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In Grubbenvorst trok maandag 29 januari de eerste carnavalsoptocht van het seizoen door de straten. Het dorp vierde traditioneel gekke maondaag met een bonte stoet
met daarin onder anderen prins Hay VI, jeugdprinses Lotte I en het boerenbruidspaar Ruud en Sandra. De plannen van voor het voormalige gemeentehuis in Grubbenvorst,
een uitvaartcentrum en vakantieappartementen, vormden een dankbaar onderwerp voor de optocht, net als het 6x11-jarig bestaan van gmv De Plaggehouwers. Ook internationale kwesties zoals de #metoo-discussie kwamen aan bod. VG Kald vleis, Gewoën (Air)weej, Schilders Trio, Dora en Grada & Co en Ald Prinse Convent waren de prijswinnaars in
de diverse categorieën.

Jeu de Boulesclub Horst:

Nieuwe accommodatie aan Gastendonkstraat
Jeu de Boulesclub Horst wil een hal met binnen- en buitenbanen
gaan bouwen aan de Gastendonkstraat in Horst. Zij heeft daar onlangs
een verzoek voor ingediend bij gemeente Horst aan de Maas.
Al sinds 2011 ijvert de Jeu de
Boulesclub Horst voor een hal met
zowel binnen- als buitenbanen.
De vereniging heeft daarvoor
diverse locaties in Horst op het oog
gehad. Het merendeel werd echter
afgewezen door de gemeente of
bleek toch niet geschikt te zijn.
Begin vorig jaar werd door de
gemeente een bedrijfsperceel aan
de Gastendonkstraat gesloten

wegens een drugsvondst. Toen de
club hier van hoorde, is zij meteen
naar de gemeente gestapt, zegt
voorzitter Toon Rops. “Dit is een
ideale plek voor ons. Het ligt binnen
Afslag10 en is makkelijk bereikbaar.
Ook is er voldoende ruimte om de hal
en banen aan te leggen, evenals
parkeerplaatsen.” De vereniging wil
op het perceel een hal van 40 bij
15 meter gaan bouwen met daarin

tien binnenbanen. Op het buitenterrein komen dan nog eens minstens
twaalf banen. “We gaan ervoor
zorgen dat het gebouw voor iedereen
toegankelijk is. Cliënten van dagbestedingen en Dichterbij krijgen bij ons
de mogelijkheid om te boulen.
Sommigen daarvan zitten in een
rolstoel, het is belangrijk dat zij zo de
baan op kunnen rijden.”

Duurzaam bouwen
Rops geeft aan dat de club graag
een duurzaam gebouw neer wil zetten. Zo komen er onder andere

zonnepanelen op het dak. De kosten
voor de bouw en aanleg worden op
ruim 200.000 euro geschat. De helft
daarvan is al bij elkaar gebracht door
de club zelf en sponsoren. “We gaan
met name in de binnenruimte veel
werkzaamheden zelf uitvoeren.” De
voorzitter heeft goede hoop dat dit
jaar nog de schop in de grond kan
gaan. “Het College van B&W moet
net als de gemeenteraad nog een
besluit nemen, maar we hebben van
de wethouders Vostermans en Van
Rensch al een toezegging gekregen.
Mochten we een vergunning krijgen,

dan moet eerst de grond gesaneerd worden door de gemeente.
Hopelijk gebeurt dit voor de zomer.
Daarna kunnen we aan de slag.
Ik ga er dan van uit dat we begin
volgend jaar klaar zijn.”

Clubs hebben
interesse in hal
De club telt inmiddels 75 leden.
Vijf dagen in de week kunnen zij
terecht op de jeu-de-boulesbanen.
Lees verder op pagina 02
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Nieuwe accommodatie aan Gastendonkstraat
Het zijn overigens niet alleen leden
van de eigen club die in Horst spelen.
Onder andere ook Grubbenvorst
komt tijdens de wintermaanden

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

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

naar de tijdelijke binnenaccommodatie op het industrieterrein. “Een
paar jaar geleden hebben we een
intentieverklaring getekend met
enkele clubs uit de regio. Zij hebben al aangegeven gebruik te willen
maken van onze nieuwe hal. En ook
KinderVakantieWerk Horst heeft interesse.”

Viering
25-jarig jubileum
De Jeu de Boulesclub Horst viert
zaterdag 17 februari haar 25-jarig
jubileum. Eerst vindt er een receptie
plaats, gevolgd door een feestavond
voor de leden. “Het wordt zeker een
jubileum met een gouden randje”,
beaamt Rops.

Nieuwe kansen voor
gemeentelijke afvalverwerking
Gemeente Horst aan de Maas gaat kijken hoe het ophalen van de groene keukenafvalcontainers arbotechnisch beter kan worden. Ook wil zij het
plastic tussen keukenafval weren.

Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt, Iris Cöp,
Bas Peeters, Yana van de Sande,
Roy Verhaegh en Puck Verheijen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans, Marianne Pirlo
en Fabienne ten Horn
Bezorging
Garçon
085 071 10 90
bezorgservice@garcon.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

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

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

Het huidige contract voor afvalverwerking verloopt dit jaar en dus
moet de gemeente een nieuwe aanbesteding hiervoor doen. Tegelijkertijd
biedt dit de ruimte om te kijken naar
oplossingen voor kwesties die spelen. Hiervoor kwamen diverse partijen samen op donderdag 25 januari
in ’t Gasthoês in Horst. Samen keken
ze naar ontwikkelingen en mogelijkheden ten behoeve van een nieuwe
aanbesteding. Wethouder Birgit op de
Laak: “De gemeente is koploper op
het gebied van afvalscheiding, maar
dat is niet ons streven. Het is belangrijk dat we een stap vooruit zetten, en
de gemeenten in de regio inspireren
hetzelfde te doen. Rust en stabiliteit in
de afvalverwerking vinden wij belangrijk, dat de inwoners weten waar ze
aan toe zijn.” “We zijn ons bewust van
de meerwaarde van keukenafval, daar

zit een hoop potentie in om meer uit
te halen. Het is organisch en kan nog
op vele manier ingezet worden, maar
dat kan alleen als het correct gescheiden wordt van het restafval.” Hiermee
verwijst wethouder Op De Laak naar
één van de twee punten die op de
agenda stonden. “Het keukenafval
wordt veelal in plastic zakjes gedaan,
voordat het in de bekende groene containers gaat. Dit maakt het in de afvalverwerking lastig omdat al het afval
weer van het plastic gescheiden moet
worden. Al heb je te maken met snippertjes plastic, dan krijg je nog geen
A-kwaliteit keukenafval dat opnieuw
gebruikt kan worden. We moeten dus
kijken naar mogelijkheden zonder
zakjes of iets dat biologisch afbreekbaar is.”
Het andere punt waar men over
sprak, was wat er gedaan kan worden

om het ophalen van het keukenafval arbotechnisch meer verantwoord
te maken. “De ophalers moeten nu
iedere keer bukken voor de groene
bakken en dat is niet langer verantwoord.” In de middag vond een overleg plaats om ideeën en oplossing uit
te wisselen hoe dit aangepakt kan
worden. Wethouder Op de Laak geeft
aan: “We gaan met experts op zoek
naar een oplossing.”
Beleidsmedewerker afval Sjaak
Dreuning voegt hier nog aan toe dat
de ideeën die tijdens de bijeenkomst

zijn opgedaan, gepeild worden onder
de inwoners. “We willen zeker weten
dat de inwoners hier achter staan,
voordat we het volledig uitrollen.”
Dreuning voegt hier aan toe: “We zijn
op zoek naar een duurzame oplossing,
voor een lange termijn, zodat we niet
ieder jaar weer met een nieuwe oplossing moeten komen. Deze bijeenkomst
is een begin, waar ideeën beginnen
te broeien. Er worden ideeën op tafel
gebracht, waarna iedereen thuis vervolgens na gaat hoe het uit te werken
is en of het uit te werken is.”

Reindonker Kleiweg
afgesloten voor verkeer
Gemeente Horst aan de Maas blijft bij haar besluit om de Reindonker
Kleiweg in America af te sluiten voor verkeer. De gemeente heeft in 2015
de weg verkocht aan Willems America BV, dat hier aan is gevestigd.
Tegen het voornemen van de
gemeente was bezwaar ingediend
door een plantenkweker wiens percelen eveneens ontsloten worden door
dit pad. De ondernemer wil recht van
overpad houden, in verband met de
eisen die aan zijn bedrijf worden
gesteld bij de opkweek van planten.
Door de weg af te sluiten voor openbaar verkeer, kunnen de bedrijfsactiviteiten van het bedrijf zonder hinder
uitgevoerd worden en verbetert
volgens de gemeente de veiligheid op
de Hoebertweg, waar de Reindonker
Kleiweg aan grenst. Zij geeft aan dat
de Reindonker Kleiweg, een onverharde landbouwweg, momenteel
nauwelijks tot geen functie heeft voor

het openbare verkeer. Ook heeft zij al
15 jaar geen onderhoud gepleegd aan
de weg. De gemeente is daarnaast
van plan een vrijliggend fietspad aan
te leggen aan de noordzijde van de
Hoebertweg. Het fietspad komt tussen
het bedrijf van Willems en de
Hoebertweg te liggen. Dit vraagt om
een overzichtelijke situatie ter plaatse
van het bedrijf, aldus de gemeente.
Gemeente Horst aan de Maas
heeft eerder het bezwaar afgewezen
en is onlangs in het gelijk gesteld door
de bezwarencommissie. Die stelt dat
de bezwaarmaker de percelen heeft
gekocht toen al duidelijk was dat de
weg verkocht werd en afgesloten zou
worden.

HALLO op de Filipijnen
Marcel en Bernadette Zegers-Bangcaya uit Horst zijn in november op vakantie geweest op de Filipijnen. Na eerst de familie van
Bernadette te hebben bezocht bekeken ze in Cebu nog een oud
Spaans fort. Daar lazen ze ook even de HALLO.
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Verhalen van de straat

Pastoor
Teeuwenstraat
Melderslo

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 Pastoor Teeuwenstraat in Melderslo.

Wij zoeken per direct een

communicatiemedewerker
(minimaal 24 uur)

Kempen Communicatie is een communicatiebedrijf in
Horst aan de Maas. Bij ons bedrijf werken communicatiestrategen, vormgevers en productiemedewerkers
samen aan totaaloplossingen voor onze opdrachtgevers.
Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek
naar een communicatiemedewerker.

Je uitdaging

Lodewijk Joseph Peter Paulus
(Louis) Teeuwen werd geboren in
Tegelen op 25 januari 1895, als zoon
van een steenfabrikant. In 1924
werd hij tot priester gewijd. Daarna
was hij kapelaan in achtereenvolgens Grubbenvorst en in Helden.
In 1940 werd hij de pastoor van
Melderslo. Hij was daarmee de
opvolger van pastoor Eggelen.
Omdat enkele maanden voor de
komst van pastoor Teeuwen de
Tweede Wereldoorlog was uitgebroken, werden de festiviteiten rondom
zijn installatie sober gevierd.
Teeuwen had het als pastoor
in Melderslo niet altijd gemakkelijk. Zo bliezen de terugtrekkende
Duitsers op 23 november 1944
de kerk op. Men had de pastoor
beloofd dat alleen de torenspits zou
springen. In het geheim waren echter in het gehele kerkgebouw explosieven aangebracht, waardoor deze
totaal werd verwoest. In de daaropvolgende jaren werd de bondszaal daarom als noodkerk ingericht
en stak Teeuwen veel energie in de
bouw van een nieuwe kerk. Deze
kerk werd tussen 1951 en 1953
gebouwd.
Pastoor Teeuwen had het voordeel dat hij afkomstig was uit een
rijke familie van steenfabrikanten, die een flinke bijdrage leverde
aan de te bouwen kerk. Wanneer
bepaalde zaken door het bisdom of
de gemeente werden afgekeurd,
gaf Teeuwen wel vaker aan het uit

eigen zak te betalen. Op die manier
kreeg hij onder andere voor elkaar
dat de bekende glazenier Joep
Nicolas een aantal gebrandschilderde ramen voor de kerk vervaardigde.
Naast zijn werk als pastoor, was
Teeuwen erg betrokken bij het dorp
en de gemeente. Zo zat hij in het
comité dat pleitte voor een oorlogsmonument in Horst, een monument
dat er in 1947 ook daadwerkelijk
kwam. Ook was hij de initiatiefnemer van de kerststal in de kerk
van Melderslo, die in 1962 voor
het eerst werd neergezet. Verder
was hij jarenlang geestelijk adviseur van verschillende verenigingen in Melderslo, zoals de KPJ en
de Vrouwenbeweging.
Vanwege beginnende gezondheidsproblemen gaf Teeuwen aan
dat hij op 1 oktober 1964 met emeritaat zou gaan. Daarna zou hij zich
in Roermond gaan vestigen. Twee
weken voor zijn vertrek, op 14 september 1964, viel Teeuwen op
69-jarige leeftijd echter plotseling
dood neer tijdens het lezen van
de mis. Hij zakte voor het altaar
in elkaar, precies op het moment
dat hij het Gloria zou inzetten.
Op 17 september werd hij begraven
in het familiegraf op de begraafplaats van Tegelen. Twintig jaar
na zijn overlijden, in 1984, werd in
Melderslo de Pastoor Teeuwenstraat
naar hem vernoemd.
Bron: Stichting Geschiedenis Melderslo

• Je vervult allround communicatiewerkzaamheden, variërend van
strategische projecten tot uitvoerende
werkzaamheden;
• Je helpt opdrachtgevers met het
verwoorden van hun identiteit en
kernwaarden;
• Je adviseert onze opdrachtgevers
proactief op het gebied van
communicatie;
• Je stelt communicatieplanningen op;
• Je schrijft teksten en verzorgt andere
content voor onze opdrachtgevers én
voor Kempen Communicatie.

Wie ben je

• Je hebt minimaal een afgeronde
hbo-opleiding op het gebied van
communicatie;
• Je hebt affiniteit met tekstschrijven en
content creatie;
• Je hebt een excellente beheersing
van de Nederlandse taal in woord
en geschrift;
• Goede beheersing van Engelse taal in
woord en geschrift is een pré;
• Je bent proactief en doelgericht;
• Je bent representatief in
klantcontacten;
• Je hebt een kritische houding en denkt
analytisch en strategisch;
• Je bent een organisatietalent en kunt
snel schakelen;
• Je hebt affiniteit met het gebruik van
sociale media;

• Je bent flexibel;
• Je bent leergierig en volgt de ontwikkelingen op het vakgebied communicatie
op de voet;
• Het bezit van rijbewijs B is een pré.

Wij bieden

• Een dynamische werkomgeving;
• Een interessant en zeer divers
klantportfolio met opdrachtgevers
uit diverse branches met nadruk
op industrie, onderwijs, zakelijke
dienstverlening en de agrosector;
• Variërende vraagstukken, van
strategische plannen tot uitvoerende
werkzaamheden en gericht op zowel
in- als externe communicatie;
• Een team van gemotiveerde
medewerkers;
• Mogelijkheid om je door te ontwikkelen
in het vakgebied;
• Een passende salariëring.

Solliciteren

Herken je jezelf in bovenstaande vacature
en ben je net zo enthousiast over communicatie als wij dat zijn? Dan ontvangen we
graag je cv en motivatiebrief voor
vrijdag 9 februari via e-mail:
vacature@kempencommunicatie.nl
o.v.v. communicatiemedewerker.
Kijk voor meer informatie op
www.kempencommunicatie.nl of neem
voor vragen over deze functie contact op
met Wouter Hermans via 077 396 13 50.

werkt direct
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HALLO op vakantie...
HALLO Horst aan de Maas is al op veel plekken in de wereld geweest. Bent u ook, buiten Horst aan de Maas, op vakantie geweest en heeft u een leuke foto gemaakt
met de HALLO? Stuur deze dan naar redactie@hallohorstaandemaas.nl met uw gegevens en wie weet ziet u uzelf terug in de HALLO!

... in Egypte
... in Praag
Ans en Jan Litjens uit Melderslo gingen tijdens kerst op bezoek bij hun dochter Fia Litjens, die voor
haar werk in Praag woont. Bij de kerstmarkt op Old Town Square hadden ze even de tijd om de HALLO
te lezen en ermee op de foto te gaan. Op de achtergrond van de foto is de Sint Nicolaaskerk te zien.

Ger en Gerda Thielen-Schoeber uit Horst hebben afgelopen
maand een bezoek gebracht aan Egypte. Hier hebben zij zich laten
informeren over de levenswijze van de mensen die wonen in de
Sahara en over de geschiedenis van Egypte. Ze verbleven in een
resort met tuinen in Hurghada waar ze een bezoek brachten aan de
Rode Zee: “De Rode Zee heeft zeer helder water en is een erg mooi
snorkel- en duikgebied. We hebben echt tot rust kunnen komen.”
Ook was er even de tijd om de HALLO te lezen.

... in Australië

... in Uruguay
Michel Verstegen en Eric van der Heijden, beiden uit Sevenum, maakten in december een rondreis
door Uruguay. Zij bezochten daar onder meer de binnenlanden van dit Zuid-Amerikaanse land.
Uiteraard werd er ook met de HALLO geposeerd.

Wim Kurvers uit Sevenum bezocht tijdens zijn werkvakantie
Ayers Rock in Australië. Voor de lokale Aborigines is dit een belangrijke religieuze plaats. Het is ook een van de bekendste toeristische
plekken van het land. Wim poseerde er met de HALLO.

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
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Interim-directeur Omroep Reindonk

‘Ik ben hier niet om op
de winkel te passen’
De in Hegelsom woonachtige Trees Hogema is sinds 1 januari in dienst als interim-directeur van Omroep
Reindonk. Haar taak: meer rust en structuur aanbrengen in de vrijwilligersorganisatie.

Bekijk het filmpje
www.hallohorstaandemaas.nl

Nieuwbouwplan
Hegelsom krijgt
Dingsstraat
De nieuwe straat in het nieuwbouwplan Hegelsom-Zuid krijgt de
naam Dingsstraat. Hij wordt hiermee vernoemd naar ir. G.F.S. Dings die
onder andere directeur van Pluimveevakschool in Hegelsom was.
Het nieuwbouwplan, dat voorziet
in 22 woningen, grenst aan het
Bakhuuske en het PTC+-terrein.
Heemkundevereniging Hegelsom
heeft het voorstel gedaan om de
nieuwe straat te vernoemen naar
G.F.S. Dings. Volgens de heemkundevereniging heeft Dings, onder andere
directeur van de Pluimveevakschool
ook wel Praktijkschool genoemd,

veel betekend voor met name
de verenigingen in het dorp.
“Elke vereniging kon terecht bij
de Praktijkschool”, aldus de vereniging in haar motivatie. “Hij was
voorzitter van de voetbalclub en
stimulator van het nieuwe sportpark
Wienus.” Dings werd in 1932 geboren
in Roermond en stierf in 2007 in
Hegelsom.

Zondag 4 maart 09.00 - 15.30 uur

rommelmarkt
Manege Wieneshof,
Hagelkruisweg 25 te HORST

r dan
verhuurt méé
en!
kr
alleen markt am

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
Trees Hogema is de derde directeur voor Omroep Reindonk in anderhalf jaar tijd. Zij vervangt Randy
Habets, die in mei vorig jaar werd
aangesteld en de functie niet meer
kon combineren met zijn andere
werkzaamheden. Hij was de opvolger
van Pieter Janssen die eerder door de
omroep ontslagen werd nadat bleek
hij onder meer informatie had verzwegen voor het bestuur.
Hogema: “Ik ben pas drie weken
in dienst, maar wat mij nu al is opgevallen, is de kracht van deze organisatie. De passie en energie die er bij
de vrijwilligers is om iets moois te
maken. Mijn taak is ervoor te zorgen
dat de vrijwilligers de ruimte krijgen creatief te zijn en de continuïteit te borgen. Er was voorheen te
weinig overleg, men werkte soms
langs elkaar heen. Ik ben geen regel-

tante, ik leg de verantwoordelijkheden neer daar waar ze thuishoren.”
Naast zorgen voor meer structuur,
gaat Hogema zich ook richten op het
weer financieel gezond krijgen van
de organisatie. “Door meer budget kunnen we betere programma’s
maken, waardoor we meer inkomsten krijgen. Ik heb verder geen
verstand van radio maken, maar wel
van financiën. Daarnaast kan ik wel
helder nadenken en de juiste vragen
stellen.”
Voordat zij met pensioen
ging was Hogema oud-directeurbestuurder van De Zorggroep regio
Roermond en regio Tegelen. “Ik ben
hier niet om op de winkel te passen.
Ik wil wel iets bereiken. Het klopt dat
de omroep een onrustige periode
achter de rug heeft, maar ik houd
er juist van structuur in chaos aan te

brengen.” Met het oog op de ontwikkelingen rondom de samenwerking
tussen de diverse regionale omroepen, is Hogema voor zes maanden
aangesteld. “ Kijk, ik kan in die tijd
geen ijzer met handen breken. Een
half jaar is kort, dus ik heb haast.
Mijn doelen zijn er voor te zorgen dat
de organisatie een stabiele bodem
heeft en in een rustigere financieel vaarwater komt. Ik wil wel iets
opbouwen.” Heeft ze in die tussentijd ook nog de ambitie om zelf
achter de radiomicrofoon te kruipen?
“Daar ben ik nu in elk geval nog niet
mee bezig”, lacht ze. “Ik vind het wel
een grote prestatie hoe deze groep
vrijwilligers deze omroep draaiende
houdt. Het is jammer dat mensen dat
niet zien wanneer ze de radio aanzetten. Maar ja, ik kan niet heel Horst
aan de Maas hier uitnodigen.”

Bestemming zwembad De Berkel
knelpunt in besluitvorming
Er kan wel besloten worden tot de bouw van een nieuw zwembad in Horst, maar de grote vraag is
voornamelijk wat er met de oude locatie gaat gebeuren. Zo blijkt uit de vergadering van de commissie
samenleving van dinsdag 23 januari. Enkele ideeën werden aangedragen door gemeente Horst aan de Maas,
zoals een woningcomplex en parkeergelegenheid.
De SP is vooral benieuwd naar
de technische afhandeling van de
sporthal, die gekoppeld is aan het
zwembad. “Als het zwembad weggaat, moet er ook gekeken worden
naar de sporthal. Wat ook financiële
gevolgen zal hebben”, aldus Frank
Spreeuwenberg. Dat zwembad
De Berkel gedateerd en aan renovatie toe is, is duidelijk. Een trainer van
het HZPC geeft tijdens de vergade-

ring aan dat de club onlangs een partij
uit Zuid-Limburg op bezoek had, die
duidelijk te kennen gaf: “Zo, we gaan
terug in de tijd hier.”
Als er nu niet een nieuw zwembad komt, dan zal deze kwestie
omtrent De Berkel hoe dan ook over
10 tot 15 jaar weer aan de orde
zijn. Daarnaast zijn de kosten voor
een nieuw zwembad evenredig aan
de renovatie van het huidige bad.

“Hoe langer het duurt voordat er
een besluit genomen wordt, hoe
hoger de kosten zullen oplopen.
Dit geldt voor zowel de bouw van
een nieuwe locatie, als het onderhoud van de huidige locatie”, stelt
wethouder Ger van Rensch. “Bij een
zwembad heb je toch te maken met
water en chemicaliën, wat meer
onderhoud vergt dan ieder ander
gebouw.”

Gezocht te Panningen:

Magazijnmedewerker

m/v

Als magazijnmedewerker bij Car & Truck Care bv zorg je voor
een correcte en vloeiende verwerking van de inkomende en
uitgaande goederenstroom. Je staat in voor het laden/lossen van
vrachtwagens, klantenorders klaarmaken voor verzending, het
magazijn op orde houden, kortom een zeer afwisselende functie.
Wat verwachten wij?
• Je bent gemotiveerd om van elke dag het beste te maken
• Je werkt accuraat en resultaatgericht
• Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel
• Je bent allround inzetbaar voor alle mogelijke magazijntaken
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B
• Kennis van Engelse en/of Franse taal is een pluspunt
Wat bieden wij?
• Onmiddellijke indiensttreding
• Na een proefperiode bieden wij een fulltime baan van 38u per week
• Je komt terecht bij een jong, enthousiast team
• Bij ons ben je geen nummer, je krijgt ruimte voor ontwikkeling en
eigen initiatief
• Werkzekerheid in een kerngezonde onderneming
• Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
Uurrooster:
Maandag-donderdag: 08.30u-12.00u en 12.30u-17.00u
Vrijdag: 08.30u-12.00u en 12.30u-15.00u
Enthousiast geworden?
Stuur dan onmiddellijk je motivatiebrief vergezeld van je Curriculum
Vitae door naar sales@ctcnl.nl
Voor meer informatie over onze firma kijk op onze website:

WWW.CTCN L .N L
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Waar geen uitzicht meer is
ontstaat inzicht

Soms is ut beater iets moijs te verleeze
dan det ze ut noëits hes gehad.....
Op vrijdag 26 januari 2018
overleed in de leeftijd van 77 jaar

Toën Schreurs
echtgenoot van

An Schreurs - van Enckevort
pap en opa van
Twan
Edith en Paul
Eline en Youri
Mika
Familie Schreurs
Familie van Enckevort
Heerstraat 3, 5975 PW Sevenum

Ine Verbruggen
* 14 juni 1944

Horst

Melderslo, Gaston en Mieke
Fleur, Merel
Berg en Terblijt, Monique en Eric
Marit, Stijn, Anneroos
Correspondentieadres:
Achter de Pastorie 15
5962 BB Melderslo
De crematieplechtigheid zal worden gehouden
op zaterdag 3 februari 2018 om 14.00 uur in
crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.
Bijeenkomst in het crematorium om 13.45 uur
alwaar gelegenheid tot condoleren.

Pap is thuis.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen
op woensdag van 18.00 - 20.00 uur
en donderdag van 15.00 - 17.00 uur.
De afscheidsdienst, waarvoor wij u uitnodigen,
vindt plaats op zaterdag 3 februari om 11.00 uur,
thuis in de bedrijfsruimte aan de Heerstraat te Sevenum.
Aansluitend zal pap in stilte worden gecremeerd.

† 28 januari 2018

’t Is oké

Ger Nabben
Melderslo, 14 december 1941

Horst, 27 januari 2018

Familie Nabben

Toën,
we hebben jou gekend als een hardwerkende,
altijd aanwezige werkgever.
Als personeel hebben we altijd graag voor je gewerkt.
De laatste tijd ging het lichamelijk niet meer zo goed,
maar je interesse voor het bedrijf en personeel
heb je nooit verloren.

Gerard Smuldersstraat 18
5966 NT America
Ger is voor het laatst in ons midden
op donderdag 1 februari om 16.00 uur
in Crematorium Boschhuizen aan de Spurkterdijk 40,
5807 EE te Venray.
U kunt persoonlijk afscheid van Ger nemen
op woensdag 31 januari tussen 19.00 en 19.45 uur
in Uitvaarthuis Horst, Nijverheidsstraat 4, 5961 PJ te Horst.

Toën een goede laatste reis!
Wij wensen An, Twan, Edith, Paul
en de kleinkinderen veel sterkte toe.

Bloemen zijn mooi, maar voor even.
Daarom zou Ger een gift voor Buurtzorghuis Hospice
d’n Doevenbos meer op prijs stellen.
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister.

7-2-2018

Angelique
Een jaar van vallen en opstaan
Een jaar van hard en stil verdriet
Een jaar van weten wat pijn is
Een jaar van eeuwig gemis
Wij gedenken haar op zaterdag 4 februari a.s.
in de H. Hubertuskerk te Hegelsom.

www.theoarts.com

Gevraagd grasland of bouwland, voor
langere termijn. Tel. 06 13 11 35 66.
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.
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.
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.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.

Te weten hoe zij gewaardeerd werd tijdens haar leven,
hoe geliefd zij was en te voelen al deze vriendschap,
is voor ons een grote troost.
Heel, heel hartelijk dank.
Familie Kleuskens

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Oudergroep Dyslexie.
Informele bijeenkomsten voor ouders
van dyslecten. Uitwisselen van
ervaringen en tips kosten 5 euro per
bijeenkomst.Volgende bijeenkomst
8 februari 20:00 te Sevenum
info@reachup.nl tel. 06 50 27 19 73.

Claar Kleuskens-Croonenbroek

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

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

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

Het heeft ons bijzonder goed gedaan zoveel blijken van
belangstelling te mogen ontvangen na het overlijden van mijn
lieve vrouw, ôs mam en oma

Dag en nacht bereikbaar

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

Hay & Nelly
Baltussen-Wismans

Zwarte markt Venray,
zon. 4 feb. Evenementehal.
600 Kramen van alles en nog wat.
vanaerlebv.nl / 0492 52 54 83.

P.V. ’t Plentje,
Personeel A. Schreurs Plantenkwekerij B.V.

7-2-2017

50 jaar getrouwd
2-2-2018

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

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

Zon.4 febr.

HAN-MARK
ARENDSE
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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Muzikaal talent

Gefeliciteerd!
Jack Janssen

Pim Hesen in
talentenprogramma L1
Pim Hesen uit Broekhuizenvorst is afgelopen zaterdag 27 januari gepresenteerd als één van de vijf talenten voor een nieuw talentenprogramma op L1. Het programma heet Talent & Co en staat helemaal in het
teken van de ontwikkeling en coaching van muzikale talenten.

met je

25 jarig jubileum
tussen de
lekkerste Cherrytomaten.

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.
Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of
nieuwe website!
Bel mij op 06 31 52 45 17.
Te huur luxe appartement in het
centrum van Horst, 2 slaapkamers,
royale badkamer, berging, kamer met
open keuken, dakterras. Huur
€ 975,00 per maand incl.servicekosten.
Belangstelling 06 13 11 37 97.
Campers te huur.
Vakantie Noorwegen, Italië? Huur een
camper en geniet van de vrijheid.
Camper verhuur, essodewitte.nl
Luc Boekestijn. 06 43 47 63 39.

Vakantiehuis te huur in Spanje.
Leuke complete vakantiewoning voor
4 pers. aan de Costa Blanca Spanje, zee
op 300 mtr afstand, in Guardamar del
Segura, 35 km zuidelijk van vliegveld
Alicante. Meer info: frans.huijs@home.nl

Het nieuwe programma onderscheidt zich naar eigen zeggen van
andere bekende talentenshows,
door de focus op de ontwikkeling te
leggen en wat hier zoal bij komt
kijken. Degene die zich het meeste
ontwikkelt in een jaar tijd, wordt
beloond met een waarderingsprijs,
in de vorm van een coachingtraject.
De kandidaten zijn voornamelijk

geworven bij in Limburg bestaande
cultuurprofielscholen: scholen waarin
kunst en cultuur nadrukkelijk op het
lesrooster staan.
Pim zit op het Valuascollege in
het tweede jaar van TOPklas muziek
en speelt saxofoon. TOP staat in dit
geval voor ‘talent ontwikkel project’.
Er waren in totaal twintig geselecteerde kandidaten, maar uiteindelijk

mogen er maar vijf meedoen.
Pim gaat zich meten met vier andere
Limburgse talenten op het gebied
van piano, dans, dj, dwarsfluit en
zang.
Zijn ontwikkelingen zijn te volgen op www.talentenco.tv, wat de
plek is waar de sociale media-filmpjes die de talenten gaan maken,
worden gepubliceerd.

Kantoorruimte in Horst-centrum.
Kantoorruimte, ideaal voor starters,
vanaf 250,- per mnd, div. afm.
06 24 19 24 01 Businesscentrum Horst.

Rotonde Sevenum versierd

www.bijconstance.123website.nl
Een bijtanken. Tijd voor een beautybehandeling. Of voor de voeten, de
spa-pedicure.

Nadat eerst de rotondes en komborden in Horst aan de Maas versierd werden met oranje en blauwe ballonnen, een verkiezingsstunt van de VVD, is nu de rotonde aan de Horsterweg in Sevenum ‘aangekleed’.

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site of bel
077 467 01 00 en meld u aan.
Naai- en verstelwerk. Is uw broek
te lang, de rits kapot of moet er iets
vermaakt of gemaakt worden?
Bel dan 06 28 12 22 49.

Nienke naar de
tweede ronde van
The Voice
Nienke Wijnhoven, het negentienjarige zangtalent uit Horst, heeft
de eerste liveshow van het programma ‘The Voice Of Holland’ overleefd. Dit betekent dat ze in de tweede ronde van de liveshow weer op
het podium staat en een stap dichterbij is bij de winst.
Nienke Wijnhoven zong in een
rode jurk volgens de jury de sterren van de hemel met het nummer ‘Paint it black’. Haar optreden
leverde haar een daverend applaus
op en een tien van haar coach
Anouk. Ook het publiek en de

andere coaches gaven het optreden
hoge cijfers. Zo kreeg ze een 8 en
een 9 van Ali-B en Miss Montreal.
Waylon gaf Nienke een 6,5 maar
dit werd gecompenseerd door een
8,25 die ze kreeg van het kijkende
publiek.

Het betreft deze keer een eenmansactie van kunstenares Helmie
van de Riet van het atelier Zonder
Gum uit Hegelsom. “De reden dat ik
het heb gedaan, is omdat ik vind dat

de rotonde aandacht nodig heeft”,
aldus Van de Riet. “Het is zo’n centrale rotonde en ze verdient een
betere uitstraling. Door de ‘asperges’
een stropdas of vlinderdasje te

geven, ontstaan er persoonlijkheden.
Als ik mensen een glimlach kan
ontlokken, dan heb ik mijn doel
bereikt”, zegt de Hegelsomse kunstenares.
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Wat een mens aan goeds
aan de wereld geeft,
gaat nooit verloren.

I’m the one that’s got to die when
it’s time for me to die, so let me live my
life the way I want to.
Jimi Hendrix

Louis van den Munckhof
echtgenoot van

Marij Cox
Hij overleed in zijn eigen vertrouwde omgeving
op de leeftijd van 62 jaar.
Marij
Lizzy, Lynn
Jesse en Sanne

Dankbaar voor alle mooie en ﬁjne herinneringen die hij ons
achterlaat, geven wij u kennis van het overlijden van mijn
lieve man, onze pap, opa en superopa

Jan van der Zandt
* 24 september 1931

echtgenoot van

Leny van der Zandt - van Teffelen
Marga en Frans †
Jan en Loes, Jax, Rick, Jesse
Marieke en Davy, Aellin

Familie van den Munckhof
Familie Cox

Anita en Leo †
René en Robin
Steffan

Melderslo, 28 januari 2018
Sint Odastraat 31, 5962 AV
Wij nodigen jullie uit om samen met ons afscheid
van Louis te nemen op vrijdag 2 februari om 14.00 uur
in de aula van Crematorium Boschhuizen
aan de Spurkterdijk 40, 5807 EE te Oostrum-Venray.

Verdrietig hebben wij kennis genomen van het
overlijden van onze zeer gewaardeerde collega

Dex
Correspondentieadres: Middelijk 27, 5961 EM Horst
Pap is in uitvaartcentrum Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te
Venray, waar u vrijdag tussen 15.00 en 16.00 uur welkom
bent om afscheid van hem te nemen.
De afscheidsdienst vindt plaats zaterdag 3 februari om
16.00 uur in crematorium Boschhuizen.

Louis was een collega waar wij altijd op terug konden vallen,
een rustige en zeer prettige collega om mee samen te werken.
Wij zullen Louis missen en wensen Marij, Lizzy, Lynn,
Jesse en Sanne heel veel warmte en kracht toe.
De collega’s van de Belastingdienst

Wij zijn bedroefd door het overlijden van

Ineke Albers-van der Molen
Ineke was sinds 2011 als vrijwilligster actief in voormalig
Elzenhorst, Berkele Heem en de laatste jaren in hof te Berkel.
Zij bracht kleur in het leven van de bewoners, waar ze mee deed
knutselen en sjoelen. Met veel plezier kijken wij terug op de
bijzondere momenten tijdens deze activiteiten.
We zullen haar missen.

Ruim 6 jaar heeft Louis zich, geheel op zijn eigen manier,
ingezet voor het wel en wee van onze vereniging.
Helaas is hier veel te vroeg een einde aan gekomen.

Bewoners, medewerkers en vrijwilligers,
Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
De Zorggroep

Dinsdag 23 januari kwam het droevige bericht
van het plotseling overlijden van

Wim Opbroek

Tijdens onze bijeenkomsten zullen wij
hem ten zeerste missen.

Wim was jarenlang een stuwende kracht
binnen HSV ’t Bliekske, als penningmeester en jarenlang
als voorzitter. Vele projecten waar Wim zich in vastbeet
wist hij succesvol af te sluiten.
Ook binnen de wedstrijdgroep was Wim succesvol.

Wij wensen Marij, Lizzy en Lynn, Jesse, Sanne en familie
heel veel sterkte toe met dit verlies.

Wij wensen de familie veel sterkte
met de verwerking van dit verlies.

Bestuur en leden
S.V. Davy Crockett, Horst

Bestuur en leden HSV ‘t Bliekske Horst

Binnen onze vereniging ging zijn voorkeur uit naar
oude wapens en de herkomst hiervan.

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

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.

B.z.a. De Laatste Hoop
Mollenbestrijding 06 36 08 66 35.

Te koop goed onderhouden
hoekwoning in Griendtsveen op
een perceel van 240 m2. Vraagprijs
179.000 kk Mob: 06 57 85 44 48.

Poetshulp gezocht. Poetshulp
gevraagd in Swolgen. Een dagdeel
per week, liefst donderdag. Reacties
mogen naar J. Aerts 06 14 56 53 87.

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

Maud
28 januari 2018
Dochter en zusje van:
Henry Mulders en
Kim Rommen
Bram
Nusseleinstraat 16
5966 NJ America

Geboren

Lenn

Guus
28 januari 2018
Zoontje van
Tom en Anne Zanders-Thijssen
Pastoor Debijestraat 46a
5963 AG Hegelsom


Nanne
Geboren op
29 januari 2018
Dochter en zusje van
Marijn Litjens
en Krista Hesen
Malu en Luna
Kabroekstraat 24
5966 NX America

We wensen haar man, kinderen, kleinkinderen,
familie en vrienden veel sterkte toe.

Afgelopen zondag bereikte ons
het droevige bericht van het overlijden van ons lid

Louis van den Munckhof

Geboren

Welkom lief meisje

Louis van den Munckhof
Louis werkte met een enorm verantwoordelijkheidsbesef,
met een grote gedrevenheid, was hulpvaardig en had een schat
aan kennis van de systemen binnen onze organisatie.

† 30 januari 2018

Zo mooi, zo mooi
Zo onvoorstelbaar mooi.
Welkom lief meisje




Dinsdag 23 januari kwam het droevige bericht van het plotseling overlijden van
Wim Opbroek

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
Boomverzorging. Snoeien of kappen
Wim was jarenlang een stuwende kracht binnen HSV ’t Bliekske,
tegelwerken.
06 53 90 25 44.
van moeilijke bomen, versnipperen
als penningmeester en jarenlang als voorzitter.
en afvoeren.
RegioafHorst-Venray.
Vele projecten waar Wim zich in vastbeet
wist hij succesvol
te sluiten.
Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Info@HermanJakobs.nl
06 54 31 21 44.
Ook
binnen
de
wedstrijdgroep
was
Wim
succesvol.
Loopt de rits open van uw broek,rok,
Woninginrichting
bij
u
thuis. Trap
jas, tas of laars?
Wij
kunnen
deze
in
veel
Wij wensen de familie veel sterkte met de verwerking van dit verlies.
bekleden
incl.
tapijt
vanaf
€ 150,00.
gevallen repareren,
klaar
terwijl
Bestuur en leden HSV ‘t Bliekske Horst
Zie website voor meer info
u wacht! Ook voor drukkers en
inslagknopen. Waar? Elke dinsdagwww.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
morgen op de weekmarkt te Horst.
tel. 06 16 37 45 14.

Geboren

Yfke

27 januari 2018
Dochter van
Ruud & Marloes Slaats-Mejan
Zusje van Stan
Luttelseweg 13
5975 VW Sevenum

Geboren

Juul
26 januari 2018
Dochter van Loes Heger
en Mart Mulders
Zusje van Fem en Cas
Jacob Poelsweg 36
5966 RB America

Cursus weerbaarheid,
10 lessen voor de jeugd van 9 tot 14
jaar. Op dinsdagavonden, start op 20
februari in ‘t Gasthoes te Horst. Voor
fysieke en mentale weerbaarheid.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.

en zo 09
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GEPLUKT Tineke Geurts-van Rens
het leszwemmen gaan begeleiden
en nu het G-zwemmen.” Eind jaren
90 besloot ze weer textiellessen te
gaan geven, dit keer op ‘t Wildveld
in Venlo. “Daar haalde ik echter geen
voldoening uit. In die tijd was Museum
de Kantfabriek net in de opstartfase.
Ik heb gevraagd of ze nog hulp konden gebruiken en vier maanden later
zat ik in het bestuur.” Als commissiehoofd wisselexposities is ze gemiddeld zo’n drie dagen in de week in het
museum te vinden. Tineke stelt samen
met haar team de wisselexposities
in het museum samen. Ze bezoekt
kunstenaars en mag bij andere musea
een kijkje in de keuken nemen. “Dit is
zo leuk om te doen. Ik vind het fantastisch dat we met een groep van
150 enthousiaste vrijwilligers dit
museum draaiende houden. Je krijgt
er verder niets voor, een kopje koffie
en waardering van bezoekers, maar
hier haal ik zo veel voldoening uit.”

‘De week zit
lekker vol’

Textiel loopt letterlijk als een rode draad door haar leven. Zo is ze onder andere vrijwilliger bij Museum de Kantfabriek in Horst. Verder reist en
wandelt ze graag. Deze week wordt Tineke Geurts-van Rens uit Meerlo geplukt.
Tineke werd 64 jaar geleden
geboren aan de Langstraat in
Hegelsom als dochter van ‘d’n timmerman’. Ze is de jongste van vijf kinderen en omschrijft haar jeugd in
Hegelsom als plezierig. “Ik heb nu
echter geen binding meer met het
dorp. Al rij ik wel altijd even langs ons
ouderlijk huis als ik bij mijn zoon op

bezoek ben geweest”, lacht ze. Na
de lagere school ging ze naar de
toenmalige middelbare meisjesschool
Marianum in Venlo. Na een jaar
vormingsklas (aanvullende opleiding
op het gebied van algemene en huishoudelijke kennis) in Horst, ging ze
naar Eindhoven. Daar volgde ze de
vierjarige Na-opleiding tot lerares 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.
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naaldvakken. “Daarna ben ik naailessen gaan geven aan de huishoudschool in Horst en Panningen.”
Tineke leerde haar echtgenoot
Frans kennen op de zwemclub in
Horst. “Ik zwem al van jongs af aan.
Je had vroeger in Horst het buitenbad
van ‘Hesen Bert’. Dat ging open als
de watertemperatuur 16 graden was.
In het voorjaar gingen we dan telkens
kijken of het water al warm genoeg
was om te mogen zwemmen. Dan kregen we een jaarabonnement en gingen we na school en in de vakanties
zwemmen. Op mijn vijftiende werd ik
lid van het dames waterpoloteam van
HZPC. Ik wilde niet wedstrijdzwemmen, maar wel iets in teamverband
doen, dus werd het waterpolo. Frans
speelde in het herenteam.” Ze trouwden in 1978 en verhuisden al snel naar
Den Haag, omdat Frans daar een baan
kon krijgen. Ze woonden uiteindelijk
15 jaar in de Hofstad en kregen er drie
kinderen, twee zoons en één dochter. In Den Haag werkte Tineke een
tijdje als activiteitenbegeleidster in
een psychiatrische instelling. Nadat ze
kinderen kreeg, stopte ze daarmee
en was ze onder andere vrijwilligster
op school. Ook sloot ze zich aan bij de
plaatselijke zwemvereniging. De band
met HZPC bleef echter ook. “Elke keer
als we op familiebezoek gingen, trainden we in het weekend in Horst”, zegt
ze lachend.
Na een aantal jaren verhuisde het
gezin terug naar Limburg. “Al had het
midden in de stad wonen ook wel
zijn charmes, ik vond het geen ideale
plek voor kinderen om op te groeien.

Veel te druk. Het was niet zo dat we
per se terug wilden naar Horst, het
had elke andere plek in het zuiden
kunnen zijn. Het was heel toevallig dat Frans in Meerlo een baan kon
krijgen.” Een week nadat ze verhuisd waren, belde de voorzitter van
HZPC: ze zochten nog mensen voor
het bestuur. “Ik ben onder andere

Voor het museum is ze ook
al enkele keren in het buitenland
geweest. Zo bezocht ze een tijdje
geleden samen met twee andere
vrijwilligers de Hogeschool voor
Volkskunst in St. Petersburg in
Rusland. “Dat was in het kader van
een tentoonstelling die we in mei
openen. Reizen vind ik erg leuk om te
doen. We hebben een kleine camper
waarmee we er regelmatig op uitgaan. Nee, dat hoeft niet per se ver
weg te zijn. Landen als Duitsland,
Oostenrijk. We gaan graag de natuur
in.” Met haar vrijwilligerswerk voor
de Kantfabriek en de zwemclub krijgt
ze haar tijd wel om. “We hebben ook
nog twee kleinkinderen, met een
derde op komst, dus de week zit
lekker vol.”

Houthandel & Timmerbedrijf
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& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
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Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

Coen Absil onroerende zaken legt zich toe op de markt van het onroerend goed,
letterlijk en ﬁguurlijk gezien in de ruimste zin van het woord. Het werkgebied

betreft vooral woningen, evenals (voormalige) bedrijven in de agrarische sector.

Lottumseweg 37, Broekhuizen

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

10

winkel&bedrijf

01
02

Weijs & Hooft opleidingen
ontvangt NIBHV Keurmerk
Weijs & Hooft opleidingen BV uit Horst is één van de vijf opleidingen in Nederland die het nieuwe NIBHV
Keurmerk ontvangen. Dit omdat ze aan de strenge kwaliteitseisen van de NIBHV voldoen.

Weijs & Hooft opleidingen biedt
opleidingen aan rondom hulpverlening
op de werkvloer. Ze heeft het keurmerk mogen ontvangen omdat ze

probeert de kwaliteit van veiligheidscursussen in Nederland te verhogen.
Het NIBHV Keurmerk laat zien dat
Weijs & Hooft opleidingen voldoet aan

de eisen rondom een goede, gemotiveerde instructeur, een veilige leeromgeving en actuele lesstof en
oefenmiddelen.

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

Grote vraag en
slinkend aanbod...

Door: Dennis Holthuijsen, Register Makelaar Taxateur o.z.,
bestuurslid NVM Limburg
De woningmarkt in Horst aan de Maas wordt steeds krapper. Voor het
eerst sinds het dieptepunt in de crisis daalde ook in Horst aan de Maas het
aantal transacties (- 2 procent). Vooral in het goedkopere segment droogt
het woningaanbod op. In totaal staan er in Horst aan de Maas 22 procent
minder woningen te koop dan vorig jaar. Ter vergelijking voor heel
Nederland zit dat cijfer zelfs op 36 procent minder woningen. De afname
van het aanbod en de aanscherping van de financieringsregels per
1 januari 2018 zorgen ervoor dat met name starters op de woningmarkt
het moeilijk hebben.
Ook de prijzen van woningen
blijven stijgen. In de gehele gemeente Horst aan de Maas stegen de vierkante meter prijzen met 6,5 procent
ten opzichte van vorig jaar. In heel
Nederland stegen de prijzen met
maar liefst 9,1 procent. De gemiddelde prijs van alle te koop staande
woningen in Horst aan de Maas is op
dit moment 336.000 euro. Dit wordt
natuurlijk mede ingegeven door
het relatief hoge aantal vrijstaande woningen in onze gemeente.
De verkooptijden worden ook steeds
korter gemiddeld staat een woning
in Noord Limburg 80 dagen te koop.
Over heel Nederland gezien is dat
nog relatief lang, want het gemid-

delde voor het hele land is 52 dagen.
Kortom: krapper aanbod, toenemende vraag, gestegen prijzen en steeds vaker moeten opbieden, voor kopers niet
het allerprettigste beeld van de markt.
Sterker nog: we zien meer en meer consumenten koopschuw worden. De koper
van nu heeft niet altijd meer zin om in
de rij te staan voor een woning om vlak
voor de drempel te horen dat de woning
aan een ander verkocht is.
De huidige problemen lijken vooral
kwantitatief, maar op langere termijn dreigt een kwalitatief tekort aan
woningen. Het aandeel gezinnen neemt
af en het aandeel jongere, maar vooral
oudere stellen en alleenstaanden neemt
toe. De woonwens van de babyboom-

generatie is te complex en te divers
om in één woningsegment te vatten.
Ik merk dat veel hechten aan een tuin
en het wonen op de begane grond.
Bouwen van alleen maar appartementen is dus te eenzijdig. Hoe kun
je de voordelen van een appartement
combineren met de voordelen van
een huis? Kan nieuwbouw dit oplossen of moeten we bestaande woningen aan gaan passen? Interessante
uitdagingen voor de toekomst.

www.intermakelaars.com
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CDA en SP

‘Zorgen voor betaalbare woningen
voor jongeren’
Alle politieke partijen zijn het er over eens: Horst aan de Maas moet een zo aantrekkelijk mogelijke leefomgeving zijn voor iedereen. Maar hoe bereik je dat? HALLO Horst aan de Maas gaat de komende weken in gesprek
met de zes partijen over de thema’s leefbaarheid, jongeren en ouderen. In deze aflevering Danny van Hees van
het CDA en Bart Cox van de SP over de jongeren.

er betaalbare woningen beschikbaar
zijn voor ze”, vertelt Bart Cox.
“De gemeente kan vooral dit probleem tackelen binnen de huursector.
Bij de SP vinden we daarom ook dat
er meer geïnvesteerd moet worden
in goedkope huur.” Danny van Hees
is het hier mee eens. “We moeten
vooral het wonen hier zo aantrekkelijk mogelijk maken voor de jongeren. Het grootste probleem is dat er te
veel vraag is, maar te weinig aanbod.
De gemeente had hiervoor verschillende projecten. De semi-permanenten woningen in America bijvoorbeeld.
Toch moet de gemeente blijven doorpakken op dit thema.”

Sozen veel
breder inzetten

Het is al jaren een bekend fenomeen: de wachtlijsten voor een huurwoning in Horst aan de Maas. Wie in

aanmerking wil komen voor een huurhuis, moet al snel rekening houden
met een wachttijd van zeker drie jaar.

Beide partijen denken hier hetzelfde
over. “Als je wilt dat jongeren hier blijven moet je er vooral voor zorgen dat

Lobbydocument O-twee

Werkgelegenheid leidend voor
gemeenteraadsverkiezingen
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen laten de politieke partijen van Horst aan de Maas weten
dat het belangrijk is dat ondernemers en onderwijs beter op elkaar aansluiten, om zodoende de werkgelegenheid te bevorderen.
Ondernemersvereniging O-twee
Horst aan de Maas en de Limburgse
Werkgeversvereniging (LWV) hebben eind november een lobbydocument overhandigd aan de politieke
partijen van gemeente Horst aan de
Maas. De partijen zijn hier allemaal
op hun eigen manier mee aan de
slag gegaan. VVD is dieper ingegaan op het document door in
gesprek te gaan met ondernemers.
Hieruit kwam naar voren dat de
samenwerking tussen de ondernemers, het onderwijs en de overheid
heel belangrijk is. Hierbij streven ze
naar een groei van de lokale economie en de werkgelegenheid.
“We willen in het bijzonder werken
aan een meer optimale aansluiting
tussen het onderwijs in de regio en
in de gemeente gevestigde ondernemingen”, vertelt fractievoorzitter
Peter Elbers. Een samenwerking die
ook terug zal komen in het pro-

gramma van de CDA. Zij willen een
plan opstellen met ondernemers en
onderwijs waarbij dit actiepunt wordt
aangepakt. “Gewoon samen doen”,
aldus Bob Vostermans.

‘Het moet niet gaan
om snelle winst’
Ook de PvdA pleit voor een
nauwe samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarktvraag. “Dit met
als doel het aantal werkzoekenden tot een historisch laag niveau te
brengen in Horst aan de Maas”, geeft
Birgit op de Laak aan. Daarnaast is
duurzaamheid een thema dat terug
zal komen bij de PvdA: “Het bedrijfsleven is logischerwijs een flinke
energiegebruiker, als je daar kunt verbeteren heeft dat duidelijk impact.”
Iets waar D66+GroenLinks zich ook
in kan vinden. “De kansen die O2
ziet voor de transitie naar een CO2-

neutrale economie, zijn ons uit het
hart gegrepen. Geen bedrijventerreinen meer bijbouwen, maar dat
wat we hebben zo goed mogelijk
bezetten”, vertelt fractievoorzitter
Jim Weijs.
Door de SP wordt geen enkel
document één op één overgenomen, maar wordt er gekeken naar
wat aansluit op wat ze al doen.
“Wij vinden de MKB en werkgelegenheid zeer belangrijk, en stellen
de arbeider voorop. Het moet niet
gaan om snelle winst, maar om
hoogwaardige arbeid voor lokale
mensen”, aldus Bart Cox van SP.
Fractievoorzitter Bram Hendrix van
Essentie laat weten het lobbydocument als een goed initiatief te zien
en neemt de input ter harte. “Het is
lokaal gericht, maar wel met regionale gedachten, omdat het belangrijk is dat we inzien dat Horst geen
eiland is.”

Jeugd onder de 16 jaar zal zich
waarschijnlijk nog niet druk maken
over haar toekomstige woonsituatie. Voor haar is het belangrijker
een plek om heen te gaan en anderen te ontmoeten. Volgens Cox zijn
er wel plekken om naar te toe gaan,
maar zijn deze minder toegankelijk
dan eigenlijk zou moeten. “De jongerensozen zijn hier eigenlijk voor
bedoeld, maar we zien dat een aantal
zich alleen maar focust op een heel
beperkt groepje jongeren. Sozen moeten weer veel breder ingezet worden,
daarvoor zijn ze bedoeld.” Van Hees
vindt dat de groep onder de 16 inderdaad overal tussen valt. “Vroeger had
je veel meer opties voor deze jongeren, maar tegenwoordig is er niks
meer. Ik denk dat de gemeente moet
gaan kijken naar een nieuwe plek voor
hen. Zo voorkom je dat deze groep op
straat gaat hangen.”
Alhoewel keten bij sommige

mensen bekend staan als zuipketen
denkt Van Hees toch dat ze een goed
iets zijn. “Een keet zorgt er voor dat
jongeren van de straat blijven en er
is controle vanuit de ouders.” Cox vult
hier op aan dat er dan wel goede
voorlichting over alcohol moet zijn.
“Keten zijn alles behalve slecht en
er mag best wat gedronken worden.
Maar dan moet er wel goede voorlichting zijn over overmatig alcoholgebruik.” Beiden vinden overigens dat
alleen voorlichting over alcoholgebruik niet genoeg is. Voorlichting over
drugs moet er ook zijn. “Uit onderzoek
blijkt dat jongeren steeds meer drugs
gebruiken dan voorgaande jaren.
De ouders en de gemeente moeten
daarom ook dit gesprek aangaan”,
vindt Van Hees. Cox is het hier mee
eens. “Jongeren gebruiken nu eenmaal meer drugs en blowen zeker niet
alleen. Als gemeente moeten we dit
erkennen en goede voorlichting bieden.”

Meer voorlichting
over drugs
Een café in Horst heeft sinds een
paar weken zijn sluitingstijden aangepast. Om twee uur ’s nachts is het
voortaan al afgelopen. Beide heren
vinden dit geen verkeerde verandering. “Als een kroeg niet meer verdiend heeft hij het volste recht om
hier iets aan te doen. Ik denk dat het
eerder sluiten van deze kroeg ook de
overlast na het uitgaan verminderd”,
zegt Cox. Volgens Van Hees zijn ouders
ook erg enthousiast over de nieuwe
tijden. “Ik heb al van heel wat ouders
gehoord dat ze hier blij mee zijn.
De kinderen zijn toch wat eerder thuis
en fitter de volgende dag.”

HOFFZ
INTERIOR

Hoffz Interieur is een interieurgroothandel in de landelijke sfeer
en heeft een dealernetwerk door Europa met Nederland als
voornaamste markt. Tevens beschikken we over een Brandstore in
Roermond die ook dienst doet als showroom voor onze dealers.
Als uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

PROACTIEVE
ADMINISTRATIEVE KRACHT m/v
voor onze groothandel in Baarlo
Parttime, min. 20 uur en max. 32 uur per week

CREATIEVE
ENTHOUSIASTE KRACHT m/v
voor onze Brandstore in Roermond
Parttime, min. 24 uur en max. 32 uur per week
Voor meer inhoudelijke informatie
verwijzen wij u naar onze website www.hoffz.nl/joboffer
Contactpersoon: Carola van der Weide, carola@hoffz.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Duurzaam consumeren
Waarom moet iedereen een boormachine, grasmaaier of gourmetstel hebben? Veel spullen gebruik je maar een aantal keer per jaar. Ik
wil daarom het thema deeleconomie op de agenda zetten. In een
deeleconomie staat collectief consumeren centraal.
In de schuur of op zolder vind je
veel spullen die maanden niet
gebruikt zijn en auto’s staan regelmatig langere tijd geparkeerd langs
de weg. Mijn auto rijdt gemiddeld
30 minuten op een dag. Hij zou 23,5
uur door anderen gebruikt kunnen
worden. Daarnaast dragen stil-

staande auto’s niet bij aan een
overzichtelijk en fris straatbeeld. Als
we 10 procent van de auto’s zouden
kunnen weghalen komt er veel
ruimte vrij voor bijvoorbeeld een park
of een mooi speelveld. In 2014 heb ik
mijn rijbewijs gehaald en ik heb
destijds geprobeerd om mensen

enthousiast te krijgen om samen een
auto te delen. Toen zagen mensen
het als vrijheid inleveren en het
systeem was er nog niet op was
ingericht. Maar tijden veranderen en
door onze smartphones en tablets is
het heel eenvoudig om platformen
zoals Preeby, Snappcar of
Thuisafgehaald te gebruiken. Via deze
apps kunnen je spullen delen, auto’s
onderling verhuren of een extra
gemaakte portie eten verkopen.
Verschillende verzekeraars maken het

inmiddels mogelijk om gezamenlijk
een auto te kopen en te verzekeren.
Hierdoor hoeven we zelf minder
spullen te kopen. Door te delen zijn er
minder grondstoffen nodig en het is
ook nog eens goed voor je eigen
portemonnee. Tot slot hebben we ook
meer contact met elkaar, een sociaal
aspect dus. De gemeente kan ook een
bijdrage leveren door zelf actief
spullen te delen en dit te stimuleren.
In ons programma is bijvoorbeeld
opgenomen dat wij initiatieven voor

deelauto’s in alle kernen willen
stimuleren. Ik kan niet wacht tot de
eerste elektrische deelauto in ons
straatbeeld verschijnt. De deelauto
is misschien wel het alternatief als
het gaat om vervoer op maat in de
kleinere kernen. Kortom, het delen
van onze spullen draagt op veel
fronten bij aan een groenere en
socialere samenleving.
Maarten Voesten,
D66+GroenLinks

Open jongerencentrum: een plek voor talent en ontwikkeling
De soos, een begrip binnen de gemeente Horst aan de Maas. Maar
wat gebeurt er nou achter de deuren van een open jongerencentrum?
Voor velen zal het reilen en
zeilen van een jongerencentrum
onbekend zijn. De soos is een plek
waar jongeren met allerlei talenten
aan de slag kunnen. Of dit nu op een
creatieve manier is of door het
deelnemen aan het bestuur of een
commissie: in de soos doe je ervaring op. Helaas is dit niet de kant van

de soos die doorgaans de aandacht
krijgt die het verdient.
Open jongerencentra hebben ook
een verantwoordelijkheid met betrekking op het alcoholbeleid. Dit maakt
het voor sommige sozen ook lastig om
nieuwe jongeren te trekken. Doordat
jongeren bij andere horecagelegenheden wel bier krijgen en hier niet

consequent tegen op wordt getreden,
lopen de sozen langzaam maar zeker
leeg. Sozen kunnen juist een belangrijke schakel zijn in het uitvoeren van
het alcoholbeleid. Ik vind het belangrijk dat de gemeente vaker in gesprek
gaat met jongerensozen, om te horen
welke problemen er spelen.
Zelf ben ik vier jaar actief geweest
bij OJC Knor in Meterik. Ik heb ervoor
gekozen mij bij Essentie aan te sluiten
om zo mijn stem en die van gelijkge-

stemden te laten horen tijdens besluitvorming over mijn leefomgeving.
Mijn grootste passie is muziek maken,
zowel in bands als bij verschillende
muziekverenigingen. Daarnaast ben ik
actief bij het organiseren van het festival Inside The Cage. Cultuur verdient
wat mij betreft dan ook grote aandacht binnen de lokale politiek.
Koen Muysers,
Essentie Horst aan de Maas

Je wilt er gewoon bij horen… toch?
Zaterdag 27 januari was er van CDA Limburg Connect een inspiratiesessie over Positieve Gezondheid.
Vele CDA bestuurders en raadsleden en anderen uit heel Limburg
waren bij elkaar gekomen om te
luisteren naar elkaars uitdagingen en
ervaringen. Een sessie waarbij vooral
het verbinden, kennis delen en het
doen met elkaar centraal stond.
Onder de indruk was ik van het
verhaal door Marianne Smitsmans

over Roermond Gezond en de zes
dimensies van het model Positieve
Gezondheid van Machteld Huber.
Het model staat in het teken van wat
mensen wel kunnen en niet in wat ze
niet kunnen, en daarbij zoveel mogelijk
de eigen regie voeren. Zie ook
www.limburgpositiefgezond.nl
Ook de bijdrage van Jan Jenneskens over

de Gezondste Regio 2025 was inspirerend. Gezondste Regio 2025 is een reis
die je moet zien als een kapstok waar
initiatieven aan opgehangen kunnen
worden. Zo zijn de diverse gezondheidsprikkels benoemd. Gezondste
Regio 2025 is bedoeld om een beweging in gang te zetten. De deelnemers
aan de inspiratiesessie waren zeer
onder de indruk van de acties die
daaruit voorvloeien. Maar nog meer is
het bedoeld om ook hier grensover-

schrijdend te denken en te verbinden.
En daarin blinkt het CDA uit. Durf te
delen. Het gaat niet om een politieke
partij, het gaat om samen prettig te
kunnen leven, werken en recreëren in
een mooie omgeving. En ook daarin
blonken we als gemeente Horst aan de
Maas uit. Hoezo, het moet allemaal
anders? Ik wil er gewoon bij horen...
U toch ook? Gewoon samen doen.
Alex Janssen,
Raadslid CDA Horst aan de Maas

VACATURES

Mechatronica / Software Engineer

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

• Engineeren van projecten;
• Programmeren van PLC’s;
• Opleiding in Mechatronica of Software Engineering.

Voor uitbreiding van ons team zijn wij op zoek
naar een gemotiveerde:

Tractorchauffeur / ZZP’er

(m/v)

die gedurende het seizoen (mei-oktober) met
tractoren en/of zelfrijdende machines werkt in de
oogst van groenten en aardappelen.
Oogsten gebeurt in wisselende ploegendiensten,
24 uur per dag en 5-7 dagen in de week.
Werkzaamheden in Nederland, Duitsland,
België en Frankrijk.
Sollicitaties richten aan
Taco Agro B.V. Donkstraat 6a 5964 AJ Meterik
Tel: 077-3976666 / info@tacobedrijven.nl

Projectmonteur
• Prefab opbouwen van de projecten in Horst;
• Afwisselend werk: elektro- en installatietechniek;
• Opleiding in elektro-, installatietechniek of mechatronica.
Voor uitgebreide omschrijvingen; zie www.Light4Food.com of mail naar HRM@Light4Food.com

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
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In de gemeenteraad wil je de samenleving terug zien
Ik ben Fuat Yilmaz, geboren in Turkije, woon sinds 1992 in Horst.
Ik ben 53 jaar, getrouwd met Elza Yilmaz-Biermann. Bij Bakkersland in
Sevenum werk ik als operator inpak bij de vlaai-afdeling. Voor een
geslaagde emancipatie en integratie van bijvoorbeeld vrouwen en allochtonen, is politieke participatie van deze groepen essentieel. Hierin bijdragen is mijn drijfveer om actief te zijn bij de PvdA Horst aan de Maas.
De kloof tussen Nederlanders en
buitenlanders lijkt groter te worden.
Als nieuwe Nederlanders niet meedoen in de samenleving en om
redenen ook afhaken in de politiek

komt dat dan door hun geringe ervaring met de Nederlandse (politieke)
mores of juist door het onvermogen
van partijen om veranderingen in de
samenstelling in de fractie door te

laten klinken in de politiek. Als allochtonen opkomen voor hun achterban,
met voorkeursstemmen gekozen,
krijgen ze vaker het verwijt zich
schuldig te maken aan cliëntelisme.
Gek genoeg klinkt dat verwijt niet als
het gaat om autochtone politici
voortkomend uit bedrijfsleven, agrarische sector of een geloofsstroming.
De volksvertegenwoordiging moet
een afspiegeling zijn van de samenleving. De politiek is niet gebaat bij

vergader- en papieren tijgers. Politieke
ervaring komt met de jaren en de
nodige begeleiding. Helaas bestaan er
ook slechte politici, ook onder allochtonen. Voor een geslaagde emancipatie en integratie van allochtonen,
is politieke participatie van nieuwe
Nederlanders essentieel.
Samen dichten we de kloof.
Fuat Yilmaz,
PvdA Horst aan de Maas

Duurzame verbouwing basisschool Meterik
Tijdens de raadscommissie Samenleving van 23 januari stond het
voorstel op de agenda om 218.000 euro beschikbaar te stellen voor
ver(nieuw)bouw van de basisschool in Meterik. Het geld is vooral
bedoeld om de duurzaamheid van het schoolgebouw te verbeteren, met
name de energieprestatie (energiebehoefte, gebruik van fossiele brandstoffen en het aandeel van hernieuwbare energie).
In het kader van duurzaamheid
vinden wij het belangrijk dat een
gebouw, en zeker een school, zo
energie-neutraal mogelijk is. Ook de
scholen zelf vinden dat erg belangrijk
en willen hier graag aan meewer-

ken. De energieprestatie van een
gebouw wordt gemeten aan de hand
van zogenaamde BENG-eisen (bijnaenergie-neutrale gebouwen). Volgens
de Europese richtlijn Energieprestatie
Gebouwen (EPBD) moeten nieuwe

gebouwen na 2020 geen of slechts
minimaal energie gebruiken en moet
de energie die nog nodig is in belangrijke mate afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen. Er is een Nationaal Plan
voor BENG opgesteld dat voorziet in
een gefaseerde verlaging van de
energieprestatie-eisen voor gebouwen. Al vanaf 1 januari 2015 gelden
strengere eisen voor gebouwen.
Vanuit de regelgeving is belangrijk dat de gemeente goed kijkt of de
BENG-eisen worden gehanteerd. Maar

daarnaast hebben we óók vragen
gesteld over de fysieke toegankelijkheid van de school. De verantwoordelijk wethouder beloofde dat dit
punt zeker meegenomen wordt bij
de ver(nieuw)bouw. Duurzaamheid
is een belangrijk onderwerp in het
verkiezingsprogramma van de SP. Het
verkiezingsprogramma van de SP is te
vinden op www.horstaandemaas.sp.nl

en 3.500 woningen geen keuzevrijheid. Voor het vestigings- en investeringsklimaat vindt de VVD Horst aan
de Maas het belangrijk dat iedereen
toegang krijgt tot glasvezel, of een
vergelijkbaar alternatief. Dat is belangrijk voor een goed woon- en werkklimaat.
Zuinig omgaan met de ruimte, met
milieu, met energie en met water is
in het belang voor onze kinderen en
kleinkinderen. Echter kostbare landbouwgrond opofferen voor een zon-

nepark en subsidies verstrekken aan
buitenlandse investeerders is nou niet
bepaald duurzaam. Daarom stimuleert
de VVD Horst aan de Maas meervoudig
ruimtegebruik en lokale participatie
van inwoners en ondernemers.
Zo zijn er nog meer voorbeelden.
Kortom: genoeg werk aan de winkel.
Nu geen woorden, maar daden!
Gewoon. Doen.

Mariet Roelofs,
SP Horst aan de Maas

Uitdagingen
De ontwikkelingen in de wereld gaan enorm snel en vragen om
continue beweging, nieuwe verbindingen en andere manieren van
werken. Zo ook in onze gemeente Horst aan de Maas. Een proactieve
houding is nodig, zodat onze gemeente in de toekomst aantrekkelijk
blijft om te wonen, te werken en te ondernemen.
Neem bijvoorbeeld het buitengebied: bijna 70 procent van de
gemeentelijke oppervlakte. De vitaliteit hiervan is in hoge mate afhankelijk van een sterke en gezonde
agrarische sector. Om deze positie te
behouden is ruimte nodig om door te

ontwikkelen. Belangrijk is dat ondernemers met oog voor de omgeving
hierin worden gefaciliteerd. Wat niet
betekent dat alles overal kan.
Een andere uitdaging is snel internet. In Horst aan de Maas hebben
1.300 adressen nog geen snel internet
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Jeroen Achten
VVD 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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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Vaak zorgt een staking
voor een doorbraak’
Het ziet er naar uit dat het onderwijspersoneel op 14 februari nogmaals gaat staken.
Dit zou de derde keer in een paar maanden
tijd. Ook buschauffeurs staakten een tijd
geleden voor betere werkomstandigheden.
De helft van het aantal inwoners in Horst aan
de Maas denkt dat staken wel degelijk zin
heeft. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Van de inwoners van Horst aan de Maas zegt
17 procent wel eens meegedaan te hebben aan
een staking. Doorgaans wordt er gestaakt voor
meer loon, lagere werkdruk en betere arbeidsomstandigheden. Vaak is het een laatste redmiddel van werknemers om gehoord te worden.
“Als iedereen hieraan meedoet, sta je sterker
en geef je een duidelijk signaal af”, vindt een
inwoner. “Het is een recht en een middel om je

Neutraal
24%

Eens
25%

Oneens
51%

Staken heeft
geen zin

te doel te bereiken”, zegt een ander. “Al moet er raken, staan op een hoger level en raak je daar
dus niet mee.” Iemand anders vraagt zich af of
wel worden geprobeerd tot een compromis te
met staken wel altijd het doel wordt bereikt, dat
komen.” De meerderheid, 40 procent, vindt het
voor ogen is. “De aandacht wordt even getrokdan ook niet erg dat stakers over het algemeen
voor het eigen belang kiezen, in plaats van te
ken, maar of er iets mee wordt gedaan, dat is de
kijken naar het algevraag.” Een derde zegt:
“Ik ben van mening
meen belang. “Er komt
‘Er zijn betere middelen’
dat er betere middelen
een maatschappelijke
‘Het is een recht’
zijn om veranderingen
discussie uit voort,
te bewerkstelligen.
waardoor ook de poli‘Buitenstaanders
Zeker in de publieke
tiek in actie komt”,
worden de dupe’
sector is stemmen op
meent iemand. “Vaak
de juiste partij een
zorgt een staking voor
betere middel.”
een doorbraak”, vult een ander aan.
TipHorstaandeMaas is een samenwerkings
Sommigen vinden echter dat het juist buiverband tussen HALLO Horst aan de Maas
tenstaanders zijn die getroffen worden door
en TopOnderzoek. Voor meer resultaten of
een staking. “Als men gaat staken, worden de
aanmelden voor de volgende enquête, kijk op
gewone mensen daar de dupe van en kunnen
www.tiphorstaandemaas.nl
er niets aan doen. De personen die het moet

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

College Horst aan de Maas kiest voor nieuw zwembad
Deze uitspraak is er al vanaf het begin, zelfs voor alle onderzoeken
was dit al de wil van het college.
Binnen het gestelde kader van
460.000 euro per jaar is nieuwbouw
niet realiseerbaar, waarom dan niet
gewoon verdergaan met het
bestaande bad wat nog steeds in
prima staat is? Het bestaande bad
dat na onderzoek nog 20 jaar mee-

kan, zou volgens het persbericht van
gemeente Horst aan de Maas gerenoveerd moeten worden, en dat zou
bijna net zoveel kosten als een nieuw
bad. Zwembad De Berkel behoeft
onderhoud, maar ook het nieuwe bad
zal vanaf dag een onderhoud nodig

hebben. Zwembad De Berkel is op de
balans afgeschreven en dus alleen
maar exploitatie en onderhoudskosten. Voor een nieuw bad heb je buiten
de bouwkosten ook nog de grondkosten en de aanpassing van de infrastructuur nodig wat allemaal in 20 jaar
moet worden afgeschreven.
Als zwembad De Berkel wordt
afgebroken zal dit afgezien van de

kapitaalvernietiging ook nog eens
een aanzienlijk bedrag gaan kosten.
Het lijkt mij dan ook dat er aardig met
de cijfers is gegoocheld om toch maar
zeker het nieuwe bad erdoor gedrukt
te krijgen.
De raad voorstellen om in te stemmen met een nieuw bad dat vergelijkbaar is met De Berkel is alleen
mogelijk als het gestelde kader van

460.000 euro aanzienlijk wordt verhoogd. Verder is vergelijkbaar dus
met een vaste glijbaan, peuterbad,
recreatiebad et cetera, wat we nu
ook hebben en niet allemaal surrogaat oplossingen van kunststof of
plastic. Dit is pas echt appels met
peren vergelijken.
Leo Linssen
Pr. Marijkestraat, Horst

ken binnen gemeente Horst aan de
Maas. Andere wethouders moesten
het maar oplossen en deze schoven
het op hun beurt ook weer door naar
diverse projectontwikkelaars, die er
maar een kostendekkend project met
woningbouw van moesten zien te
maken. Weer nee dus. Tot op heden
(2018) is er nog niets gebeurd en staat
sporthal De Stapakker nog steeds
overeind en staat het flink te verpauperen. Dit komt de woonomgeving

zeker niet ten goede. Hopelijk wordt
de herinrichting van de omgeving
van De Stapakker nu eens eindelijk
goed aangepakt en wordt er niet
gewacht op het nieuwe college dat
nog gevormd moet worden na de
komende gemeentelijke verkiezingen in maart, want dan gaat het
nog een hele tijd duren. Het zou een
schande zijn.
Sjaak van Enckevort
Beatrixstraat, Sevenum

Ingezonden brief

De Stapakker
Ingezonden brief als reactie op artikel ‘Hallo verkiezingen’ in weekblad HALLO Horst aan de Maas van 25 januari 2018.
“Natuurlijk punt om te stoppen is bereikt.” Dit was de titel van
het artikel dat over het stoppen van
CDA-wethouder Ger van Rensch uit
America ging. In dit artikel ging Ger
van Rensch ook in op een complex
dossier dat hem veel hoofdbrekens
heeft gekost, namelijk de overgang van de gemeentelijke sport-

hal De Stapakker te Sevenum naar
de koop van sporthal De Kruisweide
eveneens in Sevenum. Dat dit dossier
niet goed aangepakt en afgewerkt is,
is een understatement!
De verantwoordelijke politiek
noemde zelf nog dat de koop van
sporthal De Kruisweide van de heer
Nabben uit Sevenum een ‘koopje’

was. Nou, daar zijn ze wel achter
gekomen. Voor vele tonnen hebben ze
achteraf nog moeten verbouwen om
deze ‘nieuwe’ sporthal De Kruisweide
volgens de gebruikersbehoeften en
veiligheidsrichtlijnen aan te passen.
Kassa voor de gemeente. De oude
sporthal De Stapakker zou nog in
datzelfde jaar (2013) worden afgebroken. Nee dus. Vanaf dat moment
begon het ‘doorschuifsysteem’ te
werken van de verantwoordelij-

OUR LIGHTEST GOGGLES,
THE ADIDAS PROGRESSOR SPLITE
IS LIGHTWEIGHT AND PACKABLE
FOR THE TRIP UP AS IT IS
DURABLE AND FLEXIBLE
FOR THE RIDE DOWN.
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Bespreking poll week 03

Vrachtverkeer alleen in het buitengebied
62 procent van onze stemmers op de pol ‘vrachtverkeer alleen in het buitengebied’ is het ermee eens dat vrachtverkeer uit de dorpskernen geweerd
moet worden. Het is immers zo dat vrachtverkeer in de bebouwde kom drukte
levert en zorgt voor gevaarlijke situaties. Aanleiding voor de poll is de verkeersproblemen die America ervaart binnen de bebouwde kom. Deze problemen ontstaan onder andere door de grote hoeveelheid aan vrachtverkeer
dat door het dorp rijdt. Niet alleen America heeft last van het vrachtverkeer,
ook andere dorpen kampen met dit probleem. Vanwege de verkeersoverlast
is America in gesprek met gemeente Horst aan de Maas. Met lokale bedrijven

zijn er al afspraken gemaakt over alternatieve routes, maar veel transporteurs
rijden nog steeds dwars door de dorpen. Van de stemmers stemde 38 procent
oneens op de pol. De buitenwegen zijn niet gemaakt op een grote hoeveelheid vrachtverkeer. Als vrachtverkeer uit de bebouwde kom geweerd wordt,
kan het wegdek van de buitenwegen door het intensieve gebruik scheuren.
Deze scheuren en gaten leveren op hun beurt ook verkeersonveilige situaties
op. Drukte op de buitenwegen is niet wenselijk voor de lokale weggebruiker.
Het probleem wordt dus niet opgelost, het wordt alleen verplaatst van binnen
bebouwde kom naar buiten bebouwde kom.

Met carnaval moet iedereen twee
dagen vrij hebben
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl
Twee dagen vrij met carnaval voor iedereen, dat is het doel van de petitie
Carnavalvrij die een Brabantse bierbrouwer opstartte. Oud-PSV’er Björn van der
Doelen werd het gezicht van de campagne. Om op de agenda van de Tweede
Kamer te komen, moeten er minimaal 40.000 handtekeningen verzameld worden. Dat is gelukt, want de teller staat inmiddels bijna op bijna 200.000.
Het draagvlak voor carnaval is vooral onder de rivieren groot. Mensen
nemen meerdere dagen of zelfs een hele week vrij en winkels en bedrijven
sluiten hun deuren. Daarom zou het een goed plan zijn als men op maandag en

dinsdag van carnaval standaard vrij krijgt. Dat is toch meer waard dan vrij met
Hemelvaart of Goede Vrijdag?
Aan de andere kant heeft het weinig zin voor mensen die geen carnaval
vieren. Daarbij bepaalt de overheid de officiële vrije dagen niet. Dit staat in een
cao of in het contract met de werkgever. Het is dan ook ondenkbaar dat het
gaat lukken om twee vrije dagen voor het hele land te realiseren. Een goeie
marketingstunt van het biermerk is het wel.
Met carnaval moet iedereen twee dagen vrij hebben. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 04) > WhatsApp buurtpreventie geeft een veilig gevoel > eens 67% oneens 33%

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

Stemmen voor recreatief zwemmen
Komende dinsdag gaan de politieke partijen in onze gemeenteraad
stemmen over het zwembad. Het college stuurt al vanaf het begin aan
op een nieuw zwembad op een andere locatie en probeert dit er nu net
voor de gemeenteraadverkiezingen door te duwen.
Het college roept: recreanten zijn
welkom in het nieuwe bad, we gaan
voor een vergelijkbaar bad als De
Berkel, en het wordt niet veel
duurder dan De Berkel. Maar let op:
we worden weer voor de gek gehouden. Een nieuw zwembad zonder
bubbelbad en zonder vaste glijbaan
en met een kleiner recreatiebad is
geen vergelijkbaar bad met onze
Berkel.
Ook wordt er met de cijfers
gegoocheld, zodat het lijkt dat een
nieuw bad niet veel duurder is. Bij

een nieuw bad wordt uit gegaan
van exploitatie door de markt en
die cijfers worden vergeleken met
de huidige duurdere gemeentelijke
exploitatie. Zou je bij beide baden
rekenen met dezelfde exploitatievorm, dan valt De Berkel nog veel
goedkoper uit. Logisch, De Berkel
heeft geen hypotheeklasten meer,
terwijl de nieuwbouwkosten alsmaar
verder stijgen.
Onderhoud van De Berkel is
wat duurder, maar dat weegt niet
op tegen de miljoeneninvestering

voor een nieuw bad met de daarbij
horende hypotheeklast. Om de nieuwbouwkosten op papier niet nog hoger
te laten uitvallen worden boekhoudkundige trucs gebruikt. Bijkomende
hoge kosten worden uit andere potjes gehaald. Bijvoorbeeld de frictie-,
infra structuur- en sloopkosten. Terwijl
de nieuwbouwkosten nu al 20 procent
hoger zijn dan eerder begroot.
Als opdrachtgever en financier
(de gemeente) geef je normaal aan
wat er in het zwembad moet zitten. Zoals de glijbaan, het bubbelbad
en de grootte van het recreatiebad.
Maar CDA-wethouder Van Rensch
houdt dit graag vaag en zegt dat de
marktpartijen dit maar moeten bepalen. Dus straks als deze voorzieningen

er niet inzitten, zal gewezen worden
naar deze marktpartijen. De voormalige HZPC-voorzitter was de kartrekker voor een nieuw vijftigmeter-bad.
Hij is nu CDA-kandidaat-wethouder
bij de komende gemeenteraadverkiezingen. Heel onopvallend staat
een vijftigmeterbad als mogelijkheid
nog steeds genoemd in de nieuwe
gemeentelijke stukken…
Wij roepen nu de gemeenteraad
en straks de burgers op, om te gaan
stemmen voor recreatief zwemmen!
In een aantrekkelijk bad. En dat gaat
veruit het goedkoopst in het huidige
Zwembad De Berkel.
R. Craenmehr, namens
comité ’t Zwembad mót Bliêve

Ingezonden brief

Horstenaren let op uw zaak, lees zwembad
Er is veel ophef over de plannen van B&W over de bouw van een
nieuw zwembad bij Afslag10.
De wens van B&W is daarbij
duidelijk de vader van de gedachte
(je gelooft in iets, omdat je wil dat
het zo is). Toch is het vreemd dat
men een groot bedrag wil gaan
uitgeven aan een nieuw zwembad
dat lang niet zo aantrekkelijk wordt,
in ieder geval voor een hele grote
groep recreanten. De nu in het
huidige bad aanwezige recreatieve

attracties wil men weglaten, zoals de
vaste glijbaan, whirlpool, jet stream
en tuimelemmers.
Het in de vorige HALLO geplaatste
uitstekende artikel van de heer
Andries Brantsma uit Hegelsom
(nieuw zwembad wordt burgers opgedrongen) maakte daar al melding van.
Bij de keuze van nieuwbouw door
B&W wordt het huidige zwembad

onterecht in het negatieve gesteld
ondanks de wetenschap dat alle
installaties kortgeleden zijn vernieuwd en de recreatieve toestellen
(zoals de glijbaan!) onderhoud hebben gehad en naar verwachting zo’n
twintig jaren meegaan. Doch, reeds nu
al wordt in diverse publicaties aangegeven dat het huidige zwembad best
wel in goede staat is en slechts enige
opwaardering behoeft.
De plannen voor een nieuw zwembad zijn te vaag, onvoldoende uitge-

werkt, om überhaupt een beslissing
te kunnen nemen. B&W zal dus
concreter moeten zijn zodat de hele
gemeenteraad de juiste beslissing
kan nemen. De wens, kan wel, doch
hoeft niet per se, de vader van hun
gedachte te zijn.
Toine Kneepkens, Gasthuisstraat
Horst (onder andere voormalig
bedrijfsleider zwembad De Berkel)
Ard Smeets, Van Merwijckstraat
Horst (voormalig zwemonderwijzer zwembad De Berkel)

De langste raadsvergadering die ik zelf ooit heb
bijgewoond, duurde tot
01.00 uur. Vanaf 20.00 uur
zat ik klaar, toen nog fris en
fruitig, om vijf uur later duf
en brak de raadszaal uit te
schuifelen.
Dit is niet eens de langste
vergadering die de gemeenteraad in Horst aan de Maas ooit
gehouden heeft. De laatste
raadsbijeenkomst van 2017
startte om 19.00 uur. Dat was al
een veeg teken. Het bleek dat
de raad zo aan het einde van
het jaar nog even alle openstaande dossiers wilde afwerken. De agenda telde naast
23 agendapunten ook nog eens
een stuk of 10 moties. Je zou
denken dat de raadsleden dan
het voornemen hebben om
effectief en doelmatig te vergaderen. Dus geen ellenlange
verhalen waarin de historie van
een dossier nog eens van A tot Z
wordt herkauwd of bijdrages
die beginnen met complimenten aan het College, de ambtenaren en de koffiejuffrouw voor
al het werk dat ze hebben
gedaan. Helaas bleek de praktijk anders. Over één agendapunt werd al ruim 2,5 uur
gepraat. U hoort mij niet zeggen
dat belangrijke raadsbesluiten
als de komst van een veehouderij waar die niet is gewenst of
de herinrichting van een weg,
geen aandacht verdienen.
Juist wel. Maar waarom moet
elke bijdrage van elke partij
beginnen met: ‘Voor ons ligt het
raadsvoorstel…’ . De agenda
wordt gepubliceerd op een
scherm in de raadszaal en de
burgemeester leest deze ook
nog eens punt voor punt voor.
Dus het is niet nodig om dat nog
eens met z’n allen te herhalen.
Ik begrijp niet hoe de raad na
vier uur vergaderen nog belangrijke besluiten kan nemen.
Zij moeten dan toch ook helemaal sufgel*ld zijn. Oh, en die
vergadering van 19 december?
Die duurde tot 01.30 uur. Maar
toen had ik het al opgegeven.
Marieke
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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

Fijnstof in Noord-Limburg
In Horst aan de Maas (Hoogheide) staat sinds eind 2011 een meetstation van provincie Limburg om de luchtkwaliteit, meer in het bijzonder
fijnstof, te meten. Het gaat om beperkte metingen. De reden voor plaatsing: de provincie wil de bevolking geruststellen. Of dat gelukt is valt te
betwijfelen. Meetgegevens werden lange tijd niet geleverd. Ondertussen
is Behoud de Parel van lieverlee zelf maar fijnstof gaan meten.
De bedoeling was dat gemeente
Horst aan de Maas elk half jaar een
voortgangsrapportage zou krijgen.
Maar dat is niet gelukt. Nu is er
eindelijk een rapportage, lopend tot
mei 2017. Gemeld werd dat de
fijnstofmetingen in de zomerperio-

des van 2016 en 2017 zo laag waren,
dat men de metingen niet meer
vertrouwde. In het nieuwe rapport
staat niets nieuws: zoals elk jaar zijn er
geen overschrijdingen van de
EU-normen. Behoud de Parel houdt de
metingen bij en laat die zien op haar

website (www.behouddeparel.nl).
Over de afgelopen vier jaar zie je dat
de hoeveelheid fijnstof bij het meetstation, in overeenstemming met heel
Nederland, langzaam daalt. Alleen in
het voor- en najaar stijgt de concentratie fijnstof. Vergeleken met meetstations elders (Venray en Nettetal) zijn de
waarden in Horst aan de Maas over
het algemeen hoger (tegen de bovengrens aan). Bekijk je de spreiding van
de ‘fijnstofdeken’ over heel Nederland,
dan is de deken boven Oost-Brabant
en Noord-Limburg het hoogst.

De Gezondheidsraad bracht in
januari 2018 een advies uit onder de
titel Gezondheidswinst door schone
lucht. Door vieze lucht sterven per
jaar 12.000 mensen vroegtijdig aan
onder andere fijnstof. Met verkeer
en intensieve veeteelt volgens de
Gezondheidsraad als de grootste boosdoeners. De Raad dringt aan op (strengere) normen, gesteld door de Wereld
Gezondheids Organisatie. En er moeten beleidsmaatregelen komen, vooral
op lokaal niveau. Elke 5 μg/m3 fijnstofuitstoot minder scheelt weer drie

maanden op het vroegtijdige sterfte
cijfer. Vraag aan de partijen in Horst
aan de Maas is dan ook: Wat gaat u
daar aan doen?
De vereniging Behoud de Parel
meet zélf met een tiental sensors verspreid over de regio Horst,
Grubbenvorst, Venlo, Blerick en
Tegelen, op verkeersintensieve locaties. Op de website zijn de metingen
te volgen.
Teus Hagen en Paul Geurts,
namens Vereniging Behoud de Parel

Ingezonden brief

De aantrekkingskracht van de blauwe glijbaan in zwembad De Berkel
In januari 2018 is de vertrouwde blauwe glijbaan weer teruggeplaatst in het recreatiebad van zwembad de Berkel. Deze glijbaan is
diversen maanden weg geweest voor hoognodig onderhoud. De glijbaan
kan nu weer ruim 20 jaar mee!
Tijdens deze periode dat de
glijbaan weg was, bleek dat het
aantal recreatieve zwemmers aan-

zienlijk lager was dan anders. Ligt
dit aan het ontbreken van de glijbaan? Ja, Ik denk inderdaad dat dát

de reden was. Het blijkt namelijk
dat de blauwe glijbaan een grote
aantrekkingskracht heeft onder de
recreatieve zwemmers.
Stel dat de Horster politiek
toch kiest voor een nieuw versoberd zwembad zonder een bubbelbad, peuterbad en glijbaan,

die wel in De Berkel aanwezig is,
dan zal beslist het bezoekersaantal naar beneden gaan. In plaats
van omhoog, wat wel nodig is om
een nieuw bad financieel rendabel te maken. Veel gezinnen zullen
dan kiezen voor de subtropische
baden in de omliggende omgeving.

Men zal dan wel minder vaak gaan
zwemmen, omdat de entree daar
veel hoger is dan in de Berkel.
Daarom: de politiek moet gewoon
kiezen voor behoud van zwembad
De Berkel.
Ria Kusters,
Stuksbeemden Horst

gestrooid. Steeds is gezegd dat bij
sloop van het zwembad ruimte vrij
komt voor woningbouw. Daar zou geld
mee te verdienen zijn. Nu geven ze
toe dat er geld bij moet als je na sloop
huizen gaat bouwen op de vrijgekomen grond.
Het voorstel aan de raad probeert
de toestand van De Berkel als negatief af te schilderen. Maar dat zwembad heeft bijvoorbeeld wél een vrijwel
nieuwe machinekamer. En het heeft
een glijbaan die onlangs een onderhoudsbeurt heeft gehad en weer zeker

20 jaar mee kan. De Berkel zelf, zo
erkent B&W, kan in zijn totaal ook
makkelijk 20 jaar mee. Toch wil B&W
een nieuw zwembad dat, uitgaande
van hun eigen (beperkte) kostenberekening, sowieso al 100.000 euro
per jaar (!) méér gaat kosten dan het
huidige zwembad De Berkel. Dat is
wél belastinggeld van ons allemaal…
Alleen daarom al: ’t zwembad mót
bliêve!

Ingezonden brief

Zwembad De Berkel mót Bliêve
Begin januari stuurde B&W een persbericht de wereld in met plannen
voor een nieuw zwembad. Het nieuwe zwembad zou vergelijkbaar zijn
met zwembad De Berkel. Daar blijkt dus niets van te kloppen. Er komt
een wedstrijdbad en een badje. Recreatieve zwemmers en vooral ook
gezinnen met kinderen kunnen fluiten naar een mooi zwembad, alleen
wedstrijdzwemmers zullen wellicht tevreden zijn.
Wat nog ernstiger is: het financiële gegoochel in het voorstel aan de
gemeenteraad. Het financiële plaatje
van Zwembad de Berkel wordt zo
negatief mogelijk voorgespiegeld
en dat voor het nieuwe zwembad zo
positief mogelijk. Zo beweert B&W

dat de laatste jaren niets gedaan is
aan onderhoud van De Berkel. Er zou
bij behoud van De Berkel veel meer
geld gestoken moet worden in ‘achterstallig’ onderhoud. Bij die berekeningen houden ze geen rekening met
geld dat door uitstel van werkzaam-

BROMMOBIEL met AM rijbewijs

heden op de plank is blijven liggen.
De sporthal naast zwembad De Berkel
is voor de verwarming afhankelijk
van het zwembad. Dat zwembad
wordt in de plannen van de gemeente
gesloopt. Dat betekent dat er de sporthal straks geen gebruik gemaakt kan
worden van de restwarmte van het
zwembad, maar apart energiekosten
moet worden betalen. Die kosten worden niet meegenomen in de plannen.
Ook waar het gaat om inkomsten heeft het college van B&W de
Horstenaren steeds zand in de ogen

VACATURE
De Kemp is een familiebedrijf met al meer dan 50 jaar ervaring in de vermeerdering en
opkweek van aardbeiplanten, aspergeplanten, vruchtboom onderstammen en rode
bessenplanten. De Kemp levert kwalitatief hoogwaardig plantmateriaal aan
professionele telers in heel Europa.
In verband met de uitbreiding van onze organisatie met een nieuwe teeltlocatie zijn wij op
korte termijn op zoek naar:

Bedrijfsleider kas

-

Teeltmedewerker kas
Word jij onze nieuwe collega?

uw brommobieldealer in de regio
WEJEBE Blitterswijck bv
Oude Heerweg 23
5863 AC Blitterswijck
Tel: 0478 532 444
www.wejebe.nl

Wil je werken binnen een dynamisch en innovatief bedrijf met leuke collega’s, een
prettige werksfeer, een hands on mentaliteit en passie voor het vak? Kijk dan snel op
onze website: http://www.dekemp.nl/nl/het-bedrijf/vacatures en mail je sollicitatiebrief
en CV naar Esther Keijsers: e.keijsers@dekemp.nl
Plantenkwekerij De Kemp
Kempweg 15, 5964 ND Meterik, Nederland | Tel. +31 77 3982430

Paul Geurts,
Blauwververstraat Horst
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Aanvang 20.00 uur

Raadsvergadering
6 februari 2018

Nieuwe kavels in de Afhang
De gemeente Horst aan de Maas heeft een aantal nieuwe woningbouwkavels in de Afhang in de
verkoop. Het betreft in totaal 9 kavels, waarvan er 2 alleen geschikt zijn voor de bouw van een
vrijstaande woning. De overige kavels zijn ‘duokavels’. Deze zijn geschikt voor zowel tweeonder-een-kap woningen of voor vrijstaande woningen.

Burgerpodium
Wilt u het woord voeren neem dan vóór de

Iedereen kan in aanmerking komen voor de

de inschrijftermijn vindt de eventuele loting en

vergadering contact op met de griffier, de heer

koop van een van deze kavels. Gezien de

toewijzing plaats.

R. Poels, tel: 077 - 477 97 70 of 06 - 51 85 28

grote vraag naar woningbouwkavels in de

91 of email: griffier@horstaandemaas.nl
• Voorstel tot het beschikbaar stellen van een

Afhang, worden deze woningbouwkavels

Meer informatie

verkocht door middel van inschrijving en

Startpunt Wonen is aanspreekpunt en beheert de

Op de agenda staan onder andere de volgende

aanvullend krediet van € 218.000 voor de

eventueel loting. Dit betekent dat de kavels

inschrijvingen namens de gemeente. Voor meer

onderwerpen:

ver(nieuw)bouw van de basisschool Meterik tot

vanaf 1 februari gedurende een periode van

informatie over de kavels, inschrijving en loting

• Voorstel tot het beschikbaar stellen van een

een duurzaamheidsniveau BENG.

vier weken (dus tot en met 1 maart) te koop

kun je terecht op www.startpuntwonen.nl of stuur

worden aangeboden. Gedurende deze periode

krediet van € 350.000,- voor de noodzakelijke

• Voorstel tot het vaststellen van gemaakte

vervanging van de kunstgrasvelden van

kosten zijnde € 211.179,-- voor het opsporen

kan iedereen zijn of haar interesse kenbaar

een mail naar info@startpuntwonen.nl of bel
(077) 260 00 00 / 06 133 872 66. Ook kunt u bij

Hockeyclub Horst.

en ruimen van niet gesprongen explosieven uit

maken door zich voor die kavels in te schrijven

Startpunt Wonen terecht voor informatie over

W02 in 2017.

waar men interesse in heeft. Na afloop van

stimuleringsmaatregelen en koopsubsidies.

• Voorstel tot het vaststellen van het
bestemmingsplan Groote Molenbeek A73 Oost.
• Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Nachtegaallaan 25, Melderslo.

• Voorstel tot het beschikbaar stellen van een
krediet van € 1.700.000,- voor de herinrichting
van de Spoorwegovergang Stationsstraat.

Bekendmakingen

• Voorstel tot het vaststellen van het
bestemmingsplan Melatenweg 8a en 8b, Horst.
• Voorstel tot het afgeven van een Verklaring van

U bent van harte welkom om de vergadering
bij te wonen, vanaf 20.00 uur in de raadzaal van

geen bedenkingen voor de aanvraag van een

het gemeentehuis.

Windpark in het Klavertje 4 gebied.

De vergadering is ook live in video te volgen via

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

de website www.horstaandemaas.nl .

worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.

• Voorstel tot het besluiten van de bouw van een

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

nieuw zwembad binnen Afslag 10.
• Voorstel tot het beschikbaar stellen van krediet

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

De stukken voor deze vergadering kunt u inzien

van €150.000 voor de verlening van een

in de informatiehoek in de publiekshal van het

projectsubsidie aan de stichting 800 jaar Horst

gemeentehuis, in de bibliotheek en op de website

Broekhuizenvorst

Horst

Meerlo

aan de Maas.

www.horstaandemaas.nl

Blitterswijckseweg 18a

Vrouwboomweg 30

Megelsum 38

Venrayseweg 131 en 135

Word vrijwilliger!

HORST AAN DE MAAS

www.brandweer.nl/limburg-noord

Evertsoord

De Drink 28

Sevenum

Drie Kooienweg 8

Tienrayseweg 9a

De Sondert 29

Songertweg 14

Midden Peelweg 3

Griendtsveen

Handelstraat 6

Sondertseveld 4

Kanaalweg 14

Venrayseweg 151

Vinkepas 16

T 1278 en T1316
Grubbenvorst

Wilhelminaplein 9

Horst aan de Maas

Aartserfweg 2

Wilhelminaplein 6

Aanwijzingsbesluit toezichthouders

Venlosweg 55
H 1111

Drank- en Horecawet
Gezamenlijke collecte

Succesvolle lezing ‘Het fitte brein’

Woensdag 20 januari jl. waren Willem Philipsen en Erik Scherder de sprekers tijdens een zeer drukbezochte lezing in het Gasthoês in Horst. Beiden hadden een heel inspirerend verhaal. De lezing was een
initiatief, ontstaan uit een samenwerking tussen de gemeente Horst aan de Maas en de Gezondste Regio 2025. Het enthousiasme achteraf van de aanwezigen sprak boekdelen. De organisatie ziet terug op
een zeer geslaagde versie van dit ‘alternatieve’ gezondheidscafé. Op 27 maart aanstaande is een vervolg op de lezing gepland. Houd de site van de Gezondste Regio (www.gezondsteregio2025.nl) of van de
gemeente Horst aan de Maas (www.horstaandemaas.nl) in de gaten om op de hoogte te blijven! De foto’s geven een indruk van de lezing.
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11 vragen aan prins Henk VI

‘Carnaval is een keiruig feest’

PRINS HENK VI GEFELICITEERD NA MENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

CV De Turftreiers America

’Vief daag
genne stront,
want weej motte
met de schale
beer rond!’

Wie ben je?
Mijn naam is Henk Willems, opgegroeid en woonachtig in America. Ik woon samen met mijn vriendin Nikki Ummenthun op de Griendtsveenseweg in
America.
Waar werk je?
Ik ben ondernemer, wij maken bedrijveninstallaties
voor mestverwerking. Dit doe ik al bijna tien jaar,
nadat ik mijn ingenieursdiploma voor mechatronica
gehaald heb. Een van de mensen die mij ons werkt,

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

www.HenkAarts.com

zit zelf al jaren in de raad van elf. Dit zorgt nu voor
een extra toffe sfeer op het werk.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins
te worden?
In mijn familie kennen we geen aparte carnavalstraditie, bij mijn vriendin zijn ze wel actiever in het
vieren van carnaval. Ik noem mezelf geen echte
carnavalsgek, maar toen ik gevraagd werd heb ik
ongeveer 15 seconden nagedacht en ja gezegd.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?

BUFFET
BARBECUE
GOURMET
ALAAF ! ! !

Ongeveer vier tot vijf weken van tevoren werd ik
gevraagd, mijn voorkeur voor adjudanten heb ik
opgegeven en de vereniging heeft ze gevraagd.
Bij de eerste ‘vergadering’ die we hadden was het
wel leuk, omdat iedereen toen pas zeker wist wie
zijn collega’s waren. Elk jaar zit ik het RHEM-Team
waar we het slotconcert van Rowwen Hèze mee
organiseren, mijn adjes zitten ook in dit team.
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval is gewoon een keiruig feest. In de weken
daarvoor al. Playbackshow, zittingsavonden en de
receptie, het zijn allemaal activiteiten waar het hele
dorp voor uitloopt en je iedereen treft.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Ik denk niet dat iemand zich op deze functie kan
voorbereiden. Behalve het niet al te veel werk plannen na de feestjes die er zijn, kun je niet al te veel
voorbereiden. Het belangrijkste is dat je gewoon
‘echt aanwezig’ bent en er gewoon één groot
feest van maakt. Tijdens de officiële aangelegenheden kreeg ik als tip mee om zeker de scepter niet
kwijt te raken, dit kon je wel eens ‘duur’ te komen
staan.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Geweldig vieren, goede feestpartijen, hopen dat de
weergoden ons goed gezind zijn, geen ongelukken,
geen ruzies. Gewoon unne schonne carnaval!
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Er zijn geen speciale activiteiten waar ik meer naar
uitkijk dan andere.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Het zal me benieuwen hoe ons team zich
Aswoensdag voelt, ik denk dat ‘revalidatiesoep’
eten wellicht een goed idee is voor die dag.
Donderdag is een dag waarop ik niet teveel ga
plannen, en vrijdag mag ik weer vol aan de bak
met een zakelijke presentatie.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Mijn eigen familie had absoluut geen vermoeden
en gelukkig zijn ze ook geen vragen gaan stellen.
Tijdens het weekend dat we uitkwamen, waren wij
met de schoonfamilie een weekendje weg dus dat
was het ideale excuus voor ons naar de vrienden.
’s Morgens hebben we het al wel verteld tegen mijn
schoonfamilie, die had geen vermoeden. We hebben er super om kunnen lachen.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2019 mee
willen geven?
Ben niet terughoudend, zeg ja als je gevraagd
wordt en maak er een geweldig feest van!

Prins Henk, prinses Nikki en adjudanten Patrick
en Peter, maak er unne schonne carnaval van!
Prins Henk & Prinses Nikki,
heersers van het Turftreiërsriek!
Proficiat met jullie bekroning tot
l toe! PROOST!
e gevolg, een geweldige carnava
Wij wensen jullie samen met julli
a
Namens Café Boëms Jeu, Americ

Wij wensen prins Henk VI en prinses Nikki een
geweldige en onvergetelijke carnaval toe... Alaaaaaf!!!
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Cateringservice

Jolanda Pouwels
Weej wense ow enne
kei schonne carnaval!
www.cateringservicejolandapouwels.nl
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America T: 077-4641453

America haet ‘t met Jan & Wendy as boorebroêdspaar :
“good bekeke ‘n klasse baeter”

Jeugdfanfare heeft groot
prinselijk gezelschap
De jeugdfanfare van fanfare Monte Corona van Kronenberg en Evertsoord kent deze carnaval een
groot prinselijk gezelschap. Twee prinsen en twee adjudanten van drie verschillende dorpen uit
Horst aan de Maas zijn lid van de jeugdfanfare. Dit zijn jeugdprins Henrie Sijbers (bariton) en
adjudante Evie Pouwels (bugel) van de jeugdcarnavalsvereniging van De Kroeënekraan en Pieëlhaas
uit Evertsoord en Kronenberg. Slagwerker Teun Bouten is adjudant bij jeugdcarnaval Ut Ezelsköpke
Sevenum. Prins Harm I (Blomsma) van De Klotbultjes uit Griendtsveen speelt bugel.

Wij wensen Prins Henk VI en zijn adjudanten
een geweldige carnaval toe!

Wij feliciteren
prins Henk VI

Nieuw jeugdboerenbruidspaar
Hegelsom
Tessa en Niek vormen het nieuwe jeugdboerenbruidspaar van Hegelsom. Zij kwamen zondag 28 januari uit in
de Tuutetempel in Hegelsom.

Zwarteplakweg 38a, 5966 RK America
Tel.: 077 464 91 80

Weej wense ow enne
kei schonne carnaval!
Nieuwe Peeldijk 7 | 5966 NA America | tel. 06 - 242 216 47 of 06 - 221 328 70 | info@ericatuinen.nl

Wij wensen
de Prins
met zijn
gevolg
een fijne
Carnaval!

Tielen - Camps

America

www.tcinterieurbouw.nl

kasten/wanden • interieur • keukens • div. timmerwerk

Beej de Dagwinkel
hebben ze het allemaol,
of ge nou um beer komt
of um un paracetemol.
En goije keuze dees preens,
daor zien weej as
Dagwinkel ‘t wal
over ins

Tessa en Niek dansen allebei bij
de dansgarde in Hegelsom. Het zijn
echte carnavalsvierders. Tessa en
Niek houden op zondag 11 februari

hun receptie. Diezelfde dag vertoont
de jeugdboerenfamilie met het
bruidspaar nog een toneelstuk
waarna het paar in de onecht wordt

verbonden. Voorafgaand aan het
uitkomen hadden jeugdprins Jasper I
en zijn adjudanten Tim en Daan hun
receptie.

Ervenspreekuur Landschap
Horst aan de Maas
Landschap Horst aan de Maas organiseert samen met IKL, een ‘ervenspreekuur’ op zaterdag 24 februari.
De bijeenkomst vindt van 09.00 tot 15.30 uur plaats.

Nusseleinstraat 2A
5966 NJ America

Het ervenspreekuur is een
nieuwe aanpak van Landschap Horst
aan de Maas om mensen te adviseren hoe hun erfbeplanting te onderhouden. De groep gaat die dag langs
de erven van de deelnemers waar

aan de hand van de praktijksituatie
het onderhoud wordt besproken.
De groepsgrootte is beperkt maar
bij voldoende belangstelling wordt
nog een tweede datum geprikt.
Alle deelnemers ontvangen een

cursusmap die gebruikt kan worden bij het snoeien van de erfbeplantingen. Er worden maximaal
acht adressen bezocht.
Aanmelden kan op
info@landschaphorstaandemaas.nl
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15 VRAGEN

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Guusje Wijnhoven
13 jaar
Sevenum
Dendron College

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Dan zou ik graag kunnen teleporteren. Als ik dat zou kunnen, hoefde ik
maar op een knopje te drukken en
dan zou ik op de plek zijn waar ik wil
zijn. Dan zou ik bijvoorbeeld niet meer
van school naar huis hoeven fietsen.
Dat lijkt me heel erg fijn.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Ik kan zo één, twee, drie geen film
bedenken. Wel zou ik graag in de
musical The Lion King willen spelen.
Hier ben ik laatst geweest met mijn
zus en ouders en deze was zo mooi
en leuk dat ik hier graag in zou willen
spelen. Ik kan alleen totaal niet zingen

of dansen, maar toch lijkt het me leuk
om in deze musical te spelen.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ooit zou ik graag een wereldreis willen
maken. Ik wil zien hoe het in andere
landen is en verschillende culturen
ontdekken. Toch voel ik me het meeste
thuis in Sevenum, hier kom ik ook het
allerliefste. Zaerum is biëstig schoën.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Mijn leukste vak is Nederlands, omdat
ik het een leuke les vind en het wordt
gegeven door een hele leuke lerares. Daardoor vliegt de tijd voorbij.
Het stomste vak vind ik geschiedenis, omdat dit allemaal over vroeger
gaat en daar heb ik niks mee. Gelukkig
heb ik dit jaar nog geen geschiedenis
gehad.
Hoe heb je je beste vriendin
ontmoet?
Ik heb heel veel beste vriendinnen,

aan
Guusje Wijnhoven

waarvan ik er één al ken vanaf mijn
geboorte. We zijn op dezelfde dag
geboren en lagen ook samen in het
ziekenhuis. Vanaf die dag zijn we altijd
vriendinnen gebleven en hebben we
er nog veel vriendinnen bij gekregen
waar we ontzettend veel lol en plezier
mee hebben.
Wat is je favoriete hobby?
Een van mijn favoriete hobby’s is volley. Dit vind ik echt geweldig en ik
word er ook heel blij van. Twee keer
in de week heb ik training en ook
nog een wedstrijd. Ook vind ik jong
Nederland heel leuk, want hier kan ik
me helemaal uitleven. Dit jaar gaan
we de Moonwalk lopen. Bij deze wandeling zit zelfs een overnachting. Hier
heb ik heel veel zin in.
Wat is je droombaan?
Ik zou het liefste op een kinderopvang
willen werken. Ik vind het heel leuk
om met kleine kinderen om te gaan
en daarom zou ik ook graag met ze

GEZOCHT:

PRODUCTIEMEDEWERKERS
Voor diverse opdrachtgevers in de regio Limburg en Brabant
GESPECIALISEERD IN:

WIE BEN JE:
Flexibel
Ervaring in de productie omgeving
Bereidheid om in ploegen te werken
Aanpakker
VMBO/ MBO

AUTISME
ADHD
RIJANGST
BEGELEIDING

Voor meer informatie staan we je graag te woord.
CV kan doorgestuurd worden naar onderstaand mailadres.

T 077 354 83 45
www.rijschool-plus.nl

Cova Personeelsdiensten | Burgemeester Coenegrachtstraat 43
5922 BJ Venlo-Blerick | Tel: 077-4670391 | Email: info@cova-job.nl

willen werken. Zelf heb ik ook altijd op
een kinderopvang gezeten en dit vond
ik altijd heel erg leuk.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Het belangrijkste is dat je samen van
alles kan delen en dat je eerlijk bent
tegen elkaar. Ook moet je samen heel
veel lol kunnen hebben.
Hond of kat?
Het liefste zou ik een hond willen hebben. Toen ik klein was kwamen de
buurhonden Froemel en Sieske altijd
bij ons langs. Dan gingen we samen
wandelen en knuffelen. Hier werd ik
altijd heel blij van. Daarom zou ik zelf
ook graag een hond willen hebben.
Wat zou je nooit meer overdoen?
Hier hoef ik niet lang over na te
denken. Alles wat ik tot nu toe heb
gedaan in mijn leven vind ik namelijk top. Ik zou dus alles weer willen
overdoen.
Wie kent jou het beste?
Mijn familie kent me het allerbeste,
maar mijn vriendinnen kennen me ook
heel er goed. Hun vertel ik alles en
vaak hebben we het over de raarste
dingen.
Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Dan zou ik graag een hond willen zijn,
omdat je dan aan niks hoeft te denken.
Je wordt de hele tijd gekriebeld en
geaaid en iedereen wil met je spelen.
Ook vind ik ezels heel leuk, want ik
ben en blijf een echte Zaerumse aezel.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik heb geen echte artiest met wie
ik graag zou willen ruilen. Wel zou
ik graag met Celeste Plak van het
Nederlands volleyteam willen ruilen.
Dit lijkt me heel erg leuk, omdat zij
heel erg goed kan volleyen.
Welk fictief figuur doet jou denken
aan jezelf?
Pippi Langkous lijkt wel een beetje
op mij. Ze is net zoals ik graag buiten.
Ook haalt ze altijd leuke streken uit
en hou ze ook heel erg van grapjes
maken.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik alles
altijd perfect wil doen en dat ik
altijd goede zin heb en vrolijk ben.
Mijn slechtste eigenschap is dat ik
’s morgens nooit uit mijn bed kan
komen.

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

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

Zoals ik al eerder in een
column heb gezegd, zit ik in
het derde jaar van vmbo-t.
Ik ben dus ook al gedeeltelijk
voor mijn examens bezig.
De school gaat nu ook al
verwachten dat je zo langzamerhand wel weet wat je
wilt worden.
We zijn er dan ook al ons
hele leven mee bezig. Vroeger
als klein meisje van 3 lag het
voor de hand. Prinsesje natuurlijk. Totdat je werd teleurgesteld
dat je die droom maar moest
laten lopen, want je ouders zijn
niet van adel. Tijdens al mijn
basisschooljaren heb ik ook zo’n
tiental beroepen geroepen.
Maar nu zijn de opties opeens
wel heel beperkt. Dan heb je
eindelijk iets wat je leuk lijkt,
kom je erachter dat je niveau te
laag is of dat er later te weinig
banen in te vinden zijn. Ik ben
dan ook pas 14 en je zult zeggen, genoeg tijd is er wel.
Maar als ik klaar ben met vmbo
en me al moet inschrijven voor
een volgende opleiding ben ik
15 en hoor ik al te weten wat ik
de rest van mijn leven moet
doen. Daarom zou ik ook nog
graag havo willen doen maar de
reden waarom blijkt dan weer
een ‘valkuil’ te zijn. Iemand zei
ook een keer tegen mij:
‘je moet niet meteen doen wat
je leuk vindt, maar kijk naar de
beroepen waarmee je veel
verdient’. Daar ben ik het persoonlijk niet mee eens.
Als dadelijk onze pensioenleeftijd is verhoogd tot 75 jaar, wat
ik nog wel zie gebeuren, wil ik
toch wel 53 jaar doen wat ik
echt leuk vind. Ik vind dat je je
hart moet volgen en moet doen
wat echt goed voelt.
Dat wil ik graag even iedereen meegeven.
Liefs, Iris
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Informatiebijeenkomst
duurzame Norbertuswijk
Norbertuswijk Horst, Samen Duurzaam, is een project in het leven geroepen door Jan Brouwer, Paul Coppus,
Willem Faasen en Piet Berden. Op donderdag 1 februari presenteren zij hun plannen voor energiewinst in de
Norbertuswijk. De informatiebijeenkomst vindt vanaf 19.30 uur plaats in het Huis van de Wijk.
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Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
4
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 2 st!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hor

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

D O K C I N E M A L A AT J E G E N I E T E N VA N F I L M M E T D E G E M A K K E N
VA N E E N S E R V I C E B I O S C O O P. E N D AT O P N O G G E E N H A L F
U U R TJ E R I J D E N VA N H O R S T !

RESERVEREN: 077 – 310 1064 / W W W.DOK6.EU

Volgens de bedenkers van het
project heeft de Norbertuswijk een
goede basis om samen met energiebesparing aan de slag te gaan. “Veel
huizen zijn nog niet goed geïsoleerd en
er kunnen heel veel zonnepanelen bij”,
aldus Jan Brouwer.
Tijdens de bijeenkomst zetten
de heren van ‘Norbertuswijk Horst,
Samen Duurzaam’ uiteen hoe ze het
project voor zich zien. De bewoners
krijgen niet alleen informatie over hoe
ze inzicht kunnen krijgen in hun eigen

energieverbruik en wat ze allemaal
kunnen doen om hun huis energiezuiniger te maken, ook houdt de lokale
energiecoöperatie Reindonk Energie
een presentatie over zonne- en windprojecten in de regio. Dit zijn projecten om zelf energie op te wekken.
Reindonk Energie gaat ook in op de
mogelijkheden om in de Norbertuswijk
dergelijke gezamenlijke projecten op te zetten. Daarnaast houdt
Wonen Limburg een presentatie.
Meer informatie is te vinden op

buurkracht.nl/norbertuswijk Hier kunnen bewoners van de Norbertuswijk
tevens laten weten of zij op de bijeenkomst aanwezig zijn. Aangeven
van aanwezigheid is niet verplicht,
maar wordt door de organisatie
gewaardeerd. Inwoners van Horst
die niet in de Norbertuswijk wonen
maar wel in hun buurt energie willen besparen zijn van harte welkom
op de bijeenkomst of kunnen contact
opnemen met Patricia Vinclair,
patricia@buurkracht.nl

Speculaasactie Citaverde voor
bouw internaat op Flores
In het Citaverde college werd op woensdag 24 januari de Speculaasactie 2017 afgesloten. De actie was een
samenwerking tussen Citaverde en diverse stichtingen en bestond voornamelijk uit de verkoop van pakken
speculaas. De opbrengst is bedoeld voor de renovatie van een internaat op Flores, Indonesië.

DOK6 / R A ADHUISPLEIN 6 / 5981 AT PANNINGEN

SYSTEEMBOUW VAN LOODSEN EN BEDRIJFSPANDEN

GENENBERG 19 / 5872 AL BROEKHUIZEN
077 374 56 36 / WWW.SMEDTSBEDRIJFSHALLEN.NL

Crist Coppens
Alleen dinsdag 6 februari 2018

Half-om-half gehakt
Hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Meten = weten

In samenwerking met Stichting
Nativitas, Stichting Harapan en
Stichting Wilde Ganzen verkochten
leerlingen van het Citaverde dozen
speculaas. Tijdens de afsluiting van
de Speculaasactie werden de tien
leerlingen die het meest hadden
verkocht door coördinator Herman
Vermazeren in het zonnetje gezet.
Joyce Janssen en Femke Bergs,

de twee beste verkopers, kregen elk
twee toegangskaartjes voor Walibi.
De netto-opbrengst van de actie
werd door de Wilde Ganzen met
50 procent verhoogd. Daarnaast had
Melvin (10) uit Esch zelf een eigen
actie georganiseerd: de knuffelactie.
Melvin verkocht door het hele land
zelfgemaakte knuffels en speculaasbrokken en haalde daarmee 4.500

euro op. Dit zorgde voor een totale
opbrengst van 22.500 euro.
Van het geld dat de actie opleverde wordt een internaat voor studerende meisjes uit arme gezinnen op
het eiland Flores in Indonesië gerenoveerd. Het internaat behoort tot het
project van kinderzorgcentra die onder
leiding staan van mevrouw Colson uit
België.

tuin

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

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.

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

www.timmermansagriservice.nl
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11 vragen aan prins Corné I

PRINS CORNÉ I G E FE LICITE E RD N A M E N S DE VOLG E N DE BE DRI J V E N

CV Kroeënekraan en Pieëlhaas Kronenberg/Evertsoord

‘Vier ‘t samen en maak het eigen’

Wie ben je?
Mijn naam is Corné Manders, 36 jaar en geboren en
getogen in Kronenberg. Ik ben gelukkig getrouwd
met Kristel en trotse vader van onze dochter Fenna
die nu ruim 2,5 jaar is.Fenna ademt net als papa en
mama carnaval en zingt en dans alle liedjes mee.
Net als mama mag zij dit jaar ook de prinses zijn,
waar ze erg trots op is. Wij wonen aan een klein
maar erg gezellig pleintje (De Es) met vijf huizen.
Onlangs verraste de buurt ons met een prachtig versierd plein en huis. Ondanks dat het niet allemaal
carnavalsvierders zijn, is het toch geweldig om te
zien hoe het dan toch bij iedereen leeft.
Waar werk je?
Na mijn studie mts-4 Elektronica in Helmond ben
ik al vrij snel terecht gekomen bij mijn huidige
werkgever Attractiepark Toverland, waar ik nu al
veertien jaar met veel plezier werk. Werken in
een magische wereld waar iedereen plezier heeft,

geeft een geweldig gevoel. Twaalf jaar heb ik
gewerkt als monteur bij de elektrotechnische
dienst. Momenteel ben ik projectcoördinator binnen Toverland, en begeleid ik interne projecten.
Een superleuke job, waar geen enkele dag saai
is. Daarnaast kennen mensen mij misschien als dj
bij Star licht en geluid, waar ik graag een feestje
bouw op bruiloften, kermissen en natuurlijk met
carnaval.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te
worden?
Ik heb er geen seconde over na hoeven denken en
mijn vrouw was zeker net zo enthousiast.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Carnaval leeft enorm bij ons in Kronenberg en
Evertsoord en dat wordt er van kleins af aan met de
paplepel ingegeven. Zeker in zo’n kleine gemeenschap is het superspeciaal en een grote eer voor ons
om dit jaar voorop te mogen gaan!

‘Pieëlhaas,
Kroeënekraan;
kom op weej
goan d’r aan!’

Meubelstoffeerderij
John Lemmen

Wat betekent carnaval voor je?
Waar ik met carnaval van geniet, is dat carnaval
een feest is van ons allen. Is het nu de kindermiddag, jeugdcarnaval, boerenbruiloft, zittingsavond, of
ouderenmiddag, we vieren allemaal carnaval, ieder
op zijn eigen manier of tempo, maar vooral samen.
Carnaval brengt iedereen samen, waarbij de zieken
zeker niet vergeten worden. In onze kleine kerkdorpjes levert dit elke keer weer prachtige momenten op.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Als prins zal ik zorgen dat de sfeer altijd goed is.
Met mijn adjudanten Giel en Rob zul je ons regelmatig op het podium of op d’n tap zien staan. Elke polonaise zijn we erbij.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Vier dit prachtig feest samen. Zing, dans en geniet.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt
Natuurlijk ons uitkomen was een momentje van
kippenvel, gevolgd door het huisfeest. De topverrassing van de uitkomst van preens Koen II
(collega-dj) en prinses Anne (zus van mijn adjudant
Giel) bij d’n Dreumel. En de ouderenzittingsmiddag
in Kronenberg was erg speciaal.
Wat staat er daags na Aswoensdag op het
programma?
Met de carnaval geven we ons 111 procent, dus na
Aswoensdag ruimen we tijd in om bij te komen.
Met zijn allen hebben we na woensdag nog enkele
dagen vrij. Die we gaan gebruiken om na te genieten
van deze ongelofelijk mooie maar heftig achtbaan.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden?
Het viel niet mee om het geheim te houden.
Onze namen werden al veel genoemd in het dorp.
We hebben vooral genoten van het spel om mensen
om de tuin te leiden, en dat ging ons dan ook allemaal erg goed af.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2019 mee
willen geven?
Vier ‘t samen en maak het eigen. Maar geniet vooral
van elkaar en elk moment!

Weej wense oow
allemaol unne hieël
schoeëne carnaval!

Wij feliciteren Prins Corne en adjudanten Giel en Rob!

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

Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22 info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl
Ied Gef
er eli
ee ci
n e te
en er
fijn d P
e c rin
ar n s
av Co
al
ge r ne
we !
ns
t!

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

Wij feliciteren prins Corne en zijn adjudanten Giel en Rob!
Den Spittheuvel 13, 5976 PV Kronenberg - 06 14 44 49 32
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Jeugdprinsentreffen in Horst
Tijdens het jeugdprinsentreffen 2018, gevierd op vrijdag 26 januari in de Mèrthal, kwamen
23 jeugdprinsen bij elkaar om carnaval te vieren. Het jaarlijks terugkerende jeugdprinsentreffen
wordt ieder jaar door een andere vereniging georganiseerd. Dit jaar was de eer aan
Jeugdcarnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst om het Jeugdprinsentreffen te organiseren.

Boerenbruiloft Kronenberg en
Evertsoord
Jos Engels en Cindy Derix, het boerenbruidspaar van Kronenberg en Evertsoord worden carnavalszondag
11 februari om 16.11 uur in de onecht verbonden.

Bondsonderscheiding
voor Henk Litjens
Henk Litjens uit America ontving tijdens de receptie van
jeugdprins Luuk I en jeugdprinses Meike II op zaterdag
27 januari de bondsonderscheiding van het BCL (Bond van
Carnavalsverenigingen in Limburg). Hij kreeg de onderscheiding
voor zijn 44 jaar dienstorde en zijn jaren als voorzitter bij het
Jeugdcomité.

Oefenreceptie
prinses Fieke I
De ‘maondaagaovundclub’ organiseert op zondag 4 februari een
oefenreceptie voor zomerprinses Fieke I. Deze vindt plaats in café
De Beurs in Horst.

De trouwceremonie vindt plaats in
gemeenschapshuis De Torrekoel in
Kronenberg. Na de trouwerij is er de

gelegenheid om het bruidspaar en zijn
gezelschap te feliciteren tijdens de
boerenbruiloft in de Torrekoel. Dit jaar

is het festijn georganiseerd door
Jeugdcarnaval Kroeënekraan en
Pieëlhaas.

2018: NIEUW JAAR, NIEUWE UITDAGINGEN!
Wij zijn op zoek naar een:

FULLTIME
EN EEN PARTTIME
MEDEWERKER(STER)
Zie onze website voor meer informatie.

Het is voor het eerst in de
historie van de zomercarnaval dat
er een prinses is gekozen.
Prinses Fieke I wordt samen met
haar adjudanten Charlotte en Jolijn
een oefenreceptie aangeboden
zodat ze kan wennen aan haar grote

feest Zomercarnaval 2018 op
25 augustus. De receptie vindt
vanaf 16.00 uur plaats. Op deze
oefenreceptie treden op diverse
lokale artiesten en het feest wordt
afgesloten met een miniconcert van
Thei & Marij.

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

OPRUIMINGSFINALE!
Kleine prijsjes op de
wintercollectie!
Schoenen en laarsjes
sterk afgeprijsd!
Graag tot ziens bij:

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

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur
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We wensen Prins Joep I, zien adjudanten en
alle ezelkopkes unne schoene vasteloavend!

Prins
Joep en
adjudanten
Roymontage
en Stef
gefeliciteerd
Hagro
kantoormeubelen
is gespecialiseerd
in verkoop,
en demontage
van nieuwe en
weej wense
ówinrichtingen.
unne schoeëne
gebruikteen
kantoormeubilair
en magazijn
Ter versterking carnaval!
van ons team zijn wij op
zoek naar een enthousiaste

Horsterweg 19 Sevenum. T: +31 77 398 80 37 www.hagrokantoormeubelen.nl

Magazijnmedewerker / vrachtwagenchauffeur m/v

Berghemweg 23, Sevenum T 077-467 2157 I www.lvs-bv.nl

Tot deze functie behoort magazijnwerk (laden/lossen), bestellingen klaarzetten, montage van
kantoormeubilair en magazijnstellingen bij klanten tot je werkzaamheden, alsmede het transport
van kantoormeubilair en magazijnstellingen door heel Nederland.
We bieden je een afwisselende en uitdagende baan binnen een gezond bedrijf en een
marktconform salaris. Van jou vragen we dat je representatief, stressbestendig en flexibel bent.
Daarnaast beschik je over het vrachtwagen rijbewijs en een chauffeurs diploma.

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

Pas jij binnen deze omschrijving en heb je zin in een nieuwe uitdaging? Stuur ons dan je
sollicitatiebrief met C.V. Dit kan per post: Hagro kantoormeubelen, t.a.v. Dhr. Wout Swinkels,
Horsterweg 19, 5975 NA Sevenum of per e-mail naar info@hagrokantoormeubelen.nl

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

Weej felicitere Prins Joep 1
en zien adjudante Roy en Stef,
en wense oow ‘ne
schoeëne carnaval!!
Prins Niek en adjudante Toetje en Marijn:

Weej wense ut trioväö
väöl
lol eneer
plezeer!
!
l plez
Weej wense prins

Joep

en zien adjudante

PRINS JOEP I GEFELICITEERD NA MENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

CV Dun Ezelskop Sevenum

Roy en Stef

Félicitations Prins Joep I,
en adjudanten Stef en Roy!
“Bon Carnaval”!

unne hieël
schoeëne carnaval!

De Hees 32, Sevenum • 077 4673961 • www.hemelsewijn.nl

voor al uw voorkomende stukadoorswerkzaamheden

Wij feliciteren prins Joep I
en zijn adjudanten Roy en Stef!
Ied

Ge

er

Alle kinderen en leerkrachten
van BS De Dobbelsteen
wensen prins Joep en zijn
adjudanten Stef en Roy
een superfijne carnaval
Een Dobbelsteen-alaaf!
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Weej fillicitere Prins Joep I en zien adjudante Roy en Stef!

www.vorsterhand.nl

Wij wensen
Prins Joep en
zijn Adjudanten
Roy en Stef een
te gekke carnaval!

www.saletatelier.nl

Bedrijventerrein Sevenum • Mommesstraat 11 • 5975 NG Sevenum
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11 vragen aan prins Joep I

‘Even alle zorgen aan de kant’

Weej goan
d’r aan.
Doar kent ge
van op aan!’
Wie ben je?
Joep Everts, roepnaam Joep, bijnaam
Eef. Ik ben in het verleden actief geweest als
bestuurslid bij de cv Dun Ezelskop en voorzitter van Kommissie
UKP en Techniek. Ik ben al bijna veertig jaar actief lid bij
Sparta’18, oud-speler van Sparta 1, en daarna nog in het
roemruchte Sparta 6 gespeeld. Door een knieblessure heb ik
helaas moeten stoppen met actief voetbal. Tegenwoordig ben
ik actief als jeugdtrainer van JO9 4 bij Sparta’18. De meeste
‘Serumse’ kennen mij wel in het dorp. Ik woon samen Sharon
Joosten, we zijn al twintig jaar samen. We hebben twee kinderen, Chrissy (9 jaar) en Tren (7 jaar), zij vinden het fantastisch
dat pap prins is. De buurt reageerde zeer enthousiast en heeft
inmiddels straat en huis fantastisch versierd.
Waar werk je?
Ik ben sinds 1999 werkzaam bij Ewals Cargo Care in Tegelen.

Weej wense
prins Joep I,
zien adjudante
Roy en Stef
unne schoëne
carnaval!

In mijn huidige functie als manager trucking ben
ik eindverantwoordelijk voor de zes eigen truckingentiteiten binnen Europa die Ewals telt, met in totaal
ongeveer zeshonderd trucks. Na de oergezellige Jacob Merlo
Mavo in Horst ben ik naar Apeldoorn gegaan om autotechniek
te studeren, nadat ik deze opleiding had afgerond heb ik nog
een jaar bedrijfskader gestudeerd in Eindhoven. Mijn werkgever vindt het fantastisch dat ik prins mag zijn in Serum en
geeft mij ook alle support zodat ik naast mijn drukke werkzaamheden bij Ewals het prinszijn kan combineren.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te
worden?
Als oer ‘Serums menke’ uit een echte ‘Serumse’ familie
droomde ik sinds mijn jeugdjaren stiekem al om ooit prins
in Serum te mogen worden. Mijn vader Theo Everts, ‘Thei vd
Burger’, was de tiende prins van Dun Ezelskop in 1963, mijn

oom Piet van Enckevort (Pie vd Donck) was in 1985 prins. In
datzelfde jaar was mijn broer Pieter jeugdprins van ‘Serum’, en
een andere oom Grad van Enckevort (Zwart Gradje) prins op
‘ut Kleef’, een jaar om nooit te vergeten. Nu heb ik de eer om
de volgende prins in de familie te worden. Ja, carnaval zit ons
in het bloed, en dat probeer ik mijn kinderen ook weer mee te
geven zodat deze geweldige traditie blijft bestaan.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Om eerlijk te zijn had ik het niet meer verwacht. Al werd ik
wel genoeg genoemd in het verleden, maar dat kunstje is in
‘Serum’ al vaker vertoond om dan alsnog op latere leeftijd
gekozen te worden. Het gevoel is heel apart en ik moest er
echt aan wennen toen ik ja had gezegd! Ik word bijgestaan
allereerst door mijn adjudanten en vrienden van kleins af aan,
Stef ‘Bil’ Billekens en Roy ‘Hoey’ Hoeymakers, deze heb ik zelf
gevraagd. Zij vinden het ook geweldig om dit samen te mogen
vieren, ook zij zijn fervent carnavalsvierders. Daarnaast support mijn vriendin Sharon mij natuurlijk, ook al heeft ze geen
officiële titel, maar ik noem haar gewoon ook prinsesje tijdens
die dagen.
Wat betekent carnaval voor je?
Gewoon gezelligheid, ‘schele wazel’, lekker een glas bier drinken, lekker los gaan, even alle zorgen aan de kant zetten en
gewoon lekker ontspannen. Maar niks moet en het moet wel
spontaan gaan.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Wat heet voorbereiding, ik vind dat elke prins dat zelf in moet
vullen, wat er van hem verwacht wordt. De een loopt de hele
carnaval voorop, de ander voegt zich onder de mensen. Je
moet zelf lekker in je vel zitten met hetgeen je doet, da’s het
alles belangrijkste, ook in het dagelijks leven. cv Dun Ezelkop
heeft een scala aan verplichtingen en er wordt verwacht dat ik
present ben met mijn adjudanten, hetgeen wij natuurlijk ook
zullen doen.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw gemeente toe?
‘Veul lol, joeks en plezeer!’ en een gezond en succesvol 2018!
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Eigenlijk elke activiteit. Ik denk dat je van ieder moment
moet genieten, maar als ik er dan toch een als favoriet moet
bestempelen, dan vind ik het open huis bij de prins op maandag na het uitkomen toch wel super.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je programma?
Ik heb gelukkig vrij in de carnavalsweek. Ik verwacht donderdag 24 uur te slapen en dan vrijdag lekker met mijn vriendin
naar de sauna, om al dat bier er eens goed uit te zweten!
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden voor
familie, vrienden en kennissen?
Het valt niet mee als je weet dat je het echt wordt, dan krijgen
discussies toch een andere dimensie. Ik heb ze zoveel mogelijk
vermeden, al valt dat misschien ook op omdat ik normaal altijd
mijn mening wel wil ventileren, maar het is allemaal goed
geheim gebleven.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2019 mee willen
geven?
Geniet ervan!

DINNISSEN WENST
OW UNNE SCHOEËNE
CARNAVAL

Markt 25, 5975 AM Sevenum
Telefoon: 077 467 3823

www.eetwinkelbebo.nl

DINNISSEN BV
Horsterweg 66, 5975 NB, Sevenum
www.dinnissen.nl

Weej winse
Prins Joep I en
zien adjudante
Roy en Stef
eine sjoeëne
Vasteloavend!
www.ewals.com
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Sparta’18 verliest
Door: voetbalvereniging Sparta’18
De eerste wedstrijd na de winterstop, uit tegen RKVVO in
Veldhoven, heeft het eerste team van Sparta’18 uit Sevenum verloren.
De wedstrijd op zondag 28 januari eindigde in 2-1.
In de eerste helft waren de
ploegen aan elkaar gewaagd en
gebeurde er weinig. De grootste kans
in de eerste helft was voor Spartaan
Bart Schouten, maar hij miste randje
buitenspel oog in oog met de doelman. In de tweede helft werd
Sparta’18 teruggedrongen en was
RKVVO sterker. Dit leidde in de 52e
minuut tot de 1-0, gemaakt door Jorrit
Mol. Na goed doorzetten aan de
rechterkant was het voor de spits een
koud kunstje om de bal tegen de
touwen te schieten. Nadat Sparta’18
meer risico ging nemen werd het

meer en meer een open wedstrijd. In
de 80e minuut viel de 1-1. Een goede
actie van Rob Peeters stelde Bart
Schouten in staat om de gelijkmaker
binnen te schieten. In de absolute
slotfase ging RKVVO er alsnog met de
drie punten vandoor. Een overtreding
op Bart Schouten werd over het hoofd
gezien en in de daaropvolgende
tegenaanval scoorde opnieuw Jorrit
Mol voor RKVVO de 2-1. Sparta’18 kon
geen vuist meer maken en ging
zonder punten terug naar huis.
Zondag 4 februari komt Sportclub
Irene bezoek op sportpark ’t Spansel.

Moeizame zege
Melderslo korfbal
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 28 januari al
vroeg tegen Corridor 1 uit Son en Breugel. De wedstrijd werd gespeeld
in sporthal De Landing in Son en Breugel. De eindstand was 7-10.
SV Melderslo begon niet scherp
aan de wedstrijd. Vooral aanvallend
liep het niet goed. Er werden weinig
kansen gecreëerd en de bal was
telkens snel terug aan de andere
kant. Verdedigend stond
SV Melderslo wel vrij goed, dus ook
Corridor kreeg maar weinig voor
elkaar. Bij een gelijke stand van 5-5
gingen de teams de kleedlokalen in.
Na rust ging SV Melderslo een stuk
beter spelen, hoewel de ploeg het
aanvallende niveau van de afgelopen weken nog altijd niet wist te
halen. Er werden vooral erg veel
kansen gemist. Verdedigend stond
SV Melderslo echter wel als een

Carnavalsactie!
Gratis soep bij lunch
2 t/m 9 februari 2018

077-3661708
www.depaddestoelerij.com

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

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

werken

America Tel. 06-12359686

huis. Na twee snelle doelpunten
stond er een voorsprong van 5-7 op
het scorebord. Daarna zakte het
team aanvallend weer wat in,
waardoor Corridor in het laatste
kwartier met twee afstandsschoten
terug wist te komen tot 7-7.
SV Melderslo was echter niet van
plan zich gewonnen te geven en
bleef in de slotfase rustig. De ploeg
liet eindelijk het betere korfbal zien.
Er werden mooie aanvallen opgezet
en de kansen werden nu wel zorgvuldig afgemaakt, waardoor
SV Melderslo uiteindelijk toch
verdiend met een 7-10 winst naar
huis toe kon.

Hovoc-dames nog
steeds ongeslagen
Door: volleybalclub Hovoc
De dames van volleybalclub Hovoc speelden zaterdag 27 januari tegen Van Daal DS4 uit Den Dungen.
Zij wonnen met 4-0. De heren namen het op tegen VC Volt HS1 in Beers. Deze wedstrijd eindigde in 3-1.
De dames van Hovoc stonden
paraat om de eerste thuiswedstrijd
van 2018 te spelen. Doordat de directe
concurrent vrijdag (dure) punten liet
liggen, hadden de dames de mogelijkheid om zaterdag nog verder uit te
lopen op de nummer 2. Vooraf aan de
wedstrijd hadden zij met elkaar
afgesproken dat ze het thuispubliek
wilden laten zien wat ze in huis
hebben. Er werd een goede warmingup gedraaid en deze lijn werd doorgevoerd in de eerste set. Hovoc speelde
een foutloos spelletje en mede door
een goede servicedruk haalde ze de
set gemakkelijk binnen met 25-11.
De tweede set werd Hovoc een beetje
nonchalant, maar nadat coach William

de meiden had aangesproken, werd
de set uiteindelijk niet meer heel
spannend (25-18). De derde set verliep
probleemloos. Hovoc was weer scherp
en kon daardoor makkelijk het verschil
maken. Met name aan de buitenkant
kon het spel makkelijk uitgespeeld
worden en ook hier met een hoge
servicedruk konden de Horster dames
de tegenstander onder druk zetten
(25-14). De laatste set was het weer
de servicedruk van Hovoc waardoor de
tegenstander het spel niet onder
controle kreeg. De laatste set resulteerde in een overtuigende winst van
25-11. Een degelijke wedstrijd waarbij
terecht de volle vijf punten in Horst
zijn gebleven. Hovoc dames 1 is nog

steeds ongeslagen in de promotieklasse en heeft de koppositie verder
weten uit te bouwen. De heren van
Hovoc speelden in de tweede divisie
in Beers een matige wedstrijd.
Waar vorige keer thuis een 3-1 winst
werd behaald had VC Volt er alles aan
gedaan om revanche te kunnen
nemen. De eerste twee sets was
Hovoc geen partij voor VC Volt en werd
dan ook kansloos afgeserveerd (25-14,
25-18). Het was duidelijk dat er uit een
ander vaatje getapt moest worden en
dat werd in de derde set ten gelde
gemaakt (22-25). Uiteindelijk kreeg
VC Volt in een spannende slotfase ook
in de laatste set de winst te pakken
(25-22).

Oxalis deelt de punten
Door: korfbalvereniging Oxalis
Voor korfbalvereniging Oxalis stond zondag 28 januari de derde return in de zaalcompetitie op het programma. Klick ‘15/Miko ‘76 uit Mill was de tegenstander. Net als de voorgaande wedstrijd was het mogelijk
om een plek in de ranglijst te stijgen als er twee punten gepakt zouden worden. Uiteindelijk werden de
punten gedeeld, 13-13.
De vorige wedstrijd had Oxalis
het weggegeven, daarom reageerde ze vlot op het eerste tegendoelpunt wat ze kreeg en stond de
stand na vijf minuten op 1-1. In de
minuut die daarop volgde, sloeg
Klick een klein gat van twee punten, maar de dames lieten zich niet
uit het veld slaan. Er volgden tien
minuten vol beleving waarin Oxalis
haar achterstand omzette in een

4-9 voorsprong. Hierna viel het bij de
dames even stil wat er voor zorgde
dat de Klick weer drie doelpunten in
kon lopen. Dit leverde een 7-9
ruststand op.
Er was nog niks gewonnen,
Oxalis moest doorpakken. In de
tweede helft was het eerste woord
weer voor Oxalis. Echter, in de periode die volgde, hadden de dames
het lastiger dan in de eerste helft.

Het al magere verschil van twee
punten was op een gegeven
moment nog maar een voorsprong
van één doelpunt. Oxalis gaf niet
bij en bleef doorknokken voor
de punten. In de slotfase had de
tegenstander helaas meer geluk.
In de laatste minuut scoorde Klick
de gelijkmaker, wat er voor zorgde
dat de punten verdeeld moesten
worden.
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Valse start Melderslo
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Het eerste herenteam van SV Melderslo kwam zondag 28 januari met een kater thuis, niet vanwege de
receptie van de prins op zaterdagavond maar door het 1-0 verlies in en tegen Leunen.
De eerste wedstrijd na de winterstop betekende zo een valse start voor
Melderslo dat dit seizoen bovenin
wil blijven meedoen en graag de
nacompetitie wil halen. Leunen, dat
de punten hard nodig heeft om weg te
blijven van de degradatieplaatsen,
deed in deze carnavalstijd haar naam
alle eer aan. Het was een echt `knollenveld’ waarop goed voetbal bijna
onmogelijk leek. Toch viel er de eerste
tien minuten van alles te beleven.
Melderslo zocht volop de aanval
en Leunen kon alleen maar een
halt toeroepen door overtredingen.
Twee vrije trappen die hieruit
volgden werden door Jeroen Gubbels
genomen. De eerste schoot hij op
de paal en de tweede werd door

de doelman van Leunen tot corner
verwerkt. Bart Verheyen stuitte op
de keeper en uit de daaropvolgende
corner knikte Bart Theeuwen de bal
net naast. Tussendoor kopte een speler
van Leunen, ook uit een corner, ove
het doel van Melderslo. Melderslo
was de eerste helft de betere ploeg
maar beloonde zichzelf niet met
een doelpunt. Leunen deed alles om
Melderslo het voetbal onmogelijk te
maken. Domper voor Melderslo was
het, al na twintig minuten, uitvallen
van spelbepaler Bart Verheyen.
Bart werd vervangen door Casper
de Swart. Melderslo wist zich voor
rust nog enkele kansen te creëren.
Stijn Vullings schatte zijn kansen niet
goed genoeg in na een prachtige

crosspass van Jeroen Gubbels en
Jeroen zelf zag een mooie poeier
net langs vliegen. Na rust zakte het
spelniveau naar een bedenkelijk peil.
Dit resulteerde voor Leunen in drie
gele kaarten. Melderslo ging na rust
op zoek naar een goal maar wist zich
geen echte kansen meer uit te spelen.
En zoals dat gaat in zo een wedstrijd
scoort Leunen uit de counter de 1-0
en laat Melderslo achter met 0 punten
en een kater. Na de blessures van
vorige week, tijdens een oefenpotje,
van Tom en Stijn en het uitvallen nu
van Bart zal trainer Vievermans een
beroep moeten doen op de reserves.
Zij kunnen dan ook volop aan de bak,
wil Melderslo de aansluiten blijven
behouden.
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Nederlandse kampioenschappen

Succes voor
Ons Genoegen
Door: Vogelvereniging Ons Genoegen
Aan de onlangs gehouden Nederlandse Kampioenschappen van de
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) in de IJselhallen in
Zwolle hebben ook twee leden van vogelvereniging Ons Genoegen uit
Horst deelgenomen.
Voor deze Kampioenschappen
waren bijna elfduizend vogels
ingeschreven uit geheel Nederland.
Namens de vereniging hadden
Fr. Schattevoet en P. Renders vogels
ingeschreven. Fr. Schattevoet werd
Nederlands kampioen met een stel
Gloster Consort donkerbont intensief. Verder behaalde hij nog zilver
met een enkeling Gloster Corona
donkerbont schimmel. Tevens werd
deze vogel door Engelse postuurka-

nariekwekers aangemerkt als
mooiste Gloster van de show.
P. Renders werd Nederlands
kampioen en ook nog zilver
met enkeling London Fancy.
Deze verloren gewaande vogelsoort
is onder andere door P. Renders
teruggekweekt. Tijdens deze
kampioenschappen heeft
Fr. Schattevoet het examen voor
keurmeester postuurkanaries met
goed gevolg afgesloten.

Beginnende zwemmers

Swimkick-Minioren
Blerick

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

voor al uw stukadoorswerkzaamheden
tel. 06-27162816 Sevenum vandersterrenstukadoor@hotmail.com

Kwekerij Hermans-Walter BV gevestigd te Sevenum is een modern glastuinbouwbedrijf
dat gespecialiseerd is in het telen en verpakken van oranje paprika’s. Ter versterking van
ons team zijn wij op zoek naar een:
PRODUCTIEMEDEWERKER / LOGISTIEKMEDEWERKER
Functie inhoud:
Als logistiekmedewerker zorg je er voor dat iedereen in de kas en in de verpakkingshal zijn of
haar werk kan doen. Jij zorgt dat oogstkarren en oogstcontainers klaar staan en brengt volle
oogstkarren naar de verpakkingshal. Het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud aan het
oogstmateriaal behoort tot je werkzaamheden. In de verpakkingshal is het jou taak om te zorgen
dat het juiste fust gereed staat voor onze sorteermedewerkers. Pallets met gereed product maak
je klaar voor transport en zet je in de koelcel. Jij bent de persoon die de schakel is tussen de
voorman in de kas en de verpakkingshal waarmee zaken zoals kwaliteit, kwantiteit en voortgang
gecommuniceerd dienen te worden.
Buiten het oogstseizoen dienen overige werkzaamheden ook uitgevoerd te worden. Ook dan zorg jij
er voor dat alle medewerkers zijn of haar werk kunnen doen, dat karren en materialen en dergelijke
klaar staan en gereed zijn voor gebruik.
Jouw profiel:
• Je weet van aanpakken en bent in staat om efficiënt te werken
• Je kunt goed met collega’s overweg
• Je hebt de drive om te komen tot de beste resultaten
• Enige ervaring in de glastuinbouw of logistieke sector is een pre maar geen must
Wij bieden jou:
• Een uitdagende een gevarieerde baan in een modern glastuinbouwbedrijf met
toekomstperspectief en ontwikkelmogelijkheden
• Marktconform salaris met passende arbeidsvoorwaarden conform cao glastuinbouw
• Een fulltime dienstverband met uitzicht op een vaste aanstelling.
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je brief met cv per mail naar info@hermanswalterbv.nl.
Voor meer informatie kun je bellen met Frank Bakker (06-49332392).

Door: zwemvereniging HZPC
Zwemvereniging HZPC uit Horst ging zondag 28 januari met dertien
zwemmers naar het tweede deel van de Swimkick-Minioren-wedstrijd
in Blerick. Er deden acht zwemmers mee met de Swimkick en vijf in de
Minioren wedstrijd.
De Swimkick is een wedstrijd
voor beginnende zwemmers. In
totaal waren er 26 starts, waar er
bij 13 starts een PR werd gezwommen. Vooral bij de Swimkick werden er vele mooie PR’s gezwommen
door HZPC. Opvallend was de verbetering van Julia van Well op de
25 meter rugslag van 52.76 naar
36.61 seconden en van Joris Rongen
op de 50 meter rugslag die zich met
13 seconden verbeterde naar 51.47.

Bijna door iedereen werd er een
of meerdere medailles mee naar
huisgenomen. Bij de Swimkickwaren
dat: Julia van Well (goud en brons),
Fleur Veens (zilver en brons), Mazen
Ahmed (zilver en brons), Colin Jacobs
(brons), Joris Rongen (goud), Niels
Rongen (brons). Bij de minioren:
Isis van Kuijk (goud en brons), Lars
Hagens (goud en zilver), Jesse Jacobs
(goud en zilver), Jorn Sprunken
(goud) en Guido Jacobs (zilver).

Tegen Haps

Verlies voor Set Up
Door: volleybalvereniging Set Up
De dames 1 van volleybalvereniging Set Up uit Meerlo speelden
zaterdag 27 januari tegen de nummer 3 op de ranglijst, de dames uit
Haps. Het zou een spannende wedstrijd worden die die werd gespeeld
met Juul Crins als spelverdeler ter vervanging van haar zus, Sil Crins.
Eindstand was 2-3.
In het begin van de eerste set
ging het steeds gelijk op, 7-7, 12-12.
Set Up speelde een goede en degelijke set, wist een klein gaatje te
slaan en deze set te winnen via
17-15 en 23-18, met 25-19.
De tweede set ging in het begin
ook gelijk ook, maar deze keer
wisten de dames van Havoc een
gaatje te slaan en deze ook uit te
breiden. (9-11, 13-17). Maar Set Up
DS1 knokte zich terug 16-17, 18-20,
22-24. Helaas werd deze spannende
set verloren met 27-29. De derde set
was een herhaling van de tweede
set. Set Up DS1 kwam op achterstand, kwam weer flink bij, maar
behaalde de setwinst weer net niet.
Hier kwamen standen voorbij van

10-12, 12-19, 22-23 en werd verloren
met 23-25. De vierde set werd weer
hetzelfde gespeeld als de eerste set.
Set Up begon al met een voorsprong,
10-5, en wist deze de hele set te
behouden. Door een sterk spel werd
deze set ook gewonnen via 19-13
met 25-18. De vijfde en beslissende
set zag er in het begin niet goed
uit voor Set Up. De dames keken
tegen een achterstand aan: 4-6, 7-8.
Ze kwamen weer terug, maar dat
was niet genoeg en ook deze set
werd verloren met 13-15.
Volgende week trotseert Set Up
DS1 voor het eerste AVOC-HVC-VCM
DS1 in dit seizoen. Deze wedstrijd
wordt gespeeld om 17.00 uur in de
Dendron Sporthal in Horst.
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KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Goede resultaten
voor turnsters Hosema
Door: turnvereniging Hosema
De derde voorwedstrijd van de Limburgse kampioenschappen turnen vond zaterdag 27 en zondag
28 januari n Brunssum plaats. Hier deden ook leden van turnvereniging Hosema aan mee.

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

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

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

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

Dinsdagmarkt
in Horst
BEDMODE

BADMODE

TAFELMODE

Theo van Eeuwijk

Zaterdagmiddag turnden Jill
Drissen en Lieke Joppen (nivo pupil 2
D1) hun eerste wedstrijd van dit
seizoen. Beiden lieten mooie oefeningen zien. Jill behaalde een zesde
plaats en Lieke behaalde een zeventiende plaats. Beiden hebben zich
geplaatst voor de halve finales.
Zondagochtend in alle vroegte mochten Camee van Zweden, Sofie
Trienekens, Suus Heldens en Guusje
Driessen (nivo Instap D2) hun allereerste officiële wedstrijd turnen.

Heel spannend was het voor de
meiden, maar ondanks de gezonde
zenuwen hebben ze het goed gedaan.
De meiden hebben zich namelijk alle
vier geplaatst voor de halve finale.
Guusje mocht zelfs het podium betreden voor een derde plaats. Sofie werd
elfde, Camee twaalfde en Suus dertiende.
Op zondagmiddag turnden Floor van Kempen en Sannah
Spreeuwenberg in het niveau Junior
divisie 4 supplement E hun plaatsings-

wedstrijd. De dames zaten erg lekker
in de wedstrijd en turnden allebei een
hele mooie wedstrijd. Floor behaalde
zelfs het hoogste punt op de balk en
liet op dit toestel haar 34 tegenstanders achter zich. Uiteindelijk werd
Floor vierde en Sannah negende en
ook deze twee dames hebben zicht
geplaatst voor de halve finales meerkamp op 24 en 25 februari in Horn.
Daarnaast heeft een aantal turnsters
zich nog geplaats voor een of meerdere toestelfinales.
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500 gram 6,50

Kaaswagen Markt
t.o. het Kruidvat
Winkel
Tienrayseweg 27, Meerlo
vrijdags 08.30-17.00 uur

✃

✃

kaas met karakter,
minimaal 1 jaar natuurlijk gerijpt

Toos en Rob
Wagenaar

HET BESTE WILD, GEVOGELTE & KONIJN
HET BESTE WILD, GEVOGELTE & KONIJN

Tegen inlevering van deze bon 1 gratis erbij

tamme konijnenachterbouten

6 stuks € 10,00 per stuk € 1,75
van 09.00-12.00 uur

Alleen geldig
op dinsdag
6 februari

Sterk Wittenhorst wijst
koploper Geldrop terug
Door: Piet Nabben RKsv Wittenhorst
Koploper Geldrop kwam zondag 28 januari naar Horst om middels een goed resultaat de riante positie uit te
breiden. Daarentegen was er voor de thuisclub RKsv Wittenhorst maar één optie en dat was winnen. En dat
deden ze met 1-0.
Beide ploegen startten op het
kunstgrasveld met een hoog tempo,
Wittenhorst zat beter in de wedstrijd.
Het eerste gevaar kwam in de achtste
minuut. Thom Derks werd richting de
vijandelijke doelman gestuurd. Echter
zijn schot ging langs de verkeerde kant
van de paal. Spoedig hierna kreeg
dezelfde speler wederom een reële
mogelijkheid. Ook nu was Geldrop de
meest gelukkige.
Wittenhorst ging door. Het spel
was bovendien uitstekend. De opkomende Stevie Hattu trok langs de lijn
richting doellijn. De voorzet was goed.
Alleen de afronding bleef wederom
achterwege. Geldrop kon hierdoor in
de wedstrijd blijven.

De verdiende voorsprong voor
Wittenhorst kwam er toch. In de 39e
minuut werd met een listige bal de
gehele achterhoede verrast. Alleen
spits Thom Derks wist deze bal op
waarde te schatten en oog in oog met
de doelman verdween met een lobje
de bal in het verlaten doel, 1-0.
Nog voor de pauze kreeg de
thuisclub nog twee keer de mogelijkheid om via een scrimmage de
bal in het doel te plaatsen. Ook nu
lukte dit niet. Na de pauze was het
wederom Wittenhorst die de toon
zette. Een snelle uitval via Marco
Daniëls werd op maat op de inkomende Thom Derks geplaatst. De
inzet werd op miraculeuze wijze door

doelman Frank Baas gepareerd. In het
verdere verloop van de wedstrijd bleef
de thuisclub de bovenliggende ploeg,
alleen werd dit niet in doelpunten
uitgedrukt. Zo bleef het tot het einde
een spannende wedstrijd. Het zou
toch niet dat Geldrop toch zou scoren?
Terecht of niet terecht, dit kan alleen
met voetbal. Slechts éénmaal konden
de Brabanders dicht bij een doelpunt
komen. De kopstoot werd op fraaie
wijze door doelman Sjors Witt uit het
doel gehouden.
Na een lange blessuretijd floot
scheidsrechter Bechay voor het einde
en Wittenhorst kon in deze topper de
volle winst pakken. Een sterk collectief
kreeg loon naar werken.
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Carnavalsmaskers
in Museum De Locht
In Museum de Locht in Melderslo worden zondagmiddag 4 februari
verschillende oude ambachten gedemonstreerd zoals spinnen, houtbewerking, stroop maken en manden vlechten.
Kinderen kunnen deze dag
vanwege het aankomende carnavalsfeest een carnavalsmasker
maken. Naast het maken van
een carnavalsmaker is er ook een

museumspeurtocht en muziek van
het duo Bart & Bert. Het museum is
open van 10.00 tot 17.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Schuimparty
in Mèrthal
Carnaval wordt op vrijdag 9 februari afgetrapt met een schuimparty
in de Mèrthal. Deze schuimparty, speciaal voor de middelbare schooljeugd, begint om 20.00 en duurt tot middernacht.

Duizend-en-een-nacht in OJC Niks
In OJC Niks in Horst vond zaterdag 27 januari het feest Duizend-en-een-nacht plaats. Het evenement
was er speciaal op gericht om jonge nieuwkomers in de gemeente Horst aan de Maas in contact te
brengen met Nederlandse jongeren.

Walk&Talk bij BiblioNu Horst
BiblioNu Horst organiseert dinsdag 6 februari een Walk&Talk bijeenkomst. Het thema is ‘Hoe werkt een
recruiter’. Janine Hoeijmakers is op deze bijeenkomst aanwezig als gastspreker. De bijeenkomst start om 09.30
uur en is gratis.
Janine Hoeijmakers is werkzaam
als zelfstandig recruiter en houdt zich
bezig met het verbinden van mens
met organisatie. Dit doet zij door
enerzijds de werkzoekende te ondersteunen tijdens het sollicitatieproject

naar een bij hem passende werkplek
en anderzijds door organisaties te
helpen bij de invulling van openstaande vacatures. Tijdens de
Walk&Talk bijeenkomst vertelt ze over
hoe ze te werk gaat en geeft ze tips

en tricks over het zoeken naar een
passende baan.
De inloop is vanaf 09.00 uur.
De bijeenkomst zelf duurt tot
11.30 uur. Graag vooraf aanmelden
via cdriessen@biblionu.nl

Naast verschillende dansgroepen, is er tijdens het feest een dj
aanwezig en natuurlijk veel schuim.
De giga-schuimparty is bedoeld

voor alle jeugd van 12 tot en met
17 jaar, uit Horst aan de Maas.
Op het feest wordt geen alcohol
geschonken.

Trefpunt organiseert
carnaval in De Lange
Disco ’t Trefpunt viert carnaval op vrijdag 2 februari in zaal De Lange
in Horst. Iedereen met een beperking, hun familie, vrienden en begeleiding is van harte uitgenodigd.
Tijdens deze carnavalsviering
treden er diverse artiesten op uit
Horst aan de Maas. Een echt prinsenpaar brengt samen met zijn gevolg

een bezoekje en is er een optreden
van de dansmarietjes. De avond
begint om 18.30 uur en duurt tot
21.00 uur.

nieuw in verkoop: fase 4!

• informeer naar de voorwaarden

� 8.5
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aan dee gemeente
toepas Maas van
sing •

Diverse woningtypologieën, o.a. eengezinswoningen, tweekappers
en levensloopbestendige boerderijwoningen
 Kavels variërend van ca. 130 m² tot ca. 260 m²
 Woonoppervlak variërend van ca. 110 m² tot ca. 149 m²


Verkoopprijzen variërend van € 190.000,- v.o.n. tot € 260.000,- v.o.n.

verkoop en informatie

T (077) 260 00 00

T (077) 398 90 90

meteriksveld.nl
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Agenda t/m 08 februari 2018
do
01
02
vr
02
02

Duurzame Norbertuswijk

Voorstelling De aanbouw

Receptie jeugdprins

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Huis van de Wijk Horst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ’t Gasthoês Horst

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: cv Dun Ezelskop
Locatie: Zaal De Wingerd Sevenum

Carnavalsavond jeugd

Zittingsavond

Tijd: 18.00-22.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: cv De Turftreiërs
Locatie: De Bondszaal America

Carnavalsavond
Tijd: 18.30-21.00 uur
Organisatie: ’t Trefpunt
Locatie: Zaal De Lange Horst

za
03
02

zo
04
02

ma
05
02
di
06
02
wo
07
02

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

Zittingsavond

Jeugdboorebrullef

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: cv De Turftreiërs
Locatie: De Bondszaal America

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: jc D’n Dreumel
Locatie: Zaal De Lange Horst

Klosoverdracht

Receptie Jeugdprins en –prinses

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

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: cv De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel Melderslo

Receptie jeugdprins

Hoedebal

Tijd: 19.11 uur
Organisatie: jc D’n Dreumel
Locatie: Zaal De Lange Horst

Tijd: 15.00 uur
Locatie: OJC Canix Lottum

Gekke Maondig
Organisatie: gmv De Peg
Locatie: centrum Lottum

Walk&Talk
Tijd: 09.30 uur
Locatie: BiblioNu Horst

Binnegewoeëne Buuttezitting
Tijd: 21.00 uur
Locatie: café Croes Moeke Sevenum

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

‘De Drie Vrouwen’
voor Geert Bouten
Het jeugdcomité van cv De Meulewiekers uit Meterik zet dit jaar Geert
Bouten in het zonnetje. Geert ontvangt op maandag 12 februari na de
optocht het beeldje van De drie vrouwen van prins Bram I. Geert Bouten
wordt op deze manier door het Jeugdcomité bedankt voor zijn inzet bij
diverse organisaties en verenigingen.
Bouten is jarenlang lid geweest
van Volleybalclub Meterik, eerst als
speler en vervolgens ook als coach
van verschillende teams, scheidsrechter en bestuurslid. Daarnaast heeft hij
enkele jaren meegeholpen met het
ontsteken van het Sint Maarten-vuur.
Vanaf de start is Bouten betrokken geweest bij de organisatie

van de Meterikse Liedjesavond
en is hij sinds 2015 lid van het
Carnavalscomité. Volgens het
Jeugdcomité doet Geert al deze activiteiten met een enorme gedrevenheid en tomeloze inzet, maar blijft
hij bescheiden. Het beeldje is ook dit
jaar gemaakt door kunstenaar Lau
Wijnhoven.
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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

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

zaterdag

Carnavalsmis

19.00

10.30
09.00

Kronenberg
Lottum

Venray

Meerlo

(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

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

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
2 t/m 8 februari 2018
Beurskens
Gebr. van Doornelaan 3, Horst
T 077 398 62 27

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

71% winnaar Hôrster Kwis
De derde editie van De Hôrster Kwis is gewonnen door het team 71%. Dat werd vrijdag 26 januari
bekendgemaakt. 71% belandde vorig jaar nog op de tweede plek. Deze editie bleek dat zij het
meeste wisten van Hôrs anno 2017, Wondere Wereld en gingen het beste Dwárs Dór Dörp. Voor deze
prestatie hebben zij de ‘De Hôrster Kwis Wisseltrofee’ in ontvangst mogen nemen. De nummers
2 en 3 waren team ‘De Afstammelingen’ en team ‘Beleage tieners’. “Met 111 teams en ruim
1900 deelnemers was de derde editie van De Hôrster Kwis wederom een groot succes”, aldus de
organisatie. De volgende editie vindt weer plaats op 28 december.

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

18.00

Lima is een Meubelmakerij gespecialiseerd in CNC freeswerk voor de Meubel en
Kunststofindustrie. Door ons eigen montage, spuiterij en transport zijn we een
complete toeleverancier. Door de groei van ons bedrijf hebben we versterking
nodig voor ons flexibel team bestaande uit 10 personen.
We zijn op zoek naar personen in de functie:

CNC FREZER m/v
• MEEWERKEND VOORMAN m/v
• MEUBELSPUITER m/v
•

Wat zijn je verantwoordelijkheden:
- Juiste uitvoering van alle
voorkomende werkzaamheden
- Dagelijks onderhoud van materiaal
en materieel
Wat vragen wij:
- Technisch inzicht
- VMBO/MBO werk- en denkniveau
- Flexibiliteit ( geen 9 tot 5 mentaliteit)

Wat hebben wij te bieden:
- Een uitdagende en verantwoordelijke
baan met ruimte voor eigen inbreng
- Afwisselend werk bij een groeiend
bedrijf
- Een hecht team van enthousiaste
collega’s
- Marktconform salaris en goede
arbeidsvoorwaarden

Priesternoodnummer
Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

Interesse?
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Dhr. W. Willems, tel: 0478-632232
Je motivatie en C.V kun je mailen naar info@limabv.nl
Schriftelijke reacties t.a.v. Dhr W.Willems naar:
LIMA V.O.F. • SCHOOTSVELD 5 • 5821 EH VIERLINGSBEEK • WWW.LIMABV.NL

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS
ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€
€ 7999,7999,-

Sorrento Plus
Sorrento
252 + 186Plus
cm: kastwand 186 cm, eiland 252 x 97 cm
Compleet
oven,
kookplaat,
keramiek
252 + 186met
cm:koelkast,
kastwand
186
cm, eiland
252 xwerkblad
97 cm
afzuigkap, met
vaatwasser
5 jaarkookplaat,
apparatuurgarantie.
Compleet
koelkast,enoven,
keramiek werkblad
afzuigkap, vaatwasser en 5 jaar apparatuurgarantie.

g
e
w
m
Droo
In deze greeploze keuken
In deze greeploze keuken

HORST

Witveldweg
HORST100
(Gevestigd
binnen Interchalet)
Witveldweg
100
T. 077-3982234
(Gevestigd
binnen Interchalet)
T. 077-3982234

ROERMOND
Burghoffweg 13
ROERMOND

(Gevestigd
tegenover Retailpark)
Burghoffweg
13

T. 0475-691548
(Gevestigd
tegenover Retailpark)
T. 0475-691548

HEERLEN

InHEERLEN
de Cramer 148
(Gevestigd
de Woonboulevard)
In deopCramer
148
T. 045-5751230
(Gevestigd
op de Woonboulevard)
T. 045-5751230

Versterk
Versterk ons
ons Superteam!
Superteam!
Kom
Kom werken
werken bij
bij Superkeukens.
Superkeukens.
GEZOCHT: ERVAREN VERKOOPADVISEURS
GEZOCHT:
(VESTIGINGERVAREN
HORST) VERKOOPADVISEURS
(VESTIGING HORST)
GEZOCHT: LEERLING VERKOOPADVISEURS
GEZOCHT:
(VESTIGINGLEERLING
HORST) VERKOOPADVISEURS
(VESTIGING HORST)
GEZOCHT: BACKOFFICE MEDEWERKER
GEZOCHT:
(VESTIGINGBACKOFFICE
ROERMOND)MEDEWERKER
(VESTIGING ROERMOND)
Geïnteresseerd? Bezoek www.superkeukens.nl voor meer informatie.
Geïnteresseerd?
voor meer informatie.
Stuur je motivatieBezoek
incl. cvwww.superkeukens.nl
naar sollicitatie@superkeukenslimburg.nl
Stuur je motivatie incl. cv naar sollicitatie@superkeukenslimburg.nl

BEN JE
TOBEENAAJE
TOE AAN
IETS N
TS
NIEIUEW
NIEUWSS?
?

