal
belangrijke beslissingen genomen,
waardoor voor mij een natuurlijk punt
is bereikt om te stoppen. De cirkel is
rond. Ik vind het wel jammer dat ik
bijvoorbeeld niet bij de concrete
invulling van ’t Gasthoês betrokken
ben, maar ik heb het gevoel dat de
toekomst is veiliggesteld. Anderen
mogen het nu van me overnemen.”
De afgelopen jaren waren tropenjaren, geeft Van Rensch toe. “Bij mijn
aantreden als wethouder in 2010
werkte ik 80 procent. Begin 2013 werd
dat uitgebreid doordat Loes Wijnhoven
met zwangerschapsverlof ging en ik
taken van haar overnam. Vervolgens
stopte Leon Litjens en werd ook zijn
portefeuille verdeeld over de andere
wethouders. Daardoor werd ik verantwoordelijk voor projecten waar ik
weinig van af wist. Dat waren dossiers waar ik echt op moest studeren.
Interessant, maar het kostte ook veel
tijd.” Die tijdsinvestering viel hem
steeds zwaarder en had zijn weerslag
op zijn sociale leven. “Niets kan je
voorbereiden op het wethouderschap.
Dat moet je meemaken. Wethouder
ben je fulltime. Zelfs in mijn slaap ben
ik met het werk bezig. Dat is niet erg,
’s nachts kan ik het beste nadenken”,
lacht hij. “Ik merkte echter ook dat het
moeilijk is om af te schakelen. Ook op
feestjes bijvoorbeeld, denk je aan je
werk.”
Ger van Rensch startte zijn politieke carrière in 1986. “Ik was voorzitter van de fanfare in America en
actief in het verenigingsleven. Op een
gegeven moment benaderde oud-wethouder Hay Boots mij met de vraag
of de politiek niet iets voor mij was.
Dat kwam als een complete verras-

sing, het was iets waar ik nog nooit
over had nagedacht. Ik heb enkele
commissievergaderingen bijgewoond
en heb me uiteindelijk kandidaat
gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1986.” Van Rensch
belandde in de raad en vervulde in de
jaren daarna diverse functies, waaronder voorzitter van de commissies
Welzijn en Ruimte, vicevoorzitter van
de gemeenteraad en fractievoorzitter van het CDA. In 2007 besloot hij
om persoonlijke redenen afscheid te
nemen van de gemeenteraad. Twee
jaar later haalde Leon Litjens hem over
om terug te komen als wethouder.

houder, op een boel kritiek kwam te
staan. Een dieptepunt noemt hij het.
“Dat het hele proces heeft me erg
geraakt. Politiek gezien was het naïef
van me om te denken dat ik het achteraf wel kon uitleggen aan de raad.
Ik werd geconfronteerd met eerder
genomen beslissingen, waar ik wel
verantwoordelijk voor was. De consequenties had ik echter onderschat.”
Er zijn ook projecten waar
Van Rensch met tevredenheid op
terugkijkt. Zoals de nieuwbouw
van basisschool De Kameleon in
Grubbenvorst, het ontstaan van integrale kindcentra en de transformatie
van de Norbertuskerk tot basisschool
De Twister in Horst. “Ook de totstandkoming van het nieuwe accommodaIn 2002 werd de wet dualisering
tiebeleid is iets waar ik erg trots op
gemeentebestuur ingevoerd. Sinds
ben. Dit is het eerste project waarde invoering van deze wet maken
bij we gebruik hebben gemaakt van
wethouders geen deel meer uit van
‘large scale intervention’. We zijn
de gemeenteraad. De raad stelt de
naar de dorpen toegegaan en hebben
kaders en controleert het College van
gezegd: dit is het probleem (noodB&W. Uitgangspunt was de positie
zakelijke besparing op de accommovan de raad te versterken. Het is een
datiekosten, red.), hoe gaan we dit
manier van werken die hem niet echt
samen oplossen? We hebben onze nek
ligt, geeft Van Rensch toe. “Ik zie wel
echt uitgestoken. Het is echter gelukt
de voordelen van het dualisme, het
om samen met de inwoners richting te
is goed dat de raad die contolerende
geven voor de toekomst. En dat is heel
taak heeft. Het maakt de samenwerwaardevol.” Als bestuurder kun je het
king echter ingewikkeld. Voordat het
niet iedereen naar de zin maken, dat
dualisme werd ingevoerd, was het
beseft ook Van Rensch. “We zitten hier
echt een samenspel tussen college
echter in een stabiele politieke situen raad. Nu bepaalt de politieke kleur
atie. Dus tel je zegeningen.”
van een partij hoe er gestemd wordt.
Na de verkiezingen op 21 maart
Dat vind ik erg jammer. Ik had gehoopt
draagt
Van Rensch het stokje over.
dat door het dualisme politiek een
Dat betekent dat hij weer meer tijd
minder grote rol zou spelen, dat blijkt
gaat krijgen voor zijn grootste hobby:
dus niet zo te zijn.”
Tijdens zijn tijd als wethouder van muziek maken. “Ik was 26 jaar voorzitter van de fanfare, na die tijd bleef ik
Horst aan de Maas kreeg Van Rensch
spelend lid. Vrijdagavond is repetitiemet enkele complexe dossiers te
avond en die was voor mij in prinmaken. Zo was er de verbouwing van
cipe heilig. Ik speel bugel en gitaar.
sporthal De Kruisweide in Sevenum.
Het lijkt me daarnaast leuk om pianoDe renovatie en verbouwing van de
lessen te gaan volgen. Ook wil ik meer
sporthal vielen een stuk duurder uit
gaan lezen, onder andere biografieën,
dan begroot. De raad werd pas op
en gaan reizen. Interessante plaateen laat moment ingelicht over deze
sen opzoeken en nieuwe indrukken
overschrijding. Een beslissing die Van
opdoen.”
Rensch, als verantwoordelijk wet-

Dualisme
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Gommans uitgeroepen
tot beste Echte Bakker
Gommans de Echte Bakker in Sevenum is de beste Echte Bakker 2018. Dit werd bekend tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het Echte Bakkersgilde op dinsdag 16 januari. De bakker werd beoordeeld door middel van
kwaliteitskeuringen, de productcompetenties en winkelbeoordelingen.

winkel&bedrijf 09
Beste schoonheidsspecialist

Rianne Smits finalist
Beauty Award 2018
Rianne Smits, eigenaresse van Beauté de Prestige in Horst,
is finalist voor de Beauty Award 2018 in de categorie beste schoonheidsspecialist Zuid-Nederland.
De Beauty Award voor schoonheidsspecialisten is de hoogst haalbare vakprijs in de beauty branche.
Rianne was in 2013 en 2016 al eerder genomineerd voor de Beauty
Award. Op maandag 15 januari
werd bekend dat Rianne een van
de drie genomineerden is voor de
Beste Schoonheidsspecialist van het
jaar 2018 in regio Zuid-Nederland.
Rianne mag op 30 januari de jury

overtuigen waarom zij de Beauty
Award verdient. Op 22 april vindt de
uitreiking plaats op een nog onbekende locatie.
“Het is een fantastisch gevoel
om wederom tot de drie beste
schoonheidsspecialisten in ZuidNederland te horen. De nominatie is
een mooie bekroning van mijn werk,
maar natuurlijk ga ik voor goud”,
aldus Rianne.

Na 25 jaar

Café Cambrinus
sluit deuren
Bas Gommans kreeg samen met
zijn vrouw Sandra zijn eerste Gouden
Schieter van directeur Geert Caniels
overhandigd. Gommans won in voorgaande jaren achtereenvolgens zilver

en twee keer brons. “Ik heb er echt
alles aan gedaan dit jaar en het vergt
veel om op alle fronten continu alert te
zijn op de details. Niet alleen van mij,
maar van het hele team. De prijs komt

ons allemaal toe.” Zijn winkel in
Sevenum werd dit jaar beoordeeld met
een 9,89 en komt daarmee op de
vierde plek voor de Beste Winkel van
Nederland.

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

Zwakkere verkeersdeelnemers en
verkeersongevallen
Door: Stijn Vos, Van der Putt advocaten
In de donkere wintermaanden gebeuren er in Nederland meer ongelukken
dan in de zomer. Vooral voetgangers en fietsers zijn vaker de pineut. Uit onderzoek van de ANWB blijkt dat deze zwakkere verkeersdeelnemers dan respectievelijk drie en twee keer zoveel kans hebben om aangereden te worden.
Auto’s hebben tegenwoordige veel
veiligheidsvoorzieningen om de
bestuurder te beschermen tegen de
impact van een eventuele aanrijding.
Je kan daarbij denken aan airbags,
kreukelzones en zelfs aan anti-whiplash hoofdsteunen. Zwakkere verkeersdeelnemers hebben echter geen
airbag of kreukelzone en maar weinig
fietsers dragen een helm. Hierdoor is
hun (letsel)schade na een aanrijding
vaak veel groter dan de schade van de
automobilist.
Fietsers en voetgangers worden
daarom in de Nederland extra
beschermd door artikel 185 van de
Wegenverkeerswet (WVW). Als een
zwakkere verkeersdeelnemer
betrokken is geraakt bij een verkeersongeval met een motorrijtuig dan is
de eigenaar van de auto in beginsel
verplicht de schade van de fietser of
voetganger te vergoeden. Alleen als
de automobilist aan kan tonen dat
de verkeersfouten van de zwakkere
verkeersdeelnemer zo onwaarschijnlijk

waren dat hij daarmee in alle redelijkheid geen rekening kon houden vervalt
deze schadevergoedingsverplichting.
In de praktijk komt het erop neer dat
na een ongeval tussen een auto en een
zwakkere verkeersdeelnemer de (letsel)
schade van een kind onder de 14 jaar
voor 100 procent moet worden vergoed.
Er wordt vanuit gegaan dat kinderen door
hun impulsiviteit en onberekenbaarheid
meer gevaar te duchten hebben van
gemotoriseerd verkeer. Daarnaast zijn de
gevolgen van een aanrijding voor een
kind uitzonderlijk ingrijpend.
In alle andere gevallen zal de schade
van de fietser of voetganger minimaal
voor 50 procent worden vergoed. Zelf als
de zwakkere verkeersdeelnemer het
ongeluk zelf heeft veroorzaakt, door
bijvoorbeeld geen voorrang te verlenen
of door rood te fietsen.
Dat voelt wat oneerlijk voor de automobilist die geen schuld heeft gehad aan
een aanrijding en toch (een deel) van
de schade van de fietser moet betalen.
De schuldvraag is bij een ongeval tussen

Café Cambrinus in Horst gaat na het laatste concert op zondag
22 april dicht. Dat heeft Jan Duijf, de uitbater van het pand, op zaterdag
20 januari via Facebook aangekondigd.
Het café aan de Venrayseweg
bestond afgelopen maand 25 jaar.
Vanaf 1998 begon Cambrinus met
het organiseren van concerten.
Honderden muzikanten uit verschillende genres hebben sinds die tijd
op de planken van het Horster
poppodium gestaan, zowel lokale
muzikanten als nationale en internationale artiesten. Daar komt nu een
einde aan. “Zondag 22 april ons
laatste concert. Ja, Cambrinus gaat
dus dicht”, geeft Duijf aan in een
uitgebreid bericht op Facebook.

De bands Black & Jules en
Red Herring verzorgen dit laatste
concert en daarmee sluiten eigenaars Jan en Henny Duijf 25 jaar
Cambrinus af. In het Facebookbericht
bedankt het stel verder onder
anderen de muzikanten, bezoekers,
vrienden en buren voor de afgelopen
jaren. “Cambrinus is voor ons een
grootse herinnering die nu niet
breed uitgemeten hoeft te worden,
maar die diep in ons hart is geworteld”, schrijft Duijf. “Het zit er op.
Het is goed geweest.”

Feng Shui

Infoavond Zentire
Zentire in Meterik opent op 1 februari de deuren. Het bedrijf organiseert dan ook een kennismakingsavond voor belangstellenden.
Deze duurt van 20.00 tot 21.30 uur.
een zwakkere verkeersdeelnemer
en een motorrijtuig echter niet van
doorslaggevend belang. De aansprakelijkheid uit artikel 185 WvW is namelijk
een risicoaansprakelijkheid voor de
eigenaar van het motorrijtuig. Als je in
een auto stapt bestaat er een grotere
kans dat je schade veroorzaakt dan
wanneer je op de fiets stapt. Als de
schade daadwerkelijk wordt veroorzaakt moet je daarop kunnen worden
aangesproken. In de meeste gevallen
zal de WAM verzekering van de automobilist uiteindelijk de schadevergoeding aan de zwakkere verkeersdeelnemer moeten betalen.

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 77 | www.putt.nl
vos@putt.nl

Zentire is een ontmoet-,
ontdek- en ontwikkelplek voor
diverse activiteiten, die gericht zijn
op persoonlijke groei en nieuwe
perspectieven voor beter leven.
In 2016 begonnen Ger en Britta
Spreeuwenberg met de realisatie van
een praktijkgebouw, dat zelf bedacht
en ontworpen is volgens de Feng
Shui richtlijnen. Britta helpt als Feng
Shui expert nu al langer dan tien jaar
mensen om van hun huis een thuis
te maken ‘dat voelt als een warm
jasje’. “Want Feng Shui gaat over
de invloed van de omgeving op het
welzijn van de mens. Maar Feng Shui
is ook een levensfilosofie en ziet je
huis als een spiegel van jouw ziel.
Door de natuurwet ‘Zo binnen zo
buiten’ toe te passen kun je een huis
zo inrichten, dat het precies past bij
jouw persoonlijkheid.” Er is een voorbeeldhuis gecreëerd, gerealiseerd
van ecologische materialen. “Het is
absoluut verbazingwekkend om te
zien hoeveel mensen een leven lei-

den dat ze eigenlijk zo niet willen”,
zegt Spreeuwenberg. Het centrale
thema in Zentire is de transformatietraining, gebaseerd op de transformatietherapie van de Duitse
levensleraar, psycholoog en auteur
Robert Betz. “Deze training leert
mensen begrijpen hoe zij ‘negatieve’
levensomstandigheden zoals crisis,
conflicten, ziektes en pijn zelf creëren en hoe zij nieuwe wegen in kunnen slaan.”

WWW.DRIESSENDAKWERK.NL
077-4652559
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Tweede return

Oxalis wint
en stijgt op ranglijst
Door: korfbalvereniging Oxalis
De tweede return van Oxalis 1 vond op zondag 21 januari plaats
in eigen huis tegen Avanti (S) 1 uit Schijndel. Als er deze dag punten
gepakt werden, zou Oxalis weer een plek stijgen in de ranglijst.
De eindstand was uiteindelijk 11-4 voor Oxalis.
De beginfase van de wedstrijd
verliep aanvallend bij beide ploegen
moeizaam. Oxalis had moeite met
de afronding en hield het in de
verdediging goed dicht waardoor
Avanti (S) aanvallend ook geen
kans maakte. Na een klein kwartier
lukte het de dames eindelijk om de
score te openen. Vanaf dat moment
liep de tegenstander achter de
feiten aan. Het vertrouwen bij Oxalis
was er weer wat er voor zorgde dat
ze de voorsprong niet uit handen
gaven. Het rendement was niet
hoog deze eerste helft, maar het
was genoeg om met een verdiende
6-2 voorsprong de rust in te gaan.
De thuisploeg had hard gewerkt en
moest deze koers door gaan zetten
om de punten te pakken en naar een
veilige zesde plek in de ranglijst te

stijgen. Ook na rust had Oxalis het
eerste woord. Na dat doelpunt
volgde er weer een fase waarin
beide ploegen niet scoorden en de
stand bleef steken op 7-2.
Halverwege de speeltijd van de
tweede helft wist Avanti (S) de korf
te vinden, maar ze kwam met 7-4
maar een kleine stap dichterbij.
Oxalis schrok hier niet van en pakte
door. Oxalis had deze wedstrijd niet
alleen het eerste, maar ook het
laatste woord. Na nog eens vier
mooie doelpunten had ze de tegenstander uit de wedstrijd gespeeld,
eindstand 11-4. Hiermee blijven de
twee punten verdiend in eigen huis
en stijgt Oxalis naar de zesde plek in
de ranglijst. De dames kijken weer
omhoog en zijn vastbesloten zo door
te gaan.

Commercieel medewerker binnendienst
Enthousiaste logistiek medewerker
Huislijn Kantoormeubelen B.V. is een groothandel in kantoormeubilair en verkoopt haar producten
Huislijn
Kantoormeubelen
B.V. is eeningroothandel
in projecten designmeubilair
en verkoopt
middels een
uitgebreid dealernetwerk
Nederland en
België. Het
ontwerpen & ontwikkelen
vanhaar
producten
middels
uitgebreid
dealernetwerk
in Nederland
en ondergebracht
België. Het ontwerpen
& ontwikkelen
de producten
vindt een
plaats
in Nieuw-Bergen.
De productie
is veelal
bij internationale
prijslijst
van
de producten
vindt plaats
in Nieuw-Bergen.
De productie is veelal ondergebracht bij internationale
partners
(o.a. in Duitsland,
Frankrijk,
Italië en Turkije).
partners
(o.a.eninzijn
Duitsland,
en Turkije).
Wij groeien
daaromFrankrijk,
per directItalië
op zoek
naar een Commercieel medewerker binnendienst.
Wij groeien en zijn daarom per direct op zoek naar een logistiek medewerker.
Functieomschrijving
Functieomschrijving
Als commercieel medewerker binnendienst ben je dagelijks het aanspreekpunt voor de bestaande
Als
logistiek
medewerker
benprijzen,
je dagelijks
verantwoordelijk
verwerking
coördinatie van voor
de
klanten.
Je adviseert
ze over
levertijden
en brengt offvoor
ertesdeuit.
Ook ben jeenverantwoordelijk
binnenkomende
goederenstroom
ons magazijn.
Je werkt
nauw samen
met het logistieke
team.
de orderverwerking
in het systeeminalsmede
alle daaruit
voortkomende
administratieve
handelingen.
Je werkt nauw samen met het verkoop-team.
Jouw profiel
•Jouw
Minimaal
profielVMBO werk- en denkniveau
Zelfstandig
kunnen
werken
• MBO
werk- en
denkniveau
Hands-on-mentaliteit
• Ervaring
in een vergelijkbare functie
Accuraat envan
betrouwbaar
• Beheersing
Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
Collegiaal
• Goede
communicatieve vaardigheden
en enthousiast
logistiek inzicht
• Technisch
Klantgericht,
en flexibel
Bezit van rijbewijs-B
• Stressbestendig,
zelfstandig en nauwkeurig
Diploma reach-heftruck
is een pré
• Hands-on-mentaliteit,
accuraat,
betrouwbaar en collegiaal
• Bezit van rijbewijs-B
Wat bieden wij jou
• Fulltime
functie
voor 40 uur per week
Wat
bieden
wij jou
Uitdagende,
dynamische
en per
afwisselende
functie met uitzicht op lang dienstverband
• Fulltime
functie
voor 40 uur
week
Een prettigeen
werksfeer
in eenfunctie
leuk team
met enthousiaste
collega’s
• Uitdagende
afwisselende
meten
uitzicht
op lang dienstverband
Goede
primaire
en secundaire
arbeidsvoorwaarden
• Een
prettige
werksfeer
met enthousiaste
collega’s
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Voorsprong Set Up blijft
Door: volleybalvereniging Set Up
Voor het eerste damesteam van volleybalvereniging Set Up uit Meerlo stond zaterdag 20 januari de uitwedstrijd tegen Nuvoc DS 3 uit Veldhoven op het programma. Set Up DS 1 was gewaarschuwd want in de thuiswedstrijd hadden ze ook onnodig een setje laten liggen tegen de dames uit Veldhoven. Eindstand was 1-3.
De Meerlose meiden begonnen
sterk en namen meteen een 3-8
voorsprong en via een goede servicedruk bouwden ze deze voorsprong uit
naar 5-15. Na een wat mindere fase
met wat onderlinge misverstanden
konden de dames uit Veldhoven nog
wat terug komen maar Set Up DS 1
won wel overtuigend deze set met
13-25.
Ook in de tweede set was het
begin voor de Meerlose meiden en
ze namen via 6-9 en 11-13 een paar
punten voorsprong. Toen had Nuvoc
DS 3 een sterke fase met veel servicedruk waar de meiden van coach Bart
Schmeits geen antwoord op hadden.

De passing kwam niet meer aan, en
als die wel aankwam, werd de aanval
ook niet optimaal in stelling gebracht
waardoor men zomaar tegen een
20-16 achterstand aan keek. Set Up
DS 1 knokte zich nog wel terug naar
24-22, maar verloor uiteindelijk deze
set met 25-22.
Met Ylva als setupster (en dat
meer dan goed deed) voor de zieke
Sil ging de derde set in het begin
gelijk op 6-6 en 13-13. Toen kwam
Annabel aan service en zij serveerde
Set Up naar een 14-18 voorsprong.
Nuvoc kwam nog wel dichtbij 17-18
maar Set Up herpakte zich en won dus
de set met 21-25.

De vierde set ging tot 12-12 ook
gelijk op, maar daarna werd het gaatje
geslagen en liepen de Meerlose
meiden weg naar 14-18 en 15-22.
Deze set werd degelijk uitgespeeld
en met 17-25 gewonnen. Zodoende
toch weer onnodig een puntje laten
liggen maar omdat concurrent Somas
Activia DS 4 ook een setje liet liggen,
in Sevenum blijft de voorsprong van
Set Up DS 1 vier punten en ook nog
een wedstrijd minder gespeeld.
Zaterdag 27 januari staat de topper tegen Havoc DS 2 de nummer 3 op
de ranglijst op het programma in de
eigen sporthal ‘t Brugeind in Meerlo
aanvang 19.00 uur.

Hovoc-dames nemen
punten mee naar huis
Door: volleybalvereniging Hovoc
De heren 1 van volleybalvereniging Hovoc uit Horst hebben zaterdag 20 januari Fusion HS1 uit Rotterdam
opgewacht. De wedstrijd eindigde in 3-2. De dames namen het op tegen Dunamis in Goirle. Ook zij namen de
winst mee naar huis.
De Horster heren hadden de
afgelopen week lekker getraind en
waren overtuigd van een goede pot.
De eerste punten waren nog niet echt
overtuigend, maar enkele punten later
werd al snel duidelijk dat Hovoc de
boventoon voerde. Een voorsprong
werd met gemak uitgebouwd en een
winst van 25-16 was een feit.
De volgende set werd het ietsjes
feller. En ook deze set werd
overtuigend met 25-15 gewonnen.
De Rotterdammers bleken een uitzonderlijk veerkrachtig team te zijn. Zelfs
na twee kansloze verliezen bleven ze
vechten en er voor gaan. Ze kregen in
de derde set de flow te pakken.
IJzersterke serviceseries en een sterk
blok maakte dat Hovoc in korte tijd tot

een grote achterstand kwam. Een
bloedstollende inhaalrace bracht het
nog tot 23-24 (23-25). Met 17-25
hadden de Rotterdammers in de
vierde set een ticket naar de vijfde set
verdiend. Nu wisten de heren van
Hovoc zich te herpakken en lieten
weinig aan het toeval over. Snel
genoeg was de voorsprong comfortabel groot en met 15-9 werd het 3-2 in
sets.
Ook de dames hadden goed
getraind en de eerste set wisten zij al
snel op een comfortabele 2-11 voorsprong te komen. Dunamis kon halverwege de set haar spel nog even
oppakken, maar Hovoc gaf hen geen
ruimte om bij te komen en won met
18-25. De tweede set ging tot hal-

verwege gelijk op en hier realiseerde
Hovoc zich dat ze meer moesten gaan
geven. Nadat er in de time out het
belang van enthousiasme en communicatie ter sprake werd gebracht,
pakte Hovoc het spel op (16-25).
De derde set werd verzuimd op eigen
niveau te spelen. Deze rommelige
set was tot de laatste punten spannend, maar het was wederom Hovoc
dat de setwinst wist binnen te slepen
(22-25). Door een verhoogde servicedruk kwam Dunamis in de problemen.
Hier profiteerden de Horster dames
maximaal van en wonnen zij ook de
vierde set met 15-25. De volle vijf
punten werden meegenomen naar
Horst en de koppositie werd verstevigd. Hovoc is nog steeds ongeslagen.

Herken
jij je in deze profielschets
Herken jij jezelf in deze profielschets, dan ben jij de kandidaat die wij zoeken!
en wil jij graag deel uit maken van ons team,
Stuur je CV met motivatiebrief voor 15 april 2017 naar:
dan ben jij de kandidaat die we zoeken!
Huislijn Kantoormeubelen B.V.
t.a.v. mevrouw C. Egelmeers
Industrieterrein De Flammert 1214
5854 NC Nieuw-Bergen
Of per e-mail naar c.egelmeers@huislijnkantoormeubelen.nl

Stuur je CV met motivatiebrief naar:
Huislijn Kantoormeubelen B.V.
t.a.v. mevrouw C. Egelmeers
Industrieterrein De Flammert 1214
5854 NC Nieuw-Bergen
Of per email naar
c.egelmeers@huislijnkantoormeubelen.nl

vacature_commercieel.indd 1

www.huislijnkantoormeubelen.nl
www.berenn.nl
Follow us at
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Teams Set Up in het nieuw
De dames- en recreantenteams van volleybalclub Set Up uit Meerlo spelen met ingang van het
seizoen 2017-2018 in nieuwe tenues. Deze tenues worden gesponsord door de eigenaren van
Camping ’t Karrewiel, Jan-Willem en Marianka Sibering.
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Zeven jubilarissen bij
SV Helenaveen-Griendtsveen
Fusieclub SV Helenaveen-Griendtsveen huldigde tijdens de nieuwjaarsreceptie op zondag 14 januari zes
jubilarissen. Onder hen was één actieve speler, die dit jaar zijn vijftigste seizoen heeft meegemaakt. De zevende
jubilaris kon niet aanwezig zijn tijdens de receptie.

Driedorpentoernooi
tennisclubs
Door: TC Grubbenvorst
De tennisverenigingen van Horst, Sevenum en Grubbenvorst hebben
tijdens de winter van 2017-2018 de handen ineen geslagen. Tijdens de
winterperiode vindt er een driedorpentoernooi plaats, elke keer op een
ander park.
Vijf jubilarissen vierden het
25-jarig jubileum: spelers Iwan
Bennenbroek, Dirk Nooijen en Twan
Honings, erelid en voorzitter van RKSV
Griendtsveen Peter Fleurkens en

kantinebeheerder Henri Saris. Wil Cox
vierde het vijftigjarig jubileum. Hij is in
1968 begonnen als speler en sindsdien
onafgebroken in actie geweest op de
Helenaveense voetbalvelden. Ook nu

is hij nog steeds fanatiek speler in het
derde elftal. Ook Piet Brouwers,
rustend lid, was jubilaris, maar hij kon
niet aanwezig zijn tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Hard werk korfbalsters
SV Melderslo niet beloond
Door: korbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 21 januari tegen kampioenskandidaat ODC 1 uit
Ommel en Asten. De wedstrijd werd gespeeld in sporthal De Schop in Asten. De wedstrijd eindigde in een stand
van 12-9.
SV Melderslo was in deze wedstrijd bij voorbaat de underdog.
Toch begon het met vechtlust aan de
wedstrijd. Er werd vanaf het eerste
fluitsignaal fel gespeeld en dat wierp
zijn vruchten af. SV Melderslo wist
het ODC erg moeilijk te maken met
goed aanvalsspel en een verdediging
die strak stond. De ploeg maakte
bovendien goed gebruik van de

frustraties aan de kant van ODC. In de
rust stond er een gelijke stad van 7-7
op het scorebord en was van de
underdogpositie van SV Melderslo
geen spoor meer te bekennen.
Na rust kwam ODC wat sterker uit de
startblokken dan SV Melderslo.
De ploeg wist snel op 9-7 voorsprong
te komen en hoewel SV Melderslo
daarna weer op scherp stond, lukte

het niet om de achterstand nog in te
halen. ODC verdedigde goed, waardoor SV Melderslo veel moeite had
met het creëren en afronden van de
kansen. Tot op het laatst bleef
SV Melderslo vechten, maar scoren
wilde niet meer lukken. Vlak voor tijd
wist ODC het gat nog te vergroten
naar drie doelpunten, waardoor de
eindstand 12-9 werd.

De eerste wedstrijddag vond
plaats op zondag 17 november 2017
bij TCG. Zondag 21 januari was tennisclub Apollo de gastheer. Daar werd
Nour Alsalkhadi van Tennisclub
Grubbenvorst winnaar in de categorie
groen.

Alle kinderen in de verschillende
categorieën kunnen tijdens elke
wedstrijddag een beker winnen.
De categorieën zijn: rood, oranje,
groen en geel. Op zondag 25 februari
worden de wedstrijden bij HTC Horst
gespeeld.

KUNST, CURSUS EN TRAINING

voor jou, bedrijven en scholen!

liss

KUNST | TRAINING | COACHING

Training creativiteit als middel

Voor alle coaches & therapeuten
die nog meer uit hun cliënten willen halen!
Foto: Jos Derks

WWW.KUNSTATELIERBLISS.NL

Meten = weten
De juiste start voor een geslaagde teelt.
Neem tijdig uw grondmonsters.
- Bemesting- en aaltjesmonsters met en
zonder G.P.S.
- Opmeten percelen
- Gedetailleerde bodemkaarten
- Voor de juiste P.H. en Kali - vaste gift en
variabele strooien
Gedegen advies voor
een optimaal teeltrendement.

Hosema in het nieuw

Lorbaan 23a, 5966 PG America, 077 - 464 1999

De leden van gymvereniging Hosema zijn in het nieuw gestoken door Van der Hulst Rozenkwekerijen uit
Meterik. Vijf wedstrijdturnsters van Hosema dragen de nieuwe trainingspakken voorzien van het logo.

www.timmermansagriservice.nl
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www.TipHorstaandeMaas.nl

Wat past in vrijkomende
ruimte Librije?
Dit jaar start de verbouwing van
‘t Gasthoês in Horst. De bibliotheek krijgt
daar een plek in. Dat betekent dat de ruimte
in De Librije, waar de bieb nu is gevestigd,
vrijkomt. Als het aan de inwoners van Horst
aan de Maas ligt wordt deze ruimte ingevuld
met woningen. Dat blijkt uit onderzoek door
TipHorstaandeMaas.nl
Gemeente Horst aan de Maas huurt de
ruimte van de eigenaar van De Librije. Stichting
BiblioNu huurt op haar beurt een deel daarvan
van de gemeente. Wethouder Ger van Rensch
liet de gemeenteraad in december weten dat
het huurcontract tot 2023 loopt. “We gaan in de
tussentijd op zoek naar een andere huurder”,
aldus de wethouder. Inwoners van Horst aan
de Maas zien het liefst dat deze ruimte inge-

Inwonerspanel

1.672 leden

Top drie

Woonruimte
Ontmoetingsruimte
Kantoorruimte

‘Er zijn veel te weinig
goedkope appartementen’
vuld met woningen, bij voorkeur voor starters
of sociale huur. “Er moeten appartementen voor
alleenstaanden in komen. Want die zijn er veel
te weinig”, zegt deze persoon. Anderen stellen
voor er een ontmoetingsruimte in te creëren en

gebouw er kwam te staan met veel leugens
dan bestemd voor alle leeftijdsgroepen.
van gemeentekant en nu gaat gebeuren wat de
Verder zou de plek geschikt zijn voor kantoorbuurtbewoners steeds hebben gezegd, de bieb
ruimte, bijvoorbeeld voor ZZP-ers, en winkels.
zal er niet altijd in blijven! Dus wat mij betreft
Toch zijn er ook mensen die vinden dat de
gaat het hele gebouw
bibliotheek gewoon op
weer tegen de vlakte.
haar huidige plek moet
Kunnen we weer wat
blijven. “Centraler kan de
‘Soos voor de jeugd’
groen creëren in onze
bibliotheek niet liggen.
‘Kleine, goedkope
omgeving. Want het
En verder zijn we weer
appartementen’
beloofde groen is er ook
gewoon bezig met kapinooit meer gekomen.”
taalvernietiging”, vindt
‘Bieb handhaven’
iemand. “Schijnbaar hebTipHorstaandeMaas
ben we toch nog geld zat
is een samenwerkings
in Horst. Dit geld had toch
verband tussen
beter aan andere zaken besteed kunnen worden. HALLO Horst aan de Maas en TopOnderzoek.
Gemiste kans.” Een ander voegt toe: “Het maakt Voor meer resultaten of aanmelden voor
me eerlijk gezegd extra boos dat de bibliotheek
de volgende enquête, kijk op
eruit verdwijnt. Een hoop heisa gehad toen het
www.tiphorstaandemaas.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

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten
bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als
rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Parkeren op de rijbaan vrijgegeven…
In HALLO Horst aan de Maas stond enige tijd geleden dat parkeren op
de rijbaan (en de rode fietsstroken) vrijelijk wordt toegestaan.
Ik zou willen toevoegen dat
dát soort parkeren nou net niet
bedoeld is voor de rode fietsstroken. De fietser heeft al niet
zo veel ‘verkeersrechten’ op zulk
een rijbaan, die worden nu alleen
nog maar verder teruggeschroefd.

De bedoeling is om de vaart uit het
gemotoriseerde verkeer te halen.
Voorts gaat de fietser, als die even
verderop een auto geparkeerd
ziet staan, op het trottoir fietsen
(dat gebeurt nu al zeer regelmatig)
met alle gevolgen van dien voor

de voetgangers. Leve de vrijheid
van onze wethouder Paul Driessen:
laat zo ongeveer maar alles over
aan de burger. Tot slot krijg je dan
zoals op de foto zichtbaar is: auto’s
die half op de stoep staan, maar ook
gewoon in z’n geheel erop.
Felix van Haren
Weltersweide, Horst

STATIONSWEG 86 • 5807 AC OOSTRUM
WWW.STOFFELHOEVE.NL

Stoffelhoeve meubelen is een reeds 45 jaar
bestaande speciaalzaak in duurzame natuurlijke
meubelen, passend bij deze tijd, aangevuld met
verlichting en woningdecoratie.
KWALITEIT, DUURZAAMHEID
EN BETROUWBAARHEID
STAAN BIJ ONS CENTRAAL

Wij zoeken: Opvolger(s)
Wil je een eigen zaak/bedrijf?
Ben jij ondernemend, actief, creatief en enthousiast?
Ben je sociaal vaardig, betrouwbaar en ervaren in de branche?

Wil je een vliegende start maken?
Neem contact op met ons en vraag naar Jo. 0478-585956

z o n d a g 2 8 j a n u a r i - ko o p z o n d a g
horst centrum
Verrassend Veelzijdig
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Bespreking Poll week 02

Geparkeerde auto’s ontmoedigen hardrijders
Gemeente Horst aan de Maas publiceerde een paar weken geleden een bericht waarin stond dat het voortaan toegestaan was om je
auto te parkeren op doorgaande wegen binnen de bebouwde kom, op
de rode suggestiestroken waar fietsers gebruik van maken. Dit bericht
bleek achteraf foutief, maar is desalniettemin een onderwerp waar veel
mensen een mening over hebben. Van onze stemmers op de poll ‘geparkeerde auto’s ontmoedigen hardrijders’ stemde 57 procent eens. Wie een
auto op de rijbaan ziet staan, past immers automatisch zijn snelheid aan.
Daardoor word je gedwongen beter op te letten en kun je haast onmogelijk
harder rijden dan is toegestaan.

Van de stemmers gaf echter ook 43 procent aan het oneens te zijn met
de stelling. Voor fietsers kan zo’n maatregel namelijk gevaar opleveren.
Iemand reageert bijvoorbeeld op de poll: “Ik zou willen dat dit soort parkeren nou net niet bedoeld is voor de rode fietsstroken. De fietser heeft al niet
zo veel verkeersrechten en die worden nu alleen nog maar verder teruggeschroefd.” Door geparkeerde auto’s moeten fietsers continu uitwijken.
Ze gaan dan de weg op waar al veel auto’s rijden of fietsen het voor voetgangers bedoelde trottoir op. Beide opties zijn niet de bedoeling en werken
gevaarlijke situaties in de hand. Bovendien: mensen die echt hard willen rijden, laten zich niet ontmoedigen door een paar geparkeerde auto’s.

WhatsApp buurtpreventie
geeft een veilig gevoel
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Toch gaat dit ook wel eens mis en is het de vraag of de buurtpreventiegroepen hun doel niet zo nu en dan een keer voorbij gaan. In sommige
groepen wordt ieder ‘verdacht’ detail gedeeld, waardoor het meer dan
eens loos alarm is. Dat witte busjes bij de buren is namelijk gewoon de
glazenwasser. En die verdachte persoon is de tuinman van een paar huizen
verderop. Verder zijn er vraagtekens te zetten bij de manier waarop de
appgroepen met privacy omgaan, want eerlijk is eerlijk: het gevoel constant
in de gaten te worden gehouden door je buren is ook niet prettig. WhatsApp
buurtpreventie geeft een veilig gevoel. Wat vindt u?

Het wordt een steeds groter fenomeen, ook in de gemeente Horst aan de
Maas: de WhatsApp Buurtpreventie-groepen. Buurtbewoners kunnen elkaar
in zo’n appgroep via hun smartphone op de hoogte stellen van verdachte
situaties in de buurt. Leden van de groep delen het als er een verdachte auto
rondjes rijdt in het dorp of als er een kind wordt vermist. Op die manier is het
de bedoeling dat zaken sneller opgelost worden door samenwerking tussen
de buurtbewoners. Deze samenwerking is niet alleen gunstig voor de politie,
die een groot aantal extra ogen heeft, maar geeft de buurtbewoners ook een
veilig gevoel.

Uitslag vorige week (week 03) > Vrachtverkeer alleen in het buitengebied > eens 62% oneens 38%

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die
te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat
in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Nieuw zwembad wordt burgers opgedrongen
Nieuw besluit voor de raad. Nieuwe bewerkte beter passende
gegevens. Een nieuw zwembad dat bijna niemand wil, onnodig is.
Voor een enkele wedstrijdzwemmer misschien, maar verder?
Hoe dwing je een bad af dat
niemand wil? Vergelijk een compleet omgebouwd oud bad met
een nieuw. Bekende bedrijfstruc.
Je komt altijd uit op nieuw. Pech:
exploitatietekort van het nieuwe
bad valt ver buiten de raadskaders. Kaders aanpassen? Je kunt ook
masseren door bijvoorbeeld heel
ruim te indexeren. Nog wat overdreven onderhoud en het oude bad
groeit in kosten naar het nieuwe.
Wethouder Op de Laak: een nieuw
bad mag toch wel een tonnetje

duurder dan het oude? Maar een jaarsalaris. Vervolgens haal je wat angels
uit het voorstel. De sporthal kan wel
een poosje blijven staan. Nog onvoldoende. Financier alle andere noodzakelijke investeringen en kosten
buiten dit project om. Overdrijf de
inkomsten tot meer dan door marktdeskundigen en college voor mogelijk werd gehouden. Maar, wat in
het nieuwe bad kan, kan met meer
uren ook in De Berkel (schoolzwemmen bijvoorbeeld). Om inkomsten en
risico’s te verbergen houd je die over-

zichten, onder behoud van een grote
landelijke exploitant (?) geheim.
Dus mag of kan ik er u niets over
vertellen. Zeg om de paar zinnen dat
de Berkel heel behoorlijk is, maar
toch een oud bad blijft. Kies voor een
nieuw zwembad, vergeet alle bijkomende kosten en besluit later over
wat en hoe te financieren. Hoe herkenbaar onzorgvuldig.
Een uitgekleed zwembad beter
dan een knus De Berkel met alle
mogelijkheden? Zwaar overdreven
(overal is wel wat te verzinnen) aanpassingskosten. Zo doe je dat dus in
Horst aan de Maas, je praat omhoog
en heen en weer en naar beneden,
al naar believen. Onderhoud omhoog

van het oude bad inkomsten
omhoog van het nieuwe. Maar een
zelfsturend team in De Berkel kan
ook 75.000 euro overhead besparen. Zo bekeken kost het nieuwe
zwembad straks 300.000 euro meer
dan het oude. En het risico? Een
landelijke ondernemer richt lokaal
een bv op. Om risico te beperken.
Dat risico wentelen we dan af op de
burger.
Het voelt alsof je een goede
auto die nog jaren mee kan weggooit. Omdat, ja waarom eigenlijk? Omdat het van onderop komt?
Waar van onderen?
Andries Brantsma
Reysenbeckstraat, Hegelsom

AUTOBEDRIJF

Klikgebit en Kunstgebit
Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s

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

Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

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

OPRUIMING!
WYPRZEDA!

Tuinmeubelen,
kleding,
tuinartikelen, enz.
Hoge kortingen
OP=OP
Horsterweg 68, Sevenum

Zonder kernen
geen gemeente
Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht
druppelen de kieslijsten en
partijprogramma’s weer
binnen. Iedere partij heeft zijn
best gedaan om de beste
plannen voor de gemeente op
papier te zetten.
Horst is het grootste dorp
van de gemeente en het heeft
ook de meeste inwoners, dus het
is logisch dat onze ‘hoofdstad’
wat prominenter aanwezig is in
de programma’s en wat meer
aandacht (en geld) krijgt dan de
kernen eromheen. Toch lijkt de
verdeling af en toe iets te krom.
Rowwen Hèze zong in 1987 in
‘Niks stront niks’ al dat de
dorpen weinig kregen van Horst
en dat is een geluid wat nog
steeds te horen is. Wat
voorbeelden. Er gaan miljoenen
euro’s naar het sportcomplex
Afslag10 in Horst, terwijl de
kleine sportverenigingen in de
dorpen al jaren bij de gemeente
lopen te lobbyen voor betere
accommodaties, met moderne
kleedlokalen en kunstgrasvelden
en dit nog niet voor elkaar
hebben gekregen. En in het
centrum van Horst zijn er in een
straal van zo’n honderd meter
meerdere pinautomaten te
vinden. Verschillende kernen in
de gemeente doen het al een
paar jaar zonder, terwijl zo’n
pinautomaat voor de
leefbaarheid door veel
dorpelingen als cruciaal wordt
gezien. Horst aan de Maas heeft
ruim 42.000 inwoners. Nog geen
13.000 daarvan wonen in Horst.
Een snelle rekensom leert ons
dat bijna 70 procent van de
inwoners van Horst aan de Maas
dus niet in Horst, maar in één
van de kernen woont. En daaruit
kunnen we een heel belangrijke
conclusie trekken: Horst mag dan
het epicentrum van de
gemeente zijn, zonder kernen is
er geen gemeente. Hoe moeilijk
het ook is om een eerlijke
verdeling te maken, af en toe
wat meer aandacht voor de
kleine dorpjes kan geen kwaad.
Aniek
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15 VRAGEN

aan
Ruth Peters

‘De mazzel’
Vol goede moed en nieuwe
energie begon ik na de kerstvakantie weer aan school.
Na een paar dagen weer hard
ploeteren kon ik weer lekker
naar mijn ouders waar wel
altijd eten is en schone was.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Ruth Peters
15 jaar
Sevenum
Dendron College

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag met mijn vriendinnen
naar een warm eilandje willen gaan.
Bijvoorbeeld naar Curaçao of Skiathos.
Het lijkt me daar heel mooi en gezellig.
Ik houd heel veel van warme eilandjes.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou nog graag actieve activiteiten
willen doen zoals skiën en skydiven.
Snorkelen lijkt me ook heel leuk, want
ik hou heel erg van de zee. Wij zijn
thuis niet echt een actief gezin maar
ik hou er wel heel erg veel van om
iets actiefs te doen. Ik zou ook een
keer willen vliegen want dat lijkt me
ook heel leuk en dat heb ik nog nooit
gedaan. Het maakt me niet zoveel uit
waar naartoe, het liefst boven de zee.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Een machine die mijn parkietenhok
verschoont. Ik hou er niet zo van om
mijn parkietenhok te verschonen want
het is heel veel moeite en niet leuk.
Ook een machine die mijn huiswerk
maakt zou heel fijn zijn. Dan leg ik mijn

huiswerk eronder en dan wordt het
automatisch voor mij gemaakt. Het is
soms wel fijn om geen huiswerk te
hebben.
Wat is jouw stopwoordje?
Mijn stopwoordje is sorry. Mijn vriendinnen vinden het heel irritant en dat
is het ook. Ik zeg het echt heel vaak.
Een vriendin van mij is Spaans aan het
leren en ik vroeg haar een keer wat
sorry in het Spaans betekent. Dat is lo
siento en sindsdien zeg ik altijd lo siento.
Hoe heb je je beste vriendin ontmoet?
In de tweede kwamen we bij elkaar
in de klas. In het begin mocht ze me
niet want er werden verhalen over mij
verteld die niet waar waren. Maar ik zei
dat die verhalen niet klopten en toen
mocht ze me wel. Sindsdien zijn we
beste vriendinnen.
Wat is je favoriete hobby?
Ik heb twee hobby’s. Dat zijn tekenen
en gitaar spelen. Gitaar spelen vind ik
heel leuk om te doen want het is een
heel mooi instrument en tekenen is
gewoon heel leuk om te doen. Ik teken
vaak dieren. Mijn vriendinnen vinden
dat ik er ook nog goed in ben.
Is er een liedje waar je speciale herinneringen aan hebt?
‘Mag ik dan bij jou’ van Claudia de

Breij. Mijn moeder en ik wilden een
liedje hebben als herinnering voor later
en we vonden dit wel een mooi liedje.
Dat geeft aan dat je altijd bij elkaar
kunt zijn en dat is ook zo.
Wat is je droombaan?
Het lijkt me heel leuk om iets in de
richting van dierenarts te worden.
Want ik hou heel veel van dieren en ik
zou ze graag willen helpen. Ik heb ook
een parkiet thuis waar ik veel mee doe.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdag avond?
Het liefst ben ik gezellig met mijn
vriendinnen of ga ik een film kijken.
Maar het allerliefst skype ik met een
vriendin of train ik mijn parkiet. Hij kan
nog niet heel veel, maar hij kan wel
al op mijn vinger, schouder en hoofd
staan.
Wat vind je belangrijk in een vriendschap?
Ik vind het fijn als je eerlijk tegen
elkaar kunt zijn en dat mijn vriendinnen grappig en heel gezellig zijn.
Die vriendinnen heb ik nu.
Hond of kat?
Ik vind ze allebei superlief en leuk.
Maar ik zou dan toch liever een hond
hebben want daar kun je meer mee
doen, zoals kunstjes. Het liefst zou ik
dan een golden retriever willen.

T/M FEBRUARI BIJ AANKOOP VAN
ROLLUIKEN EEN GRATIS MOTOR*
* STANDAARD MOTOR BIJ DE KLEUREN WIT, IVOOR, CREME, BEIGE EN ANTRACIET

077 307 92 30 - WWW.JOSKNAPENZONWERING.NL

www.haardstede.nl

Wie kent jou het beste?
Een vriendin. Ik zie haar elke dag en
ik heb er een hele goede band mee.
We kennen elkaar al sinds de tweede.
We zitten bij elkaar in de klas. Ik skype
elke dag wel met haar en we delen ook
veel geheimen.
Wat was het laatste boek dat jij heel
erg leuk vond?
‘Superhelden.nl’. Het gaat over mensen
die een spel spelen en als ze dat spel
uit hebben gespeeld worden ze ontvoerd en worden op een eiland Pala tot
superhelden getraind. Het genre van
het boek is science fiction.
Wat is het engste dat je ooit hebt
meegemaakt?
We hadden een keer een dropping en
toen moesten we een donkere weg
op. We stonden opeens voor een huis.
Daar stond ook een man, maar het
leek ook op een geit omdat hij allemaal geitengeluiden maakte. We durfden niet meer terug maar ook niet
meer verder omdat de man daar stond.
Dat was best wel eng.
Dag of nacht?
Het liefst dag want dan kun je meer
doen en zie je ook meer. Want in de
nacht zie je niet zo veel en slaap je
alleen maar. Ik vind het donker ook
niet zo fijn.

Helaas heb ik hier maar een
nachtje rustig kunnen slapen,
want de volgende dag kreeg ik
te horen dat het niet goed ging
met mijn oma. Geheel onverwachts was het niet. Mijn oma
was heel oud, dement en zwak.
Al een aantal jaren functioneerde ze niet meer goed en
het was eigenlijk een kwestie
van afwachten wanneer het
gedaan zou zijn. Buiten dat ik
en al mijn andere familieleden
dit wisten, deed het toch heel
veel pijn om haar te laten
gaan. Meer pijn dan dat ik zag
aankomen.
Doordat mijn oma al een paar
jaar bijna niks meer kon en mij
niet eens meer herkende,
kwam er een bepaalde afstand.
Deze afstand was niet erg,
het gebeurde gewoon. Maar
toen we met de familie herinneringen aan het ophalen
waren, voelde ik die kloof weer
minder worden. Eigenlijk had ik
een ontzettend lieve, sterke en
leuke oma.
Het is alleen zo ontzettend
jammer dat deze herinneringen
weg zijn gevallen door hoe ze
de laatste jaren was. Ik
beschouwde mezelf altijd als
iemand die niet een echt goede
band had met haar oma, maar
nu ik terugkijk, is dat helemaal
niet waar. Ze hield ontzettend
veel van ons en ik ook van haar.
Het is wel raar. Als mensen nu
vragen of ik nog grootouders
heb, moet ik met ‘nee’ antwoorden.
Mijn zus kwam met een
ontzettend mooie zin die precies de hele situatie beschrijft
en waar ik altijd aan zal blijven
denken. ‘Oma, al hebben we ow
lang meuge halden, we goan
ow wal hiel hard missen.’
Liefs,
Puck
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Sevenum

Verkeersmaatregelen
GrubbenvorsterwegSevenumseweg
Wij gaan de komende week bomen zagen op de Grubbenvorsterweg-Sevenumseweg in
Sevenum. Na de storm van de vorige week gebeurt dit ook voor de veiligheid voor de weggebruikers en omwonenden.
De weg wordt een paar dagen afgesloten voor

Het verkeer wordt via een andere route

het zagen en de opruimingswerkzaamheden.

omgeleid. Bestemmingsverkeer kan er wel door.

Bezem door de
middelenkast
Limburg

De komende jaren zet de gemeente Horst aan de Maas
vol in op gedragsbeïnvloeding in het verkeer. Het project
‘Veilig op weg’ focust op de belangrijkste veroorzaker
van ongevallen: de mens.

Alle Limburgse agrariërs kunnen meedoen met de Bezemactie
Limburg. Met deze actie kunnen zij kosteloos, anoniem en
laagdrempelig restanten van gewasbeschermingsmiddelen

‘Veilig op weg’ gaat aanhaken bij bestaande acties. Dat doen
we door themadagen te organiseren en campagnes te voeren.
Op 1 januari 2018 zijn we gestart met het thema: ‘2018! Het jaar
van de fiets’. Het doel van ‘Veilig op weg’ is de weggebruikers
te informeren, te inspireren en te motiveren om samen de
gemeente Horst aan de Maas nog verkeersveiliger te maken.

laten ophalen door een erkend afvalverwerker op het bedrijf.
Deelnemers worden bezocht door adviseurs van lokale handelsorganisaties. De bezemactie
is mogelijk gemaakt door Provincie Limburg en Waterschap Limburg i.s.m. uw gemeente.
Op deze wijze werken we aan een betere grond- en oppervlaktewaterkwaliteit.

Doet u mee?
Ideeën en/of suggesties? Mail dan naar:
gemeente@horstaandemaas.nl

Bekendmakingen
Voor wie bedoeld?
De bezemactie is bedoeld voor alle agrarische
bedrijven in Limburg. Grote of kleine bedrijven,
in alle sectoren, actief of gestopt. U kunt meedoen!

2. Na aanmelding belt een adviseur om een

De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.

bedrijfsbezoek in te plannen.

Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een

3. De adviseur bekijkt welke middelen wel
of niet zijn toegelaten. Middelen waar u

directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:

vanaf wilt zet u apart in de middelenkast
Aanmelden tot 16 februari 2018

en legt daarbij de bezembon (krijgt u

Grubbenvorst

Venrayseweg 131 en 153

Meterik

Van 1 december t/m 30 maart 2018 vindt de

van adviseur). Op de bezembon staat de

Californischeweg 6

Carnavalsoptocht door

Campagneweg 15

actie plaats. Aanmelden dient te gebeuren voor

af te voeren hoeveelheid. Dit dient als

Californischeweg 10 b

23 februari 2018.

deelnemersbewijs.

Schoolstraat 4

Centrum Horst

Meteriks veld 27, 29, 40, 42,
63 t/m 71, 68 t/m 78

Lottum

4. Binnen 8 weken na het bezoek worden de
Welke handelsorganisaties doen mee?

(restanten) bestrijdingsmiddelen opgehaald

Hegelsom

Hombergerweg 70

Sevenum

Agrea, Agriﬁrm, Aliance, Agrizo, Delphy,

door een erkend afvalinzamelaar.

Hagelkruisweg 50

Zandterweg 6

Piri Reisweg 21

Horst

Melderslo
Vlasvenstraat ongenummerd

Horticoop, Huntjens BV, Mertens, Royal Brinkman

Frankrijkweg 1

BV, Steins gewasverzorging en Vitelia Agrocultuur
Meer informatie

Energiestraat 15

Hoe werkt het?

Meer informatie staat op

Loevestraat 55

1. U meldt zich aan via

www.bezemdoordemiddelenkast.nl

www.bezemdoordemiddelenkast.nl

of bel de Bezemfoon op 0345-470 747.

(naast 42)
Nieuwenhofweg 8
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina’s wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Keuzes
En dan is het zover: mijn eerste column in dit blad vanwege mijn
kandidatuur binnen de VVD Horst aan de Maas.
Waarom de VVD? Het is een
Volkspartij. Sommigen denken nog
weleens dat we alleen een ondernemerspartij zijn. Dat klopt, óók ondernemers behoren tot ons volk. Net als
iedereen. Ik ben een mensenmens,
zoals ze dat tegenwoordig mooi
noemen. Daarom begeef ik me graag
tussen alle mensen. Jong of wat

minder jong. En dan hoor ik graag hoe
mensen wonen, werken en in het leven
staan. Hierbij ga ik ervan uit dat wat je
geeft, je ook terug kunt verwachten.
Dat je zelf actief meedoet in het leven.
Dat geldt ook voor de gemeente. Ze is
er om ons te helpen, maar andersom
mag uiteraard ook. We hebben een
keuze: een buurtproject realiseren en

hierbij zelf een handje mee helpen of
met de handen open staan om te
ontvangen. Dat is nogal een verschil.
Hoe denk jij hierover?
Vrijheid is voor mij een grote
levensbehoefte. Vrijheid in doen
en laten. Er blijven uiteraard regels
om alles in goede banen te leiden.
Maar een teveel aan regels zorgt
ervoor dat onze creativiteit aan banden
wordt gelegd. Vrijheid in denken:
hoe is het om een beperking te

hebben. Beperkt het je echt of verrijkt
het sommigen ook. Durf verder te
kijken. Democratie. Hierin komen beide
bovenstaande vetgedrukte woorden
samen. Het volk kiest in vrijheid haar
eigen volksvertegenwoordigers. Het is
belangrijk dat ieder zijn eigen keuze
kan maken. Mijn keuze is dus me in te
zetten voor de VVD. Welke keuze maak
jij? Gewoon. Doen.
Yvonne Douven,
VVD Horst aan de Maas

23e congres SP
De SP hield zaterdag 20 januari haar 23e congres. SP-afgevaardigden
uit onder andere Horst aan de Maas namen daar afscheid van politiek
leider Emile Roemer en tilden Lilian Marijnissen in het zadel als nieuwe
SP-leider. Maar er gebeurde meer op dat congres. Zo werden de uitgangspunten verder aangescherpt.
Een belangrijk punt voor de SP
is het voortdurende streven naar
gemeenschapszin en solidariteit.
De mens is een sociaal wezen, solidariteit is cruciaal voor een sterke
samenleving. De gemeenschaps-

zin wordt bedreigd door een overheid die zich steeds meer terugtrekt.
De publieke sector verschraalt, de
markt wordt steeds bepalender.
Oók in Horst aan de Maas zien we
dat gebeuren. CDA, PvdA en Essentie

steunen bijvoorbeeld de plannen voor
een geprivatiseerd zwembad en de
Kasteelse Bossen dreigen verkocht
te worden aan commerciële partijen.
Ondertussen zien we in de dorpen een
verschraling van het voorzieningenniveau en groeien de tegenstellingen in
de samenleving. In politiek-bestuurlijk
Horst aan de Maas uit zich deze neoliberale geest óók. Als megastallen in
Sevenum en Grubbenvorst de ruimte
moeten krijgen, wordt niet geschroomd

de zaken zo te manipuleren dat de
belangen van de omwonenden met
betrekking tot hun gezondheid eenvoudig aan de kant worden geschoven. Bij zorg- en hulpverlening aan
kwetsbare mensen lijkt de portemonnee bepalender dan het lenigen van
de behoefte aan goede zorg en, als het
om uitkeringen gaat, een (symbolische)
arm om de schouder. Vaak worden uitkeringsvragers, ten onrechte, benaderd
als potentiële fraudeurs. In de geest

van het 23e congres van de SP is de
inzet van de SP ook voor de komende
jaren dat in Horst aan de Maas een
warm hart klopt voor iedereen.
En daarbij geldt voor ons als motto:
“Als de omstandigheden zo bepalend zijn voor de mens, laat ons dan
de omstandigheden meer menselijk maken”, (Nobelprijswinnaar José
Saramago).
Paul Geurts en Wilma Kurvers,
SP Horst aan de Maas

PvdA Rood-trip bezoekt Grubbenvorst
Twee dagen lang reist statenlid Aleida Berghorst met de bus
door Limburg. Dé manier om het openbaar vervoer te testen. Op zaterdag
27 januari arriveert ze om 12.00 uur in Grubbenvorst. Station GrubbenvorstGreenport moet het voor Aleida, inwoners, studenten, toeristen en mensen
die werken bij de bedrijven in het Greenportgebied, eenvoudiger maken
om Grubbenvorst en omgeving te bereiken.
Een tekort van enkele miljoenen
op het totale project Maaslijn gooide
vorig jaar roet in het eten. Ik ben er
100 procent van overtuigd dat we
met dit station goud in handen
hebben. Station Grubbenvorst-

Greenport-Venlo is goed voor
Grubbenvorst. Goed voor een bereikbare en duurzame regio Venlo. Ik doe
er alles aan om ervoor te zorgen dat
het station er komt. In de gemeenteraad maar zeker ook met de werkgroep
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Station Grubbenvorst-Greenport-Venlo
NU. Ook dat is burgerkracht: niet
opgeven, maar knokken voor wat
belangrijk is. Het nieuws over het
station is verwarrend en lijkt weinig
hoopgevend.
Toch is het station zeker geen gelopen race. De Tweede Kamer heeft de
minister opgedragen om in gesprek
te gaan met de provincie. Inzet: alle
plannen voor de Maaslijn, dus ook
station Grubbenvorst-Greenport-Venlo,
realiseren. Rijk en provincie moeten

niet blijven kissebissen over de laatste euro’s. Los dit in het belang van
dorp en regio samen met de regio op.
Wat kunnen wij samen doen? Er in
blijven geloven, ons laten horen en
maximale druk uitoefenen. Op zaterdag 27 januari gaan we graag met u in
gesprek over het station en het openbaar vervoer. Van 12.00 tot 13.00 uur
vindt u ons op straat in Grubbenvorst.
Richard van der Weegen,
PvdA Horst aan de Maas

Garçon is op zoek naar bezorgers die per direct
het nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas willen bezorgen.
Een baan met zeer goede bijverdiensten.
Wat bieden we?
• Afhankelijk van je looptempo verdien je tussen de €5,00 en
€7,50 per uur.
• Je mag zelf weten hoe laat je de HALLO bezorgt, als het maar
vóór donderdag 21.00 uur klaar is. Je hebt dus de hele dag de
tijd, want je krijgt de HALLO al op donderdagochtend thuis.
• Af en toe leuke extra’s (door middel van een loterij).
Wat vragen we?
• Je bezorgt de HALLO elke donderdag voor 21.00 uur in jouw wijk.
• Als je met vakantie gaat regel je zelf een vervanger.
Heb je vragen of wil je direct beginnen?
Mail naar bezorgers@garcon.nl
of bel 085 07 11 090

Over Garçon
Garçon is een jonge en dynamische
folderverspreider uit Horst met het
grootste bereik in de gemeenten
Horst aan de Maas, Peel en Maas
en Venray. Wekelijks bereiken
onze bezorgers in dit gebied bijna
60.000 brievenbussen!

GARÇON
Handelstraat 17 5961 PV Horst
085 07 11 090
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Ouderen in Horst aan de Maas
Wellicht hebt u ook wel eens in de media gelezen dat per dag tien
ouderen overlijden naar aanleiding van een val of ongeval.
Het bestuur van de KBO Meerlo
heeft in maart 2016 een informatiemiddag georganiseerd voor haar
leden over valpreventie. In november 2017 is er, in samenwerking met
een sport fysiotherapeut en een

judoleraar (beiden gecertificeerd)
gestart met een eerste cursus valpreventie. Dit ook om de ouderen meer
bewust te maken met en over de
risico’s.
Samen met Jan Poels, sportconsu-

lent bij gemeente Horst aan de Maas,
is er nu een werkgroep opgericht in
het werkgebied Maas van de WMO.
Het is de bedoeling verder te onderzoeken op welke wijze ouderen
bewust te laten zijn van valrisico’s en
hen hierbij te betrekken.
Namens het CDA wil ik me bijzonder inzetten voor de belangen van

ouderen in onze gemeente. De leefbaarheid van de kleine kernen is ook
een speerpunt. De aanwezigheid van
scholen, verenigingen enzovoort in de
kleine kernen is van wezenlijk belang
voor de leefbaarheid.
Henk Peters,
Raadslid CDA Horst aan de Maas

Keuzes maken…
Woensdag 17 januari bezocht ik met mijn kinderen een middelbare
school in Venlo voor proeflessen. Tijdens de ouderpresentatie werd mij
uitgelegd dat onze kinderen nu staan aan het begin van nog heel veel
keuzes. Hoe houdt een kind dan nog overzicht?
In dezelfde week was bij ‘De
slimste mens’ de heer Sander
Schimmelpenninck van Quote te
gast. Philips Freriks, de presentator,
stelde hem de vraag waarom zoveel
millenials al op jonge leeftijd een
burn-out krijgen? Het antwoord was
interessant, er waren zoveel keuzes

voor millenials dat zij hierdoor misschien keuzestress ervaren, wat zou
kunnen leiden tot een burn-out.
Dat geeft te denken. Keuzes
maken is moeilijk. En over twee maanden zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Op 21 maart om precies
te zijn. Dan mogen we weer kiezen.

Al hebben we de keus om niet te gaan
stemmen, ik heb het stemrecht altijd
gezien als mijn plicht. Niet stemmen
is voor mij geen optie, omdat je dan
sowieso niets te zeggen hebt gehad.
Sommige mensen denken hier
anders over en ervaren het stemmen
niet als iets waardevols. Dat vind ik
jammer. Graag zou ik ze meer willen betrekken bij wat er ook in hun
leefomgeving gebeurt. En de consequenties van niet stemmen uitleggen.
Zodat men misschien beter beseft

wat er in hun leefomgeving geregeld wordt. Zelf vond ik het in altijd
fijn om gebruik te kunnen maken van
de stemwijzer. Al was ik vaker niet
tevreden met het verkregen stemadvies. Ook een overzicht van de
partijprogramma’s vind ik zeer verhelderend. Dit jaar heb ik het makkelijk, welke partij mijn stem krijgt,
moge duidelijk zijn. Ik kan me volledig
vinden in het partijprogramma van
onze partij. Maar hoe komt u eigenlijk tot het maken van uw stemkeuze?

Welke onderwerpen vindt u belangrijk? Welke instrumenten gebruikt
u om tot uw keuze te komen?
Straks kan de lokale stemwijzer die
de gezamenlijke politieke partijen
in Horst aan de Maas ondersteunen
misschien uitkomst bieden. Ik ben
razend benieuwd hoe u tot uw keuze
komt. In ieder geval, ga stemmen!
En liefst zonder keuzestress.
Marcella Willemse,
D66+GroenLinks Horst aan de Maas

Goede mobiliteit is Essentieel
Horst aan de Maas is een prachtige gemeente. Zo prachtig dat de
gemeente jaarlijks bezocht wordt door honderdduizenden toeristen.
Samen met onze eigen mobiliteit zorgt dat voor veel beweging. Toeristen
en inwoners willen we dan ook zo goed mogelijk faciliteren met fatsoenlijke wegen, fiets- en voetpaden, maar ook met voldoende verlichting in
het donker.
Scholieren die dagelijks op en
neer naar school fietsen, moeten
dit op een veilige manier kunnen
doen. Jongeren die uitgaan moeten
op een veilige manier terug naar
huis kunnen fietsen. Een elektrische

auto moet opgeladen kunnen worden
in onze gemeente. En als je voor je
werk of studie verder weg het land in
gaat, is een goed bereikbaar station
essentieel. Essentie wil de mobiliteit
van de toekomst faciliteren. Hierbij

staan bereikbaarheid, duurzaamheid
en veiligheid centraal. Daarom willen we elektrisch rijden aantrekkelijk
maken, onder andere door voldoende
oplaadstations. Heel belangrijk voor
Essentie is en blijft de fiets. In de
komende jaren zullen er steeds meer
kilometers gemaakt worden door
fietsers. Dit geldt voor zowel toeristen als onze eigen inwoners. Met de
enorme opkomst van de elektrische
fiets neemt het bereik toe, maar meer
fietsen en fietsen met hogere snel-

Filiaal
manager m/v
Filiaal Beringe
Fulltime - MBO 4 / HBO
Commercieel, verbindend, technisch, teamspeler
Je bent ambitieus en gedreven en wordt verantwoordelijk voor het optimaal functioneren
van je filiaal. Je bent enthousiast, coacht collega´s, stelt je actief op in de markt en benadert (potentiële) klanten.

Solliciteren? Zie de volledige
vacaturetekst op werkenbijwildkamp.nl

heid leiden helaas ook tot grotere kans
op ongevallen. Dat willen we voorkomen door de fietsvriendelijke en
veilige gemeente te worden. Daarom
hebben we de afgelopen jaren geïnvesteerd in nieuwe en betere fietspaden. Dat willen we de komende jaren
blijven doen. Dat is goed voor de veiligheid, goed voor de gezondheid en
goed voor onze toeristische ambities!
Bart Bertrams,
raadslid Essentie

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

Wij geven advies bij u thuis
• gordijnen
• binnenzonwering
• vloerbedekking

Bel vrijblijvend
voor een afspraak
Hanny Derks
Tel. 077 – 477 33 75

www.hadecollection.nl

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com
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11 vragen aan prins Leon III

‘Geniet ervan, het is maar één keer’

PRINS LEON III GEFELICITEERD NA MENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

CV de Krey Broekhuizen

’Mit veul
tamtam en
unne gooje pot
beer make weej ien
de Kreyenes veul
plezeer’

Wie ben je?
Mijn naam is Leon Thijssen (49) en ik ben al 22
jaar getrouwd met Maddy. Ik heb twee zonen namelijk Nick (19) en Luc (16). Mijn kinderen vonden het
geweldig. Ook de overburen vonden het wel leuk,
want dan ‘hebbe ze wer un prins ien de stroat’.
Waar werk je?
Ik werk op het Dendron College in Horst als conciërge. Ik ben sinds februari 2002 in dienst en mijn
opleidingen zijn mavo, lts, kmbo mechanische
techniek en diploma woningstofferen en nog verschillende cursussen met betrekking tot de glastuinbouw. De meeste collega’s en leerlingen waren
erg positief en ik heb veel leuke reacties gehad.
Bij ons komt het op intranet te staan en het wordt
in de personeelskamer opgehangen. Langs mijn
collega Rob van de Beele (prins in Melderslo).
En op de ‘prinsengalerij’ tussen de jeugdprinsen,
-prinsessen,-boerenbruidsparen van Dendron.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te
worden?

Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Van ons wordt er verwacht dat we aanwezig zijn bij
alle activiteiten van cv De Krey en bij andere verenigingen zoals recepties en prinsenballen. Ook zijn
we bij het (basis)schoolcarnaval. Verder wordt er
verwacht dat we drie weken na carnaval een feestavond organiseren voor alle leden en in de zomer
is er altijd een bourgondische markt waar we mee
helpen met inzamelen en verkopen van spullen.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Ik wens de carnavalsvierders uit Horst aan de Maas
veel lol en plezier, gezelligheid en mooi weer toe.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Qua carnavalsactiviteit is het prinsenbal tot nu toe
het hoogtepunt geweest. Het meeste kijk ik uit
naar de receptie en ’s zondags de sleuteloverdracht.
En natuurlijk carnavalsdinsdag Tour de Brokeze.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Na aswoensdag heb ik nog de hele week vrij om bij
Natuurlijk hoopte ik al langer prins te worden, ik heb te komen, want ik denk dat ik dan wel behoorlijk
‘foos’ en ‘kapot muu ‘zal zijn. En nu alles weer langzelfs een aantal jaren geleden een paar keer bij de
zamerhand normaal wordt zal het wel moeilijker
kanshebbers gezeten alleen niet genoeg stemmen
zijn om ’s avonds in slaap te komen.
gekregen. Bij ons in familie is, bij mijn weten, nog
niemand prins geweest. Bij mijn schoonfamilie
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
(Blauwpoët uit Broekhuizenvorst) wel een paar,
houden voor familie, vrienden en kennissen?
namelijk mijn schoonvader en twee van zijn
Om mijn aanstelling geheim te houden, heb ik
zwagers. Waarvan één zelfs twee keer. Ik ben wat
eigenlijk bijna geen trucjes hoeven te gebruiken,
dat betreft gewoon een liefhebber.
want het prinsenbal is het eerste weekend van het
nieuwe jaar en door de feestdagen is er bijna nieHoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
mand met carnaval bezig. Wel heb ik in mijn teleIk kreeg een paar dagen na de ledenvergadering in
foon de naam van de voorzitter veranderd in een
oktober (als er op de prins gestemd wordt) wel van
naam van een collega. Ik heb ook wel verschillende
anderen te horen dat er verschillende mensen op
mij gestemd hadden. Maar echt verwacht had ik het smoesjes moeten verzinnen voor mijn twee zonen,
als we weg moesten voor bijvoorbeeld kostuum
niet. Toen ik gevraagd werd, was ik zeer vereerd.
passen, foto’s maken en dergelijk. En als men tegen
Ik word dit jaar bijgestaan door mijn adjudant en
vriend Jack (Janssen) en, natuurlijk, door mijn eigen mij zei dat ik de nieuwe prins zou worden, gewoon
zeggen dat het klopt dan ebt het wel wat weg.
prinses Maddy.
Wat betekent carnaval voor je?
Welk advies wil je je opvolger in 2019 meegeven?
Mijn carnavalsgevoel is feesten, lol en plezier maken Ik denk, geniet ervan want het is maar één keer in
en muziek.
je leven (normaal gesproken).

Wij feliciteren
Prins Leon III

‘t team van Hayberries B.V.
wenst Prins Leon III en zien gevolg
‘nne hiële schonne vastelaovend!

Genenberg 12,
5872 AL Broekhuizen
Tel.: 077 - 398 57 57

www.maasenpeel.nl

GENENBERG 28 | 5872 AL BROEKHUIZEN | WWW.HAYBERRIES.NL

Bij Christoffel en Het Maashotel
wensen Prins Leon III
en Prinses Maddy,
Adjudant Jack, Henny
en alle Kreyen en Kreyinnen
een prachtige carnaval!
Van Leendert Transport
Van Leendert Milieuservice

Wij feliciteren Prins Leon III
Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst 077-320 9700
info@vanleendertbv.nl www.vanleendertbv.nl

Veerweg 11a
5872 AE Broekhuizen
085 483 2122
www.bijchristoffel.nl

Veerweg 11
5872 AE Broekhuizen
077 463 2114
www.hetmaashotel.nl
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Jeugdprins Ryan
en jeugdprinses Jip
van D’n Bok
Carnavalsvereniging D’n Bok uit Swolgen heeft Ryan van Els en Jip
Camps uitgeroepen tot jeugdprins Ryan en jeugdprinses Jip.
Tijdens deze carnaval worden ze
bijgestaan door adjudanten Lois
Linders en Sjoerd Franssen. Als jeugdvorstin kwam Imke Seuren naar voren
en als jeugdnarrin Ise Kleuskens.
Het jeugdprinsenpaar en het gevolg
gaan de carnaval tegemoet onder het
motto: ‘Mit een kleinere road dan 11,
gut de polonaise ien den bokkenstal
van zelluf!’.
Jeugdprins Ryan is 11 jaar en
werkt in zijn vrije tijd graag tussen

de koeien bij Maatschappij van Dijck
in Broekhuizenvorst. Ook is Ryan
fan van Ajax en voetbalt hij zelf bij
Sporting ST. Jeugdprinses Jip is ook
11 jaar en houdt van lekker eten en
tv kijken. Ook zij zit bij Sporting ST
waar ze samen met vriendinnen korfbalt. Op zondag 4 februari is er om
14.11 uur een receptie voor het jeugdprinsenpaar in de Bokkenstal in zaal
Wilhelmina in Swolgen.
(Foto: Sanne Hendriks fotografie)
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Jeugdpaar America
Luuk van Herpen en Meike Houben zijn de nieuwe jeugdprins en jeugdprinses van De Turftreiërs uit
America. Dit werd op zondag 14 januari bekendgemaakt. Hun adjudanten zijn Len Peeters en Ise
Kersten. De nieuwe jeugdprins en jeugdprinses houden hun receptie op zaterdag 27 januari om
20.11 uur in de Bondszaal te America.

Klosoverdracht D’n Dreumel
Carnavalskrant De Klos wordt op vrijdag 2 februari door de kloscommissie van cv D’n Dreumel uit Horst
officieel overgedragen aan prins Koen II en zijn gezelschap. De avond begint om 20.11 uur in de Mèrthal te Horst,
met een inloop vanaf 19.30 uur.
Op het programma van de overdracht staan naast de overdracht zelf
ook voordrachten van schrijvers uit

eigen werk en een aantal optredens
van verschillende artiesten. Daarnaast
wordt D’n Hannes van 2017 bekendge-

maakt en uitgereikt. De trofee die bij
deze uitreiking is ontworpen door
Al Jacobs.

Winterwandeling
’t Sohr
IVN De Maasdorpen opent op
zondag 28 januari een reeks
seizoenswandelingen met een
winterwandeling in natuurgebied
’t Sohr. De wandeling start om
10.00 uur bij de visvijver, Lissevenweg te Swolgen. Deelname is
gratis voor belangstellenden.
Tijdens de winterwandeling staat
het landschap van ’t Sohr centraal.
Het natuurgebied tussen Ooijen en
Wanssum is een oude Maasarm die
in de 15e eeuw van de Maas werd
afgesneden. Naast turfwinning en
houtproductie is ’t Sohr ook in
gebruik geweest als extensief
grasland. Tot 1995 vervulde het
gebied een cruciale functie in de
afvoer van hoogwater en werd het
afgesloten met kades. Tegenwoordig
vervult het gebied weer een functie
als nevengeul. Bij de wandeling zijn
IVN-gidsen aanwezig. De wandeling
is 6 à 7 kilometer lang en kan, afhankelijk van het weer, drassig zijn.
Neem voor meer informatie contact
op met Bea Geurts 077 398 73 23.

oetnuudiging
‘t besteur vá carnavalsveriëniging D’n Dreumel
zuj ‘t schon vinge, ás geej

preens KOEN II

“

RUUK, PRUF, KIEK, VEUL, HUUR,
‘T IS ‘N WOONDER, GENIET,
KOM MEJ, LAOT GAON, WANT WEEJ
KUNNE HEER NI ZOONDER

Preens
Prinses
Adjudânt
Adjudânt

Koen Versleijen
Anne Jenniskens
Joop Driessen
Willem van den Munckhof

”

kwaomt liëre kenne óp zien recepsie die
zaoterdág 27 jannewari 2018 gehalde wuurdt in
de Mèrthal, aan de Gasthoêsstraot,
tusse 20.30 en 22.30 oor.
Á-sloêtend is d’r groët fiëst in de Mèrthal.
KÓMDE OK?
Hors, jannewari 2018

20

verenigingen

25
01

11 vragen aan prins Niek III

PRINS NIEK III GEFELICITEERD NA MENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

GMV De Peg Lottum

‘Een tijd van plezier en lol maken’

Wie ben je?
Ik ben Niek de Boer, geboren en getogen in het
mooie rozendorp Lottum. Samenwonend met Silke
van Deelen en onze twee kinderen Lisa (4) en
Simon (2). De oudste vindt het helemaal geweldig
en zal ook volop meedoen met het kindercarnaval.
Ook de buurt vindt het heel leuk dat er (weer) een
prins in onze buurt woont. De Veerhook is een erg
actieve buurtvereniging en er werd al snel van alles
in gang gezet om ons huis én dat van de jeugdprinses en één van de adjudanten, die ook in dezelfde
buurt wonen, te versieren.
Waar werk je?
Ik ben samen met mijn broer Rob mede-eigenaar
van Loonbedrijf Gebr. de Boer in Lottum. Wij doen
agrarisch loonwerk, evenals gespecialiseerde
werken in bijvoorbeeld de boomkwekerij en de
bessenteelt. Daarnaast hebben wij nog een koolzaadperserij waar wij koolzaad persen tot olie.
Onze medewerkers vinden het mooi dat ik prins ben
geworden en ik hoop dat ze volop meedoen in de
verschillende activiteiten.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te
worden?
Normaal gesproken ga ik elk jaar rond carnaval
op wintersport. Dat was dit jaar toevallig niet het
geval. Bovendien hadden Silke en ik wel zin om
weer eens uitgebreid carnaval te vieren, dus we

hoefden er niet lang over na te denken. Mijn oom
(naamgenoot Niek!) is trouwens een aantal jaren
geleden ook prins geweest en dat heb ik toen
volop mee gevierd. Een geweldige ervaring, die
we dit jaar proberen te evenaren of zelfs overtreffen.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Een aantal jaren geleden had ik het wel verwacht,
maar ik was er de laatste jaren eigenlijk niet meer
zo mee bezig. Druk met kleine kindjes en werk…
Op het moment dat ze me vroegen, moest ik er dan
ook wel even aan wennen. Maar we raakten al snel
enthousiast! In de carnavalstijd word ik bijgestaan
door mijn vriendin Silke. Als adjudanten heb ik Bart
Truijen en Jeroen Heijnen gekozen. Wij zijn allemaal
van vriendengroep De Kloet, die grotendeels bestaat
uit oud-klasgenoten van de basisschool. We kennen
elkaar dus al van kleins af aan.
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval is voor mij een tijd van plezier en lol
maken, waarbij het gevoel van saamhorigheid
in het dorp centraal staat. Ook kun je (even) de
dagelijkse drukte vergeten en helemaal los
gaan.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Van mij (en mijn adjudanten) wordt verwacht dat
we voorop gaan in het feestgedruis en dat we bij
alle carnavalsactiviteiten aanwezig zijn.

Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Gewoon zo veel mogelijk lol en plezier maken en
even de dagelijkse sleur vergeten.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
In Lottum is natuurlijk de Gekke Moandag en het daarbij behorende weekend het hoogtepunt. Maar voor
mij persoonlijk was ook de spannende tijd in de aanloop naar het uitkomen van de prins geweldig.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Na de carnavalstijd verwacht ik weer direct aan de
slag te gaan op ons bedrijf, want dan breken bij ons
de drukke voorjaarswerkzaamheden aan. Veel tijd
om bij te komen is er dus niet.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Dat ik uitgerekend dit jaar verkozen zou worden tot
prins, hadden veel mensen niet verwacht. Ik had
dan ook niet veel te verbergen, alleen een paar
mensen die me goed kennen hadden een vermoeden. Maar totdat ik uit de Lottumse pomp kwam,
wist niemand het zeker!
Welk advies zou je jouw opvolger in 2019 mee
willen geven?
Laat je verrassen door alle mooie momenten die er
komen.

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

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

www.aartsconserven.nl
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Prins Niek en femilie,
weej wense jullie enne mojje Carnaval.
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Jeugdprins Niek II en jeugdprinses Lotte II van De Geiten
Carnavalsvereniging De Geiten
uit Tienray heeft Niek van Leur en
Lotte Hovens uitgeroepen tot jeugdprins Niek II en jeugdprinses Lotte I.
Zij regeren in het 6x11 jaar bij de
jeugd van cv De Geiten.

www.vergeldtenbouten.nl

PRINS NIEK III,
GEFELICITEERD!

ZANDTERWEG 6 • LOTTUM • T 077 - 366 24 29
WWW.WAPENMAKERIJ.NL

Samen met jeugdvorst Nick Cox,
hofdames Nienke Gielens en Sterre
Vergeldt, nar Laura van de Weijde en
de raad van elf gaan jeugdprins Niek II
en jeugdprinses Lotte I voorop in de
polonaise dit jaar. Ze vieren deze
carnaval onder het motto: ‘De kels
verzurge vur dizze 66e carnaval de
beat, en de danspasjes laote we aover
an de vrollie van happy-feet!’.
Op zondag 11 februari houdt
het jeugdgezelschap van 16.00 tot
17.00 uur receptie in de Geitenstal aan
de Bernadettelaan 19 in Tienray.
(Foto: FotoHuis Venray)

Seniorenzitting in Kronenberg
Wij wensen Prins Niek III een fijne carnaval toe!

In gemeenschapshuis De Torrekoel in Kronenberg vond op woensdag 17 januari de seniorenzitting weer
plaats. Er traden verschillende artiesten op.

De Steegh 13, 5973 PZ Lottum • tel. 077 – 463 28 93
E info@gkbikes.com www.gkbikes.com

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

udanten
Wij feliciteren prins Niek III en zijn adj
info@hoeymakers-kellenaers.nl

LOTTUM
LOTTUM
In aanwezigheid van prins Corné I,
met de adjudanten Giel en Rob,
vorst Harrald, Christel en Eline van
cv De Kroeënekraan en Pieëlhaas en
Huub Dinghs als ervaren ceremonie-

meester, verzorgden verschillende
artiesten een optreden. De Carolientjes
uit Brabant waren er en ook Chrit
Driessen en Marlon Kicken traden op.
De middag werd daarnaast muzikaal

begeleid door joekskapel Efkes Angers.
Zangkoor Melodia verzorgde het
Kroeënenbergs volkslied en Aos derpke. De organisatie laat weten terug te
kijken op een geslaagde zitting.

Boerenbruidspaar De Meulewiekers
aval vaan!

carn
Mak dur enne kleurrijke

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

Prins Niek dun derde en zien twie adjudanten
enne hiele goje Carnaval toegewenst!
Namens Gebr de Boer en medewerkers
Zandterweg 26, 5973 RC Lottum T: 077 - 463 26 77
E: info@gebrdeboer.nl W: www.gebrdeboer.nl

Stefan Bouten en Sandra
Keijsers zijn het nieuwe boerenbruidspaar van carnavalsvereniging
De Meulewiekers uit Meterik. In het
thema ‘Expdisie Miëterik’ werd op
zondag 21 januari het boerenbruiloftgezelschap van 2018 aan de
Meulewiekers bekendgemaakt.
Ouders van de bruid zijn Petra
Schoeber-Versleijen en Roel Wijnands.
Ouders van de bruidegom zijn Chantal
Janssen-Manders en Hans Swinkels.
Missionaris Jan-Thijs-Schoeber en de
twee getuigen Judith HagensBaltussen en Rian Ramaekers maken
dit gezelschap compleet. De bruiloft
vindt plaats op carnavalsdinsdag
13 februari om 14.11 uur in
MFC De Meulewiek in Meterik.
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11 vragen aan prins Rob I

‘Geniet van elke minuut
want het vliegt voorbij’

PRINS ROB I GEFELICITEERD NA MENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

CV De Vlaskop Melderslo

‘Genne zeiver,
ma d’r aan
wie verkes
wullem!’
Wie ben je?
Mijn naam is Rob van der Beele. Ik ben
lid van SV Melderslo en bestuurslid van
Kindervakantiewerk Melderslo, dat dit jaar het
veertigjarig jubileum viert. Mijn bijnaam is Jezus.
Die bijnaam heb ik sinds ik met carnaval in de
hoogtijdagen van Mission Impossible als Jezus verkleed ging. Daarna figureerde ik nog als Jezus bij
de Vrolijke Jordanezen en de Heideroosjes. Ik ben
getrouwd met Mai. We hebben drie kinderen: Roos
(15 jaar), Loek (12 jaar) en Jurre (10 jaar). Alle drie
waren ze blij verrast toen ze hoorden dat ik prins
van De Vlaskop werd. Ook de straat kwam meteen
met een heleboel man om te versieren en te proosten.
Waar werk je?
Ik werk al ruim dertien jaar als wiskunde- en
natuur/scheikundedocent op het Dendron College.
Mijn opleidingen zijn hts-elektrotechniek en de
lerarenopleiding. De school vindt carnaval een mooi
feest en verleent hier ook alle medewerking aan.
Zo heeft de school zelfs een eigen carnavalsvereniging, cv De Stronk, waar ik afgelopen jaar de scepter
mocht zwaaien. Toen hebben we het wereldrecord
polonaiselopen gebroken. Dus ben ik twee jaar op
rij prins en zelfs enkele weken dubbelprins! Volgens
de statuten van de carnavalsvereniging onmogelijk
maar wie houdt me nu nog tegen?
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins
te worden?
Het is een grote eer om prins van De Vlaskop te zijn
dus heb ik geen seconde hoeven te twijfelen. Ik heb
nog een oom die prins is geweest, maar carnaval
vieren heb ik toch zelf moeten ontdekken met mijn
vrienden en dat is goed gelukt. Carnaval is wat mij
betreft het mooiste feest van het jaar.
Hoe voelde het om tot prins te worden
gekozen?
Ik stond perplex toen vorst Rik me belde. Ik werd

er stil van en wilde meteen buiten gaan kijken of
er geen cameraploeg van Bananasplit om de hoek
stond. Dit kon toch niet waar zijn! Prinses is mijn
vrouw Mai en de adjudanten hebben we gekozen uit
onze vrienden: Leon Baltussen van vriendengroep
‘Weej doon ok ma waat’ en Mart Verstraaten van
vriendengroep ‘de Megjes’. Alle drie zijn het rascarnavalsvierders.
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval is lekker uit je dak gaan, hossen, springen
en zingen. Helemaal idioot verkleed gaan. Er zijn in
het alledaagse leven helaas een heleboel mensen
die sociaal wenselijk gedrag vertonen om er maar
bij te horen en die daardoor niet goed zichzelf durven te zijn. Met carnaval lukt dat wel bijna iedereen.
Ik zou wensen dat het voor iedereen 365 dagen per
jaar carnaval was en iedereen lekker zich zelf kon
zijn, zich uitleeft en geniet en zich niet druk maakt
om wat anderen over hen denken!
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Ik heb allereerst de voorraadkast eens goed aangevuld voor het bezoek dat de komende tijd overdag
maar ook ’s nachts binnenvalt. Een lekker gebakken eitje gaat er namelijk altijd in. En wat er van
mij wordt verwacht: ik zie het wel, laat het allemaal
gebeuren. Het organiseren hoef ik niet te doen,
dat wordt allemaal voor mij geregeld. Dat ik voorop
loop in de polonaise en als laatste het licht uitmaak
in de kroeg dat wordt wel van de prins verwacht
natuurlijk.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Dat ze mee mogen maken hoe ze bij De Vlaskop
carnaval vieren, zo heb ik het nog nergens
meegemaakt. Een lust voor het oog. Dat is carnaval
vieren in het kwadraat.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Het uitkomen was wel spannend want in een

toneelstuk werkt men toe naar de apotheose van
de avond: het bekendmaken van de nieuwe prins,
prinses en adjudanten. Wat een ontlading! Waar ik
het meeste naar uitkijk is carnavalsmaandag want
dan is er een prachtige optocht in Melderslo met
schitterende praalwagens en bontversierde groepen
en verandert MFC De Zwingel in een feesttempel
met meer dan tweeduizend hossende carnavalisten.
Melderslo is dan voor één dag het episch centrum
van de ganse vasteloavend van Eijsden tot Mook.
Van heinde en verre komen de mensen dan in de
hoop dat ze nog de feesttempel binnenkomen,
want vol is vol.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Ik heb het voordeel als docent dat ik de hele
carnavalsweek vrij ben en dus even kan bijkomen
van alle indrukken. Waarschijnlijk voel ik me na
carnaval als na een heftige vrijpartij: kapot moe
maar zeer voldaan, met een smile op mijn gezicht in
slaap vallen!
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
We hadden een hele reeks afkortingen die we
gebruikten voor verboden woorden zoals ‘carnaval’ en ‘prins’ om deze woorden maar niet in huis
te hoeven gebruiken in het bijzijn van de kinderen.
Buitenshuis kozen we voor de aanval als beste verdediging: noem andere Melderslonaren als mogelijke prins- of prinseskandidaten. Dat werkte best
goed.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2019 mee
willen geven?
Geniet van elke minuut want het vliegt voorbij.
En sleur zoveel mogelijk mensen mee in dit turbulente feest want dit is gewoon een levenservaring
die op elke bucket-list hoort te staan. Sterker nog,
als je het eenmaal hebt meegemaakt, wil je het
nooit meer missen.

Buurtsuper
Melderslo

Weej wense jullie enne hiéle
schonne vastenaovend!

Wij feliciteren prins Rob I en wensen
jou een onvergetelijke carnaval toe!

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

Vlasvenstraat 4b, 5962 AD Melderslo | Tel: 077-397 19 99 | E-mail: janssen@despar.info

Buurtsuper Melderslo
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Boerenbruiloft De Vlaskop
Gefeliciteerd
Prins Rob I en gevolg
Drie dolle dagen toegewenst.
Severens Beveiliging BV
T 077 - 398 33 22
www.severensbeveiliging.nl

Weej wense prins Rob I,
prinses Mai en adjudanten Mart en Leon
unne fantastische carnaval!

Meldersloseweg 121a, Melderslo • Tel. 077 - 397 11 00
www.praktijktonvandepas.nl

OAMKB Horst aan de Maas
wenst jullie enne
schitterende vastelaovend!

René van Helden
06 - 13 51 03 78
rene.vanhelden@oamkb.nl
Heuvelweg 9
5962 AE Melderslo
www.oamkb.nl/renevanhelden

Online administraties & Financieel professionals

Prins
Rob I,

www.eurotree.nl

gefeliciteerd
met ow
oetverkiezin
g!

Het veertigste boerenbruidspaar
van carnavalsvereniging De Vlaskop
uit Melderslo bestaat uit Mieke en
Eric Vogelzangs. Het jeugdboerenbruidspaar wordt gevormd door
Maud Verdellen en Jesse Krebbers.
De twee paren werden
bekendgemaakt tijdens het Mega
Verlovingsbal op zaterdag 13 januari.
Groep 8 ging tijdens het spel op
bezoek in het VC Woendergaar
Museum. Daar werden ze
meegenomen in de 25-jarige historie
van deze echte Melderslose
vriendengroep. In deze 25 jaar is er
van alles gebeurd en heeft de
vriendengroep veel leuke dingen
meegemaakt. Door middel van een
quiz werd daarna duidelijk wie de
paren zouden vormen. Na het
verlovingsstuk werd het bruiloftslied
gezongen door Woendergaar-band
‘Brök in de göt’. De beide bruidsparen
houden hun vrijgezellenfeest op
carnavalsdinsdag 13 februari om 15.11
uur in MFC De Zwingel.

Boerenbruidspaar d’n Tuutekop
Derk (Dennis Ambrosius) en Fien (Fieke Hendriks) vormen dit jaar het boerenbruidspaar van
carnavalsvereniging D’n Tuutekop in Hegelsom. Het paar werd zondag 21 januari na de receptie van prins
Johan I bekendgemaakt.
De boerenbruiloft wordt dit jaar
georganiseerd door de jubilerende
carnavalsvereniging onder het thema
‘Terug nâo 1963’, verwijzend naar het
oprichtingsjaar. De feestelijkheden
worden op maandag 12 februari
vooraf gegaan door een ouderwetse
‘ziëpkistenrace’. De verbinding in de
onecht vindt plaats in zaal Debije,
waarna er vervolgens een receptie is
waar de gelegenheid is het bruidspaar
te feliciteren.
Dennis en Fieke gaan tijdens de
carnaval in ‘t Tuuteriek voorop onder
het motto: ‘Án de kânt met de tablet,
smartfoon en dát moderne grèj. Weej
goân terug noa de jôare ‘60, àlderwets
knalle, dut met ôs mèj!’.

Wij feliciteren prins Rob I
Blaktweg 20, 5962 NH Melderslo • Tel.: 077 398 33 90

www.loonbedrijfheldens.nl

W ij fe li ci te re n
P ri n s R o b ,
P ri n se s M a i
e n a d ju d a n te n
Le o n e n M a rt !

r dan
verhuurt mééra
en!
alleen marktkT 06 25m05 18 94
Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

Boerenbruidspaar 2018 Tienray
Bart en Jolien Knoops uit Tienray presenteerden zich op zaterdag 13 januari als boerenbruidspaar
van het 66e carnavalsseizoen van De Geiten. Maikel en Kim Brouwers zijn hun getuigen. Het
bruidspaar wordt op dinsdag 13 februari in de onecht verbonden. De ceremonie begint om 14.30 uur
in de Geitenstal aan de Bernadettelaan 10 in Tienray. Aansluitend is er gelegenheid tot feliciteren,
het glas te heffen en een feestje te bouwen. (Foto: FotoHuis Venray)
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Broekhuizen & Broekhuizenvorst

Jeugdcarnaval de Kreyepoëtjes
Jeugdcarnavalsvereniging
de Kreyepoëtjes uit Broekhuizen
en Broekhuizenvorst kreeg op
zondag 21 januari een nieuw
jeugdprinsenpaar en kinderboerenbruidspaar.

Inspiratiesessie
werk en mantelzorg
Synthese Horst organiseert op donderdag 1 februari een
inspiratiesessie voor bedrijven over werk en mantelzorg. De sessie
vindt plaats op het Citaverde College in Hegelsom en duurt van
15.00 tot 17.00 uur.

Prins Len Coenders en prinses
Nine Tissen zijn dit jaar de heersers
over het Kreyepoëtjesrijk. Wessel
Janssen en Tess Brauer zijn uitgeroepen tot het nieuwe kinderboerenbruidspaar.
Op carnavalsmaandag
12 februari worden zij in de onecht
verbonden. Aansluitend houdt het
jeugdgezelschap receptie in
Het Brouwershuis in
Broekhuizen.

Door maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing, steeds
langer thuis wonen en het opschuiven van de pensioenleeftijd, combineren steeds meer mensen werk
met zorg. Bij één op de vijf werknemers is dit het geval, in de zorg zelfs
al één op de vier. Met de inspiratiesessie wil Synthese ervoor zorgen

dat werk en zorg beter samengaan.
Tijdens de sessie worden onderwerpen aangesneden die ingaan op wat
een werkgever kan doen om het de
medewerker makkelijk te maken.
Ook wordt er besproken wat werknemers zelf kunnen doen om werk en
zorg te combineren. Aanmelden kan
tot 30 januari bij info@synthese.nl

Vogelmarkt Meerlo

(Foto: Pieternel Clabbers Fotografie)

Vogelvereniging De Gevleugelde Vrienden Wanssum e.o.
organiseert op zondag 28 januari weer haar maandelijkse vogelmarkt.

Jeugdcarnaval

Receptie jeugdprins Hegelsom
Jeugdprins Jasper I met zijn adjudanten Tim en Daan van Jeugdcarnaval Hegelsom houden op zondag
28 januari hun receptie. Aansluitend wordt het jeugdboerenbruidspaar bekendgemaakt.
Na de receptie en het uitkomen
van het Jeugdboerenbruidspaar is er
een feest met de feestband Richtig

Synthese Horst

Spiêt en een optreden van de
Jeugdliedjes winnaars en de dansgarde.

Dit alles vind plaats van 14.11
tot 16.11 uur in de Hennestal in
Hegelsom.

Op deze markt kan iedere
vogelliefhebber vogels kopen,
maar ook zelf verkopen.
Ook kunnen bezoekers hier terecht
voor alle vogelbenodigdheden.
Vogels aanbieden mag in de
daarvoor bestemde kooien, met

een maximum van twee vogels
per kooi. Duiven en kwartels
worden niet toegelaten zonder
inentingsbewijs. De markt is
geopend van 09.30 tot 12.00
uur en wordt gehouden in zaal
’t Brugeind in Meerlo.

Aarts Conserven produceert hoogwaardige fruit- en
groenteconserven, gevestigd in Lottum. Vakmanschap
en verse grondstoffen maken onze producten zo lekker!
Ter versterking van ons team zijn we per direct op zoek naar een:

Medewerker
Etiketteerafdeling
Werkzaamheden
• Voorbereiden van alle voorkomende
etiketteerwerkzaamheden;
• etiketteermachines ombouwen,
instellen en bedienen;
• verhelpen van storingen aan
etiketteermachines;
• controleren van machine
instellingen, etiketten, coderingen
en palletstapelingen;
• administreren van gedane
werkzaamheden;
• afdeling opgeruimd en netjes
houden;
• aansturen van medewerk(st)ers op
de etiketteerafdeling bij afwezigheid
van Chef Etiketteerafdeling.
Functie-eisen
• MBO werk- en denkniveau,
afﬁniteit met techniek;
• ervaring in de voedingsmiddelenindustrie is een pre;
• heftruckcertiﬁcaat of bereidheid
dit te behalen.

Proﬁel
• Flexibel en collegiaal;
• no-nonsense;
• stressbestendig;
• nauwkeurig werkend;
• bereid om wanneer nodig op
zaterdag te werken en in het
hoogseizoen mee te draaien in een
tweeploegendienst.
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn conform
de CAO voor de Groenten- en
Fruitverwerkende Industrie, aangevuld
met een uitstekend pakket secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Solliciteren
Voor meer informatie over de functie
kun je contact opnemen met
Moniek Staaks,
tel. 077-366 1404
Stuur een CV met motivatiebrief
per e-mail naar:
m.staaks@aartsconserven.nl

Aarts Conserven B.V.

Houthuizerweg 20, Lottum • Tel.: (0)77 366 1404

www.aartsconserven.nl
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OJC Niks

Carnavalsavond voor alle
basisschoolkinderen uit Horst
Voor alle basisschoolkinderen uit Horst is er op vrijdag 2 februari voor de achtste keer op rij een carnavalsavond in jongerencentrum OJC Niks. Het thema is dit jaar: ‘As ik kos toëvere’.
Voor kinderen uit groep 1 tot en
met 5 vindt het feest plaats van
18.00 tot 19.45 uur. Het feest voor
kinderen van groep 6 tot en met 8 is
van 20.00 tot 22.00 uur. De kinderen
mogen verkleed in het thema ‘As ik

kos toëvere’ komen, maar zijn ook
welkom in hun eigen carnavalskleding. Bij het feest is een dj aanwezig
en zijn er optredens van (jeugd)
liedjeszangers en verschillende
dansgardegroepen.

Jeugdprins Stef reikt prijzen uit
aan de mooist verklede kinderen.
De entree is gratis.
Bij binnenkomst krijgen de
kinderen een bon voor één gratis
ranja, zakje chips of snoepzakje.

Travel Active

Amerikaanse scholiere
zoekt gastgezin
Uitwisselingsorganisatie Travel Active zoekt een gastgezin voor de 16-jarige uitwisselingsstudente Aja Bos uit
Colorado (Amerika). Aja woont sinds september in Horst aan de Maas en heeft besloten dat ze haar schooljaar op
het Dendron College wil vervolgen.
Aja is een uitwisselingsstudente
uit het Amerikaanse Colorado. Ze zit
sinds een half jaar op school op het
Dendron College, in vwo4. In eerste
instantie zou ze een half jaar blijven,
maar het bevalt haar in Nederland zo
goed, dat ze het schooljaar hier af
wil maken. Voor haar tweede half

jaar heeft ze nog geen gastgezin.
Ze wil graag in Horst aan de Maas
blijven. Aja: “Ik ben naar Nederland
gekomen, omdat mijn vader oorspronkelijk uit Nederland komt.
Ik spreek nu al Nederlands, maar
mijn grammatica is nog niet heel
goed. Ik blijf in Nederland tot

21 juli. Voor de komende maanden
wil ik nog meer van Nederland
zien en zelfs mijn eerste carnaval
vieren.”
Kijk voor meer informatie
op www.travelactive.nl/
high-school-holland of mail naar
highschoolholland@travelactive.nl
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Tabletcafé BiblioNu
BiblioNu Horst organiseert op zaterdag 27 januari een tabletcafé.
De bijeenkomst is van 10.00 tot 13.00 uur in de bibliotheek in Horst.
Tijdens deze bijeenkomst komen
deelnemers dingen te weten over
bijvoorbeeld de nieuwste apps en
handige functies op de tablet,
smartphone en e-reader.
Aanwezige studenten zullen
uitleg geven, maar deelnemers
kunnen ook elkaar helpen.

Broodjes bakken in
Museum de Locht
In het bakhuisje van Museum de Locht in Melderslo kunnen kinderen op zondag 28 januari hun eigen brood bakken. Kinderen mogen
hun eigen broodje kneden, vormen, versieren en laten bakken.
Naast dat kinderen in het bakhuisje broodjes kunnen bakken,
kunnen ze elders in het museum ook
langs bij de smid en de stroopmaker.

ATHENEUM

Het muziekoptreden wordt verzorgd
door het combo ‘Wat De Pot Schaft’.
Het museum is deze dag van 10.00
tot 17.00 uur geopend.

Workshop weven
Museum de Kantfabriek in Horst organiseert een workshop weven
voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De kinderen leren weven op
verschillende manieren. De workshop vindt plaats in de Kantfabriek
op woensdag 31 januari.
Tijdens de workshop weven de
kinderen op een boomvork, op een
kartonnetje of in een fotolijstje.
Er kan gebruik gemaakt worden van
verschillende diktes en kleuren wol
of garen en kralen.

GYMNASIUM

Het tabletcafé is geen cursus of
workshop, maar een samenzijn van
enthousiaste gebruikers. Voor deelnemers is het belangrijk dat hun
apparaat is opgeladen. Ook een
gebruikersnaam en wachtwoord zijn
handig, dit voor het installeren van
nieuwe apps.

Het gemaakte werk mag na
afloop mee naar huis genomen
worden. De kosten voor de workshop
zijn inclusief materiaal, een drankje
en een versnapering. Aanmelden kan
via cursus@museumdekantfabriek.nl

HAVO
VMBO

Je bent van harte
welkom om een
kijkje te komen
nemen op het
Dendron College!

huis 2018

Nieuw praatprogramma Reindonk
Omroep Reindonk bracht op woensdag 24 januari een nieuw tvpraatprogramma op de buis, genaamd ‘Aan tafel met…’. In het programma, dat twee keer in de maand wordt uitgezonden, nemen
actuele gasten uit Horst aan de Maas plaats aan de talkshowtafel.
Daar praten ze met de presentator over hun onderwerp uit het
nieuws. Het programma wordt
opgenomen in het Parkhotel in Horst.
Binnen Omroep Reindonk leefde al
een tijdje de wens voor een nieuw
praatprogramma op televisie,
dat sinds het van de buis gaan van
Aan tafel met Pieter ontbrak in de
programmering. Een groepje vrijwilligers heeft deze taak nu op zich

genomen. In de aflevering van
woensdag waren waarnemend
burgemeester Ina Leppink-Schuitema
en voorzitter van de Hôrster Kwis,
Roy Keijsers, te gast. In aflevering
twee komen muzikant Lennart Huijs
en Arie Stas samen met Jan Duijf
namens het initiatief Horst aan de
Maas 800 jaar langs. Deze aflevering
wordt uigezonden op woensdag
31 januari vanaf ongeveer 17.10 uur.

Nationale Voorleesdagen bij BiblioNu
Donderdag
Dendron College
Gebr. van Doornelaan 124
5961 BE Horst
077 - 397 08 80
www.dendron.nl

1 februari

16.30 - 20.30 uur

Tijdens de Nationale Voorleesdagen staat de bibliotheek Horst aan
de Maas in het teken van voorlezen. Van woensdag 24 januari tot en
met zaterdag 3 februari wordt er extra aandacht besteed aan voorlezen
en bezoeken veel peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en kindcentra
een bezoek.
Op woensdag 31 januari van
15.00 tot 16.30 uur zijn alle kinderen
tussen 2 en 5 jaar samen met hun
(groot)ouders welkom bij de bibliotheek. Op dit tijdstip verzorgen
studenten van de Gilde Opleidingen

activiteiten zoals een ballonnenspel
en knutselen. Ook is er een workshop
peuterdansen geïnspireerd door het
prentenboek van het jaar ‘Ssst!
De tijger slaapt!’. Aanmelden kan via
jeugd@biblionu.nl
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Agenda t/m 1 februari 2018
vr
26
01

za
27
01

Bonte avond

Receptie prins

Receptie prins

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: cv Kroeënekraan en Pieëlhaas
Locatie: Gemeenschapshuis De Torrekoel
Kronenberg

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: gmv De Peg
Locatie: Harmoniezaal Lottum

Tijd: 13.11 uur
Organisatie: cv D’n Êzelskop
Locatie: zaal De Wingerd Sevenum

Revueavond

WaWa-bal

Receptie prins

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: cv D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina Swolgen

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: gmv De Plaggenhouwers
Locatie: café ’t Stammineke Grubbenvorst

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: cv De Krey
Locatie: Het Maaspaviljoen Broekhuizen

Tienderse Revue

Receptie prins

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

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: cv D’n Dreumel
Locatie: Mèrthal Horst

Receptie jeugdprins/uitkomen
jeugdboerenbruidspaar

Tabletcafé

Duizend-en-één-nacht

Receptie jeugdprins

Tijd: 10.00-13.00 uur
Locatie: bibliotheek Horst

Tijd: 22.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: cv De Vöskes
Locatie: café Oud Meerlo Meerlo

Gekke Zôndig

Concert Jodymoon

Tijd: hele dag
Locatie: Grubbenvorst

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

Peelbal

Watervogels spotten

Revueavond

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: cv Kroeënekraan en Pieëlhaas
Locatie: gemeenschapshuis De Smêlentôs
Evertsoord

Tijd: 09.00-12.00 uur
Startlocatie: parkeerplaats kerk Sevenum

Tijd: 17.30 uur
Organisatie: cv D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina Swolgen

Zittingsavond

Rommelmarkt

Receptie prins

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: cv De Blauwpoët
Locatie: BMV De Schakel Broekhuizenvorst

Tijd: 09.00-15.30 uur
Locatie: manege Wieneshof Horst

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: cv De Turftreiers
Locatie: Bondszaal America

Receptie prins

Carnavalsmis

Tijd: 19.11 uur
Organisatie: cv De Vlaskop
Locatie: MFC de Zwingel Melderslo

Tijd: 09.30 uur
Organisatie: cv Dun Êzelskop
Locatie: kerk Sevenum

Revueavond

Winterwandeling

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: cv D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina Swolgen

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Startlocatie: parkeerplaats visvijver Swolgen

Tienderse Revue

Textielworkshop

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

Tijd: 10.00-16.00 uur
Locatie: museum de Kantfabriek Horst

Phoenix Paprika Party

Brood bakken

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

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

zo
28
01

Seniorenmiddag
Tijd: 13.00 uur
Organisatie: cv D’n Tuutekop
Locatie: zaal Debije Hegelsom

Autobedrijf

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.asbestverwijdering.com
085 - 303 86 29
Facebook.com/perfectfinishbv
info@asbestverwijdering.com
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: cv D’n Tuutekop
Locatie: zaal Debije Hegelsom

ma
29
01
wo
31
01
do
01
02

Gekke Maondaag
Tijd: hele dag
Organisatie: gmv De Plaggenhouwers
Locatie: Grubbenvorst

Kinderworkshop weven
Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: museum de Kantfabriek Horst

Inspiratiesessie werk en zorg
Tijd: 15.00-17.00 uur
Organisatie: Synthese Horst
Locatie: Citaverde College Hegelsom

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallohorstaandemaas.nl

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

r
Al mee ar
a
j
3
2
dan
t!
in Hors

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01
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Medische
zorg

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

America
zondag

Heilige mis

Huisarts en apotheek

Broekhuizen

Horst

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
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
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
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
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 08.00-7.00 uur
www.horstaandemaas.nl/
gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst
26 t/m 28 januari 2018
Tandartspraktijk Wasser
Eindstraat 23, Venray
T 0478 58 45 04
29 januari t/m 1 februari 2018
Tandartspraktijk De Brier
Leunseweg 53b, Venray
T 0478 58 72 73

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
verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl

11.00

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

Kronenberg
Lottum

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Miss Maxima viert feest
Miss Maxima, de Vlaamse reus van de Welkoop in Sevenum, was op zaterdag 20 januari jarig.
Dat was reden voor een feestje vond de winkel. Dus waren kinderen welkom om zich te laten
schminken en een gebakje te eten.

GEZOCHT:
BEKRO
B.V.
PRODUCTIEMEDEWERKERS
Installatietechniek
Voor diverse opdrachtgevers in de regio Limburg en Brabant
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Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

www.bekro.nl

Verwarming
■

■ CV-ketels ■
vervanging en onderhoud ■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

kerkdienst

18.00

Priesternoodnummer
Alarmnummer

service 27

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

WIE BEN JE:
Flexibel
Ervaring in de productie omgeving
Bereidheid om in ploegen te werken
Aanpakker
VMBO/ MBO
Voor meer informatie staan we je graag te woord.
CV kan doorgestuurd worden naar onderstaand mailadres.
Cova Personeelsdiensten | Burgemeester Coenegrachtstraat 43
5922 BJ Venlo-Blerick | Tel: 077-4670391 | Email: info@cova-job.nl

SALE

2 stuks 40%
3 stuks 50%
4 stuks 60%
Zondag 28-01 open
12.00 tot 17.00

Wij zijn op zoek naar enthousiaste fulltime bezorgers/installa-

teurs voor het bezorgen en aansluiten van diverse apparatuur

zoals wasmachines, koelkasten, wasdrogers en televisies. Geen

ervaring? Geen probleem want we leiden je intern op tot een

volwaardige Tummers installateur!

Voor zowel onze huidige winkels (Roermond, Panningen, Tegel-

en, Echt, Heythuysen, Horst) als toekomstige ﬁlialen zijn wij op

zoek naar leuke collega’s met passie voor consumenten elek-

tronica! Als verkoper informeer en adviseer jij onze klanten over

onze producten, dit doe je met volle overtuiging.

om jezelf verder te ontwikkelen.

paratuur. Daarnaast hebben we ruime doorgroeimogelijkheden

varen collega’s met het bezorgen en installeren van diverse ap-

lega op pad? Kom dan bij ons werken als bijrijder! Je helpt er-

Ben je sterk, hou je van aanpakken en ga je graag met een col-

BIJRIJDER

en bedreven zijn met Magento is een vereiste.

onze klanten nog sneller en beter van dienst kunnen zijn. Bekend-,

commerciële invulling geeft aan social media kanalen zodat we

geving. Iemand die onze site kan verbeteren en op juiste wijze

cialist die werkervaring heeft binnen een online commerciële om-

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste fulltime E-Commerce Spe-

E-COMMERCE SPECIALIST

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Deskundig advies.

Gratis bezorging.
Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

7 dagen per week geopend.

Niet goed, geld terug.

Interesse? Stuur je motivatie en cv naar sollicitatie@eptummers.nl of bezoek www.eptummers.nl/vacatures voor meer info.

BEZORGER/INSTALLATEUR

VERKOPER

WIJ ZOEKEN
COLLEGA’S!

Tummers

w
Sh
w
w o op
.e n
pt lin oo
um e: k
m
er
s.
nl

