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Met positief gevoel weg
Officieel is Bob Vostermans nog tot dinsdag 28 januari wethouder van Horst aan de Maas. Op die dag wordt hij namelijk geïnstalleerd als burgemeester van gemeente Beesel. Hij nam echter
vorige week al afscheid. Tijd dus voor een afscheidsinterview, waarbij Bob het ‘lot’ in eigen handen neemt door zijn eigen vragen uit de grabbelton te kiezen. Lees verder op pagina 02

‘Bom onder het verenigingsleven van Sevenum’

Verenigingen blijven De Wingerd steunen
Gemeente Horst aan de Maas heeft het huurcontract met de huidige exploitant van cultureel centrum
De Wingerd in Sevenum met ingang van 23 december dit jaar opgezegd. In een eerste bijeenkomst over de
toekomst van De Wingerd in Sevenum op dinsdag 21 januari waren de aanwezige verenigingen juist uitsluitend
positief over de huidige uitbater.
Theo en Dian van Gasteren, de huidige
uitbaters van De Wingerd, organiseerden deze infoavond voor verenigingen
die gebruik maken van het pand. Zij riepen een tijd geleden in een paginagrote
advertentie in het lokale blad ’t Klökske
de verenigingen op om tijdens deze
infoavond alle positieve, maar ook
vooral negatieve ervaringen te delen
over de samenwerking met De Wingerd.
Het huurcontract wordt niet verlengd
omdat de gemeente vindt dat de
manier waarop het centrum nu wordt
geëxploiteerd niet aan de doelstelling
voldoet. Ook zou een aantal verenigingen binnen het cultureel centrum nega-

tief zijn over de samenwerking met de
familie Van Gasteren. Ook daarom organiseerde het stel deze avond. “Ik hoop
dat we vanavond positieve dingen
horen, maar vooral ook negatieve”,
begon Theo van Gasteren de avond.
“Want dan kunnen wij kijken hoe deze
punten te verbeteren en wellicht op te
lossen. Ik wil een openhartige avond,
waar vooral iedereen eerlijk en open
is. Alleen dan kunnen wij verder werken, want wij willen op 23 december
er niet uit.”

Tevreden
Maar waarop Van Gasteren gehoopt

had bleef deels uit. De aanwezige verenigingen waren vooral positief over
de samenwerking met de uitbater.
Wel ontbrak een groot gedeelte van
de gebruikers tijdens de infoavond.
Wel aanwezig was vaste onderhuurder
KBO Sevenum, Koninklijke Harmonie
Unie, koor Die Sevensanghers en
Stichting SundayFolk &more. Zij lieten weten positief te zijn. Negatieve
reacties bleven uit. Onder andere
carnavalsvereniging D’n Ezelskop zou
het niet helemaal eens zijn met het
beleid van de uitbater. Zij waren echter ook niet aanwezig. Waarom was
niet duidelijk. Ook ging het over het

niet betrekken van de onderhuurders
en Van Gasteren binnen het besluit van
de gemeente. Ook de dorpsraad liet
weten niet betrokken te zijn geweest.
Dat viel bij de aanwezigen niet in goede
aarde. “Als er problemen zijn dan gaat
de gemeente toch eerst in gesprek met
de belanghebbenden voordat je zomaar
het huurcontract opzegt?”, vraagt
iemand uit het publiek zich af. “Dat zou
een normale werkgever ook doen als hij
het contract zou opzeggen. Deze beslissing kwam totaal uit de lucht vallen.”

Bom
Peter Lalieu, voorzitter van KBO
Sevenum, heeft grote zorgen bij deze
beslissing van de gemeente. “Door het
huurcontract op te zeggen, legt de
gemeente een bom onder het verenigingsleven van Sevenum.” Een andere

bezoeker is bang dat de gemeente van
De Wingerd een stichting wil maken.
“Dat zou funest zijn voor het dorp.”
Een stichting drijft namelijk op vrijwilligers en voor de vele activiteiten en
verenigingen binnen het centrum moeten deze posten dan worden opgevuld.
Dat is volgens hem niet haalbaar.
De grote vragen die aan het eind van
de avond blijven hangen zijn wat de
gemeente nu van plan is en wat nu
precies de redenen zijn om het huurcontract op te zeggen. Want daar is
de gemeente nog niet duidelijk over
geweest. Deze vragen worden beantwoord op de door de gemeente georganiseerde bijeenkomst op woensdag
12 februari in de raadszaal in het
gemeentehuis in Horst.
Tekst: Niels van Rens
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Afscheid Bob Vostermans

Met positief gevoel weg
Terwijl dochter Loïs (1,5) vrolijk door
de woonkamer banjert met haar poppen, zorgt de nu nog wethouder voor
de thee. Hij is inderdaad al op huizenjacht in zijn nieuwe gemeente, beaamt
hij. “We hebben al enkele huizen
bekeken, maar net als in Horst aan de
Maas zijn ook in Beesel de woningen
snel weg.” Een schaaltje met koekjes
wordt op tafel gezet. En terwijl Loïs op
zijn schoot kruipt, grabbelt Bob in een
grabbelpot naar de eerste vraag.

Wie is jouw politieke voorbeeld?
“Door mijn samenwerking met voormalig burgemeester Kees van Rooij is
mijn interesse in het burgemeesterschap gegroeid. De manier waarop
hij het ambt invulde heeft mij wel
getriggerd. Hij is altijd zichzelf, ondernemend en wil iets bereiken voor een
gemeente. Ik heb wel eens gedacht:
als ik ooit burgemeester word, dan wil
ik dat op zo’n manier doen. Het is niet
zo dat ik als kind al zei dat ik burgemeester wilde worden. Het is op mijn
pad gekomen. Ik was ook locoburgemeester, dus ik heb een beetje aan
het ambt kunnen ruiken. Dat ontwikkelde zich verder, zodat ik dacht: als er
een kans voorbij komt, dan pak ik die.
Toen zag ik de vacature in Beesel en
besloot ik er serieus over na te denken. Beesel is een kleine 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.
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hallohorstaandemaas.nl
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077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl
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maar heeft absoluut geen last van
calimero-gedrag. Ze weet zich staande
te houden vanuit haar eigen kracht en
dat trekt me.”

Burgemeester Vostermans of Bob?
“Ik vind het belangrijk om dicht bij
mezelf te blijven en tussen de mensen
te staan. Aan de andere kant heb je
als burgemeester ook formele taken,
waarbij je soms een gepaste afstand
moet houden. Het is een uitdaging
om daar de juiste weg in te vinden.
Je wilt benaderbaar zijn, maar moet
oppassen dat het geen valkuil wordt.
Als wethouder mocht iedereen ook
altijd mijn nummer hebben, maar dan
word je ook wel eens geappt of gebeld
op momenten dat het je niet uitkomt.”

Auto, vleegtuug, d’n trein of d’n
boet?
“Reizen vind ik ontzettend leuk, dus
eigenlijk alles. Samen met mijn vrouw
Yvon ben ik al vaker in de Verenigde
Staten geweest, de laatste keren met
de kinderen (naast Loïs is er nog dochter Fleur, red.). De prachtige natuur
en dynamische steden trekken ons.
Maar ook een weekendje in de Eifel is
mooi. Wil ik af kunnen schakelen van
mijn werk, dan moet ik er ook echt
uit. En dan niet alsnog de mail checken. Blijf ik in Horst aan de Maas, dan

word ik alsnog aangesproken. Dat is
niet erg, als ik ergens lunch dan maak
ik ook een praatje met de eigenaar.
Als wethouder ben je een gekozen
volksvertegenwoordiger en dat betekent dat mensen je ook aanspreken.”

Ik kan soms erg druk
en chaotisch zijn

Als je morgen wakker zou worden
met een nieuw talent, welk zou dat
dan zijn?
“Ik zou mezelf meer structuur gunnen. Ik kan soms erg druk en chaotisch
zijn. Ik heb zelfs twee keer een cursus
gevolgd waarbij je leert gestructureerd
te werken. Ik heb ook altijd een hele
volle agenda, dat hoort gewoon bij
mij. Gelukkig heb ik mijn eigen grenzen nog niet overschreden. Mijn graadmeter is daarbij ook mijn gezin. Ik heb
thuis twee prachtige dochters en een
leuke vrouw en die zijn ook belangrijk. Ik leerde Yvon kennen toen ik net
als raadslid begon in Arcen en Velden.
Het raadswerk combineer je met een
baan, dus dat was een drukke tijd.
Wij kennen elkaar niet anders. Als het
nodig is, remt ze mij wel af.”

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 g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening 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.

Aan welke kant van het spoor
woon je het liefst?
Lachend: “Ik ga niet kiezen. Ik heb
natuurlijk aan beide kanten gewoond,
drie jaar in Horst en drie jaar in
Sevenum. Beide kanten zijn goed
bevallen. De eerste tijd heb ik in
het centrum van Horst gewoond en
dat heeft ervoor gezorgd dat ik in
rap tempo kennis hebben kunnen
maken met de gemeente. Ik ben wel
benieuwd hoe dat straks in Beesel is.
Al heb ik wel geleerd dat het geen
bal uitmaakt waar je woont, als je je
maar openstelt. De mensen in Horst
aan de Maas zijn ondernemend en

Horst aan de Maas moet er volgens de gemeenteraad alles aan doen om alsnog het Schone Lucht Akkoord te
ondertekenen. Dat bleek tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 21 januari waar door hele raad
een motie werd aangenomen.
Minister Van Veldhoven zette maandag 13 januari samen met 36 gemeenten en 9 provincies haar handtekening
onder het Schone Lucht Akkoord
(SLA). Van alle Limburgse gemeenten
heeft alleen Nederweert dit akkoord,
dat als doel heeft de gezondheidsschade door luchtvervuiling terug te
dringen, ondertekend. Horst aan de
Maas heeft het akkoord niet ondertekend. Een gemiste kans vonden

PvdA, D66+GroenLinks, VVD en SP.
Zij dienden daarom tijdens de raadsvergadering gezamenlijk een motie
in. “We zijn verbaasd dat het college het akkoord niet heeft ondertekend”, meldde Jan Wijnen namens
de PvdA. “We willen ons profleren als
Gezondste Regio, maar hoe kunnen
we dat worden als onze luchtkwaliteit slecht is? Het is een aanfluiting dat
er maar 36 gemeenten dit akkoord

Bezorgklachten

Bezoek- en correspondentieadres

“In elk geval lekker blijven werken.
Ik zou doodongelukkig worden als ik
nu al zou gaan rentenieren. Ik vind
het heerlijk om bezig te zijn. Ik moet
er niet aan denken om de hele dag
op de bank te zitten. Ik vind het werk
dat ik doe leuk, dus dat geeft invulling aan mijn leven. Maar goed, die
1 miljoen… ik zou er een huisje in
de VS van kopen, zodat we daar een
uitvalsbasis hebben. Daarnaast zou ik
er enkele mensen uit mijn omgeving
mee helpen, waarvan ik weet dat ze
het goed kunnen gebruiken. De rest
zou ik op de bank zetten, om te sparen
voor later.”

actief. Ze nemen zelf de regie. Kijk
bijvoorbeeld naar Hegelsom, waar
een wooninitiatief wordt ontwikkeld met ondernemers die er bewust
voor kiezen geld in het dorp te stoppen. Dat moeten we koesteren.
Gemeenschapszin zit hier in het water,
ik hoop dat terug te vinden in Beesel.”

Wat had je anders gedaan in je
wethouderschap?
“Poeh.” Hij valt even stil. “Kijk, als
wethouder heb je met lastige dossiers
te maken, waarbij emoties komen
kijken. Als bestuurder heb je de taak
duidelijk te zijn en door te pakken,
met respect voor andermans meningen. Je hebt dan ook wel eens te
maken met boze mensen die het niet
met je eens zijn. Je moet soms lastige keuzes maken, dat hoort erbij.
Wat het wel moeilijk maakt is als er op
de man wordt gespeeld en je integriteit in twijfel wordt getrokken. Ik probeer altijd naar mensen te luisteren
en me er niet emotioneel bij te laten
betrekken. Ik ga wel met een positief
gevoel uit Horst aan de Maas weg.
Toen ik hier kwam, was ik nog een
onbekende. Voor mijn gevoel ben ik
iemand van hier geworden, een echte
‘Horst aan de Maasenaar’.”
Tekst en foto: Marieke Vullings

Toch handtekening Horst aan de Maas

077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

garcon.nl

Wat zou je doen met een miljoen?

Scholieren gezocht
voor de oogst
van cherrytomaten
Westburg is op zoek naar scholieren die het leuk vinden
om zaterdag ochtend en in de vakanties iets bij te verdienen
op één van onze drie locaties!
Wat hebben wij jou te bieden?
• Je eerste werkervaring!
• Een beloningssysteem waardoor hard werken wordt beloond!
• De mogelijkheid om samen met je vrienden te werken
maar ook om een heleboel nieuwe vrienden te maken!
Ben jij:
• Na het lezen van deze advertentie enthousiast geworden?
• Ouder dan 13 jaar en groter dan 1.50m lang?
• Enthousiast, gemotiveerd en houd je van aanpakken?

Bezoek onze website www.westburgbv.nl
of bel naar 06 - 81 80 35 68!

Bereikbaar: ma t/m do van 8:00 – 16:30 / za van 8:00 – 13:00
Nieuw Erf 4,
5971 PL Grubbenvorst

ondertekend hebben. We willen dan
ook dat Horst aan de Maas bij het
tweede tekenmoment aansluit.”
CDA en Essentie vroegen zich in eerste instantie af wat de toegevoegde
waarde is van een handtekening
onder het akkoord. “Welke invloed
kunnen we uitoefenen als gemeente?”
vroeg CDA’er Eric Brouwers. Volgens
Wijnen betekent een handtekening een duidelijke boodschap dat

“we staan voor de Gezondste Regio
en voor gezonde lucht. We geven zo
een duidelijk signaal af.” In een reactie gaf wethouder Roy Bouten aan dat
het College van B&W niet besloten
het SLA al dan niet te ondertekenen.
“We willen eerst onderzoeken wat van
de deelnemende gemeenten precies
wordt verwacht.” Volgens hem is nog
niet bekend wanneer er een tweede
tekenmoment is. Uiteindelijk stemden
alle partijen met de motie in.

Tekst: Marieke Vullings
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Citaverde College Horst
opnieuw ‘superschool’
Het weekblad Elsevier onderzocht het onderwijs en beoordeelde de vmbo gemengde/theoretische leerweg
van het Citaverde College in Horst als ‘superschool’. Alle leerwegen op het Dendron College in Horst kregen
als eindoordeel ‘goed’.
Elsevier Weekblad vergeleek de scholen op basis van ‘harde’ onderwijsresultaten van de Inspectie van het
Onderwijs en kent als eindoordeel
toe: superschool, goed, voldoende en
onvoldoende. Elke school is beoordeeld volgens vier criteria: de positie
van leerlingen in de derde klas ten
opzichte van het advies van de basisschool, de onderwijssnelheid in de
onderbouw, het bovenbouwsucces en

cijfer centraal examen. Het tijdschrift
heeft 2.459 afdelingen onderzocht
van vmbo tot en met vwo. De vmbo
gemengde/theoretische leerweg van
Citaverde Horst werd als enige van
Limburg beoordeeld als ‘superschool’,
de kader- basisgerichte leerweg
kreeg een ‘goed’. Het eindoordeel
van het onderwijs op het Dendron
College was ‘goed’.
De Inspectie van het Onderwijs heeft

alle vmbo’s in Nederland onder de
loep genomen, naar aanleiding van
eerdere ongeregeldheden bij VMBO
Maastricht. Daarbij zijn slechts twee
beoordelingen mogelijk, onvoldoende en voldoende. Het bezoek bij
Citaverde College Horst resulteerde
in een voldoende. Het onderwijs van
het Dendron College werd ook door
de inspectie beoordeeld als voldoende.

Grote interesse voor appartementen
Rabobank Hegelsom
340 jongeren uit Horst aan de Maas hebben interesse in één van de circa vijftig te realiseren huurappartementen in het oude Rabobank-gebouw in Hegelsom. Via een online interessepeiling gaven veel jongeren aan
geïnteresseerd te zijn in een appartement.
In totaal 261 jongeren gaven aan ‘zeer
geïnteresseerd’ te zijn. De andere
79 respondenten hebben oriënterende
interesse in een huurappartement.
Gerold Vereijken, woordvoerder van
projectgroep Futurum Hegelsom is
verheugd met deze interesse: “Vanaf
dag één was één ding duidelijk: wij,

Futurum Hegelsom, en de private
investeerders wilden dat jeugd uit
Horst aan de Maas de kans krijgt om
te wonen in haar eigen gemeente.
De appartementen zijn dan ook
bestemd voor jeugd van 18 tot en met
40 jaar uit de gemeente Horst aan
de Maas. Andere groepen (denk aan

gezinnen of arbeidsmigranten)
worden uitgesloten.”
Op dit moment worden de plannen nader uitgewerkt en worden
de vereiste procedures doorlopen.
Geïnteresseerden kunnen nog steeds
hun interesse kenbaar maken via de
website van Futurum Hegelsom.

Auto in greppel
Op de Sevenumseweg in Grubbenvorst werd zondagochtend 19 januari een auto in een greppel aangetroffen.
De chauffeur was in eerste instantie onvindbaar.
Uit onderzoek van de politie bleek dat
de automobilist, een inwoonster van
Melderso, had moeten uitwijken voor

een dier en daardoor in de greppel
belandde. “Er is contact geweest met
de eigenaar. Het was een eenzijdig

‘Blijf lobbyen voor station
Grubbenvorst-Greenport’
Horst aan de Maas moet onverminderd door blijven lobbyen voor
station Grubbenvorst-Greenport. Die oproep deed de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van dinsdag 21 januari.
Het College van B&W maakte in
december het definitieve ontwerp
voor de omgeving van station
Horst-Sevenum bekend. De totale
kosten voor de aanpassing van de
stationsomgeving zijn 7,4 miljoen
euro. Deze worden verdeeld over
gemeente Horst aan de Maas, provincie Limburg, NS Vastgoed en het
Ministerie van Infrastructuur en
Milieu. De bijdrage van het ministerie is echter lager dan de gemeente
had verwacht, zij draagt namelijk
niet bij aan de fietstunnel. Ook zijn
de bouwkosten gestegen en moet
de fietstunnel op een andere plek
worden aangelegd. In 2018 heeft
de raad als 1,7 miljoen euro aan
voorbereidingskrediet ter beschikking gesteld. Het college stelde
tijdens de raadsvergadering de
raad voor het resterend benodigd
budget van 1,3 miljoen euro bij
te dragen. Om aan dit bedrag te
komen wil het college het geld dat

eerst gereserveerd was voor een
station in Grubbenvorst, 475.380
euro, bestemmen voor HorstSevenum. “Want”, zegt wethouder Eric Beurskens in een eerdere
reactie, “de kans dat op korte termijn station Grubbenvorst wordt
gerealiseerd, is klein.” PvdA, VVD,
CDA vinden echter dat het college
onverminderd door moet blijven
lobbyen, samen met onder andere
Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
en Regio Venlo, en daar bij het
voortouw moet nemen. “We moeten nu doorpakken”, aldus Alex
Janssen van het CDA. Een voorstel
van de SP om de 475.380 euro niet
uit het potje station GrubbenvorstGreenport te halen, werd niet
aangenomen. “Zonder dit bedrag
kunnen we niet met de aanbesteding beginnen en komt het project
stil te liggen”, aldus Beurskens.
Tekst: Marieke Vullings

D66+GroenLinks

Jim Weijs stopt met raadswerk
Jim Weijs stopt als raadslid in Horst aan de Maas. De fractievoorzitter van D66+GroenLinks verhuist naar Venlo, waar hij gaat
samenwonen met zijn vriendin. Hij is daar eveneens werkzaam als
docent aan het Valuas College. Vanwege de verhuizing moet Weijs
(24) afstand doen van zijn raadszetel.

ongeval”, laat een woordvoerder van
de politie weten. “Er is verder niemand gewond geraakt.”

De vrijgekomen raadszetel wordt
ingevuld door Henk Kemperman.
Kemperman was betrokken bij de
oprichting van D66 in Horst aan de
Maas en was van 2009 tot 2014
raadslid. Ook was hij tot voor kort
directeur van Openluchtmuseum
De Locht in Melderslo.

Dendron Stampers stoppen
Het Dendron College bestaat dit jaar 25 jaar en zo ook de Stampers: een mix van jonge en oude docenten die
wekelijks een potje zaalvoetbal spelen. Na 25 jaar hangen Piet Lipsch (66), Joep Gielen (74), Jan Verstegen
(75) en Sjeng Schrivers (77) de zaalvoetbalschoenen aan de wilgen. Samen stonden ze garant voor inzet,
loopvermogen, techniek en tactiek. De mannen hebben uitgesproken actief te blijven in de derde helft.
/ V.l.n.r. Piet Lipsch, Joep Gielen, Jan Verstegen, Sjeng Schrivers / Beeld: Sten Jetten

De rol van fractievoorzitter wordt
ingevuld door Eveline Baas (31) en
Maarten Voesten (36). Samen zullen zij de partij leiden en naar buiten toe vertegenwoordigen.
Jim Weijs werd in 2015 raadslid
voor D66, sinds 2018 is hij fractievoorzitter van D66+GroenLinks.

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Ervaringsverhalen hoogwater 1995

Weer met de voeten in het water
Januari 1995. Voor de tweede keer in een jaar tijd, stond Limburg letterlijk met de voeten in het water. Met de overstroming van de Maas tijdens kerst 1993 nog vers in het geheugen,
trad de rivier weer buiten haar oevers. Nu, 25 jaar, later, kijkt HALLO met enkele betrokkenen terug op deze roerige periode.

‘Iedereen was bereid om de handen uit de
mouwen te steken’
Joke Kersten was pas enkele maanden burgemeester van Grubbenvorst en Broekhuizen toen de Maas voor
de tweede keer in amper een jaar tijd buiten haar oevers trad. “Het was mij letterlijk een waterdoop”, zegt
ze, terugkijkend op die twee weken in de winter van 1995.

Joke Kersten in een bootje van de brandweer

De burgemeester hield in die dagen
een logboek bij waar ze puntsgewijs
de overleggen die ze dagelijks voerde
heeft genoteerd. Afgewisseld met
af en toe een persoonlijke gedachte.
Het logboek ligt, naast het boek
‘Mazzel?!’ dat ter herinnering werd
uitgebracht en een foto van zichzelf in een boot van de brandweer,
voor haar op tafel. Ze liggen er als

een geheugensteuntje , maar voor
het interview heeft ze dat eigenlijk niet nodig. “Ik kan me nog alles
herinneren”, zegt ze. Zoals het eerste bericht, via fax, dat op 23 januari
1995 binnenkwam met de mededeling dat door extreme regenval in de
Ardennen, in Borgharen een topstand
werd verwacht met een waterafvoer
van 1.900 kubieke meter per seconde

(bron: Mazzel?!). “Dat de waterstand
van de Maas hoog was, was nog niet
meteen verontrustend nieuws, dat
gebeurde elk jaar wel een keer”, legt
ze uit. Toevallig was er enkele weken
daarvoor net een steen onthuld die
de overstroming van kerst 1993
herdacht. “Ik weet nog dat we toen
zeiden: ‘dat zal voorlopig niet meer
voorkomen’.”

Maatregelen
De Maas bleek zich daar echter niets
van aan te trekken en al snel werd
duidelijk dat er voorzorgsmaatregelen getroffen moest worden. “Elke
dag had ik contact met het crisisteam
van beide gemeenten. Hoe was de
situatie, wat waren de verwachtingen
en waren lagen de risicogebieden?
We hadden ook veel geleerd van de
gebeurtenissen in 1993.” Er werden
uit voorzorg wegen afgesloten en op
25 januari werd de scheepvaart stilgelegd. Ook werd in kaart gebracht
welke huizen door het water werden
bedreigd. De situatie werd steeds kritischer en het bleek dat een scenario
zoals dat in 1993 was voorgekomen,
onafwendbaar werd. “Op het moment
dat het water echt ging stijgen, had ik
niet alleen dagelijks twee keer overleg in beide gemeenten, ook ging ik
samen met de boot van de brandweer alle huizen die onder water
stonden langs. Intussen waren de
noodtoestand en de noodwet in werking getreden. De vraag was: konden
deze gezinnen in hun huizen blijven?
Ik stelde daarvoor twee criteria: op
het moment dat de woning van de
betrokkenen niet meer de beschikking had tot verwarming en/of communicatie tot buitenwereld, je moet
je bedenken dat dit voor de mobiele
telefoons was, dan zou de familie
geëvacueerd moeten worden. Dit was
een criterium dat mensen snapten.
Uiteindelijk hebben we gelukkig maar
enkele families moeten evacueren.”
De verhalen die ze te horen kreeg,
raakte haar, zegt ze. “Mensen hadden

net alles weer op orde na die overstroming van 1993, een nieuwe keuken geplaatst, de muren net geverfd
en dan toen kwam het water weer.”

Geïsoleerd
De burgemeester woonde in die
tijd nog niet in Grubbenvorst of
Broekhuizen, maar in Ewijk en pendelen op en neer. Ze nam toen de Maas
overstroomde tijdelijk haar intrek in
een hotel in Grubbenvorst. “Mijn man
woonde nog in Ewijk en het bleek,
toen ik na twee weken thuiskwam, dat ook daar de dijk op het
punt van doorbreken had gestaan.”
In Grubbenvorst en Broekhuizen werd
intussen de dijkbewaking opgevoerd en Ooijen was op een gegeven
moment bijna helemaal geïsoleerd
van de buitenwereld.
Al die tijd stonden de inwoners klaar
om de handen uit de mouwen te
steken. “Dat is een van de dingen
die me nog het meest bijstaat”, zegt
de oud-burgemeester. “De bereidheid van iedereen om zich in te zetten en te leveren wat nodig was.
Onvoorstelbaar hoe mensen onder
zulke slechte omstandigheden en
voor zo’n lange periode de handen
uit de mouwen staken. Maar ook de
hulp die we van buitenaf kregen was
heel bijzonder. Daar heb ik echt hele
goede herinneringen aan.”

Tekst: Marieke Vullings
Beeld: collectie Joke Kersten

‘Hou je koppie erbij en wees altijd eerlijk’
Mart Peeters uit Broekhuizenvorst was in 1995 tijdens het hoogwater
hoofd dijkwachten. Hij hielp onder andere mee met het tegenhouden
van het water en voerde controles uit. “Het teamwork was op haar
hoogste niveau.”

Mart beschrijft de hoogwaterperiode
als een heftige, emotionele periode,
maar ook een waarin hij de echte
aard van de mens zag. Want zo’n
periode waarin vooral angst en
adrenaline hoogtij vierde, is enorm
emotioneel voor de bewoners aan
de Maas, vertelt Mart. “Als je in de
buurt van de Maas woonde, dan was
je bang dat het water je huis binnenstroomde.”

Eerlijkheid
“Ik werkte in een team van drie man
de buitendiensten, allemaal vrijwillig.
Ik was de voorman en zorgde ervoor
dat alles in goede banen liep binnen
mijn team. We voerden veel controles uit op de dijken en zorgden ervoor
dat er genoeg zandzakken aanwezig waren of namen beslissingen als
er een dijk gebouwd moest worden.” Mart was ook aanspreekpunt
vanuit omwonenden aan de Maas.

“Als mensen vragen hadden, stelden
ze die aan mij. Dat waren voornamelijk vragen of ze hun huis of stal
moesten ontruimen voor het hoogwater.” Het belangrijkste volgens
Mart in zo’n positie is om eerlijk te
zijn. “Dat ben ik altijd geweest. Als ik
dacht dat diegene moest ontruimen,
zei ik dat ook. Daar was ik heel duidelijk in. Ik gaf vaak het advies om te
ontruimen, want je wilt niet dat het
water je huis binnenstroomt. Dat kun
je dan beter voor zijn. In zo’n periode
van angst is het beste om concreet te
zijn en de omwonenden zonder vragen achter te laten.”

Klein voordeel
Want het vergt het uiterste van een
mens als ze in paniek raken. “Ik wil
niet teveel in detail treden, maar
heel veel mensen waren in paniek.
Logisch natuurlijk en dat haalt ook
het beste uit de mens uiteindelijk.”

Want bijna iedereen hielp elkaar in
die tijd. “De hoogwaterperiode was
natuurlijk een ramp, maar had ook
een klein voordeel. In de toenmalige
gemeente Broekhuizen waar ik actief
was, hielp zo goed als iedereen mee.
Je merkte dat iedereen dichterbij
elkaar kwam. Het teamwork was op
haar hoogste niveau.”

Koppie erbij
Ook voor Mart zelf was het een zware
periode. “Na een aantal dagen dag
in, dag uit meehelpen was ik echt
kapot”, zegt hij. “Je moet ook sterk in
je schoenen staan. Bij dit soort situaties moet je je vooral niet laten leiden door emoties. Hou je koppie erbij
en wees altijd eerlijk. Ik ben er echt
een sterker mens van geworden.”

Tekst: Niels van Rens
Beeld: Riet Rutten-Clevis
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‘Overal waar we keken
was water’
“Het zal toch niet?”, dachten Thei en To Verstegen uit Lottum toen ze in januari 1995 het water voor de
tweede keer in korte tijd weer zagen stijgen. Maar al snel werd hun boerderij aan de Opperdonkseweg aan
alle kanten ingesloten. Vertrekken en hun huis achterlaten, kwam echter niet bij hen op.

Leer schilderen met olieverf.
Wekelijkse cursussen, start op 7 feb!
Kijk op www.kunstvanderiet.com.
Tennisarm? Bel gerust. Huisarts G.
Verheijen te Kronenberg: 06 14 84 85
65 of www.tennisarm-golfarm.nl
Gratis 3 autorijlessen bij Rijschool
bij Ellen rijschoolbijellen.nl
rijschool.ellen@outlook.com
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Tijdelijk te huur vrijstaande woning
in Meijel. T 06 11 34 41 78/
E angeliquevanhugte@hotmail.com

Schilder biedt zich aan voor al uw
schilder-, tex- en behangwerkzaamheden. Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06 29 33 66 85.
Vermist v.a. 5 jan.: rood/oranje
getijgerd katertje.
Gechipt. Zie www.amivedi.nl nr.
1555886 tel. 06 40 32 73 86.
Atelier De Stal. Iets creaties
organiseren voor een groep?
Dat kan in en rondom het prachtige
atelier. www.atelier-destal.nl
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Te huur: Gats 4, Sevenum

Bedrijfsruimte voor diverse
doeleinden geschikt
vloeroppervlakte circa 650 m2

Het water kwam tot aan de drempel

Nu wonen Thei en To aan de
Quirinishof in Lottum. In 1995
woonden ze echter aan de
Opperdonkseweg, pal aan de Maas.
“We zijn hier in de winter van 1963
komen wonen”, vertelt Thei, “toen
was de Maas helemaal bevroren.”
In de jaren 80 trad de Maas ook al
twee keer buiten haar oevers. In 1993
was het weer raak, dus het gezin
Verstegen was wel wat gewend.
Dat het water binnen een jaar echter
weer zo hoog zou staan, daar hadden
ze echter niet op gerekend. “We hadden net weer alles op orde”, zegt To.
Hoewel ze de nieuwsberichten op de
radio in de gaten hielden, was het
voor hen toch wel onverwacht dat het
water zo snel zou stijgen. “Een ambtenaar van de gemeente zei ons nog
dat we ons geen zorgen hoefden te
maken voor natte voeten”, herinnert Thei zich. Dat bleek echter toch
te optimistisch. “Voor ons huis lag
de Siebersbeek en achter stroomde
de Maas. Het water kwam dus van
twee kanten, we werden helemaal
ingesloten. Er is even sprake geweest
van het aanleggen van een nooddijk.
Maar daar was de grond toen al te

zompig voor”, zegt hij. To voegt toe:
“Als we de kelderdeur openmaakten,
keken we in het water.”

Het water kwam
van twee kanten

Ganzen
Thei en To besloten met hun zoon
op de boerderij te blijven, net
als de andere families aan de
Opperdonkseweg. “Overal waar je
keek was water. We hadden geen
boot, dus we konden ook nergens heen. Nee, ik ben nooit bang
geweest”, zegt Thei stellig. “Nou, ik
vond het ’s nachts toch wel akelig”,
geeft To toe. Het gezin werd dagelijks
door de brandweer bezocht, die ook
de boodschappen voor hen meebracht. “Ze bonden dan hun boot aan
de deurklink vast, anders dreef die
weg”, weet Thei nog. “De brandweer
heeft ons echt geweldig geholpen.
We hoefden maar te bellen en ze
zorgde ervoor.” Om ervoor te zor-

gen dat de huisraad zoveel mogelijk
werd gespaard, werden de meubels
naar de eerste verdieping gebracht
en werden in de keuken de tapijttegels eruit gehaald. De deur tussen de
keuken en de stal werd dichtgekit om
het water tegen te houden. “Voor het
huis hadden we een dierenweide met
onder andere ganzen. Die zwommen op een gegeven moment weg.
Toen de Maas aan het zakken was,
kwamen ze weer terug”, lacht To.

Sliblaag
Nadat het water weer ging dalen,
kwam de volgende fase: het opruimen. “Dat was een heel karwei”, zegt
Thei. “Als het water gaat zakken, blijft
er een sliblaag achter. Die moet je
zo snel mogelijk wegspuiten, anders
trekt het in de muren en vloeren.”
Hebben ze er na die twee overstromingen zo snel achterelkaar nooit
aan gedacht om ergens anders te
gaan wonen? “Nee hoor, “antwoordt
Thei. “Ik heb altijd graag aan de Maas
gewoond. Hier is zoveel te zien.”
Tekst: Marieke Vullings
Beeld: archief familie Verstegen

Rondleiding hoogwaterloods Horst
Waterschap Limburg staat stil bij de overstroming van de Maas in 1995. Van 25 januari tot 4 februari
besteedt Waterschap Limburg aandacht aan het thema hoogwater en hoogwaterbescherming. Zo zijn er
op zaterdag 25 januari speciale rondleidingen in de hoogwaterloods in Horst.
Het hoogwater van 1993 en 1995
heeft destijds een grote impact
gehad op de samenleving en op
veel mensen een blijvende indruk
gemaakt. Er zijn sindsdien dijken
aangelegd, versterkt en verlegd.
Jos Teeuwen, bestuurder Waterschap
Limburg: “Ons werk als waterschap
is nooit klaar. Om Limburg op hetzelfde beschermingsniveau te krijgen
als de rest van Nederland, zorgen we
er de komende jaren voor dat alle
primaire keringen (dijken) voldoen

aan de veiligheidsnormen die het rijk
heeft vastgesteld in de Waterwet.
Een enorme klus waarbij in Limburg
115 kilometer dijk wordt gerealiseerd. Hoogwaterbescherming is
dan ook geen vanzelfsprekendheid.
Het veranderend klimaat en nieuwe
inzichten stellen ook eisen aan onze
veiligheid van de toekomst.”
In de hoogwaterloods in Horst is
al het materiaal van Waterschap
Limburg opgeslagen dat tijdens hoogwater wordt ingezet. Aan de hand

van filmmateriaal krijgen bezoekers
op deze dag meer te zien over hoog
water in onze provincie. Daarnaast
geven medewerkers van Waterschap
Limburg de bezoekers tijdens een
rondleiding tekst en uitleg.
De gratis rondleidingen vinden plaats
om 13.00 uur en om 15.00 uur en
duren ongeveer 1,5 uur. Kijk voor
meer informatie en aanmelden op
www.waterschaplimburg.nl/
hohohoogwater

€ 1.500,-

huurprijs
excl. btw per maand

www.maasenpeel.nl

077 - 398 57 57

vooruitstrevend
dagvers
vollegrondsgroenten
flexibel

klantgericht

maatschappelijk verantwoord

kwaliteit

totaalleverancier

Ter uitbreiding van onze logistieke afdeling zoeken wij een fulltime:

Transportplanner

M/V

Deze medewerker komt in een team van 4 transportplanners te werken.
De werkzaamheden worden in wisselende diensten uitgevoerd en bij
toerbeurt wordt er ook in het weekend op jou gerekend.
• dagelijks opstellen van de planning van versproducten
voornamelijk in Nederland en Belgie;
• je regelt daar waar mogelijk retourtransport;
• instrueren, indelen en zorgen voor een correcte begeleiding van
chauffeurs;
• je lost, door chauffeurs onderweg gemelde problemen op;
• daarnaast verzorg je de administratieve afhandeling van vrachten.

Wij vragen:
• minimaal mbo werk- en denkniveau;
• zelfstandig en georganiseerd kunnen werken in een dynamische
omgeving;
• je bent stressbestendig en klantgericht;
• sociaal en communicatief vaardig;
• flexibiliteit, geen 9-tot-5-mentaliteit;
• beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal;
• een gemotiveerde instelling.

Wij bieden:

een uitdagende en leuke baan binnen een sterk groeiende
organisatie en een professioneel teamverband. Prima salaris en
arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren:

Heb je interesse stuur je sollicitatiebrief en CV naar:
personeel@groenteproducties.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.groenteproducties.com
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Loslaten die ik lief heb
Om te ontmoeten diegene die ik lief had

Verdrietig laten wij u weten
dat onze tante onverwacht is overleden

Wim Verheijen

Nelly Kleeven

echtgenoot van

tante Nel

Mieke Verheijen-Vervoort
8 april 1956

20 januari 2020

*Horst, 18 november 1933

America,
America,
America,
Boxmeer,

Mieke Verheijen-Vervoort
Peter*
Jenny*
Liesbeth en Rudi
Luca
Zoë
Ysselsteyn, Bart en Aukje

† Horst, 17 januari 2020

Arie en Betsie
Snellen-Huberts
zijn op 28 januari 2020
50 jaar getrouwd

Namens de familie Kleeven:
Thijs en Jan Vullings

Nieuwe Baan 6
5865 AN Tienray

Venloseweg 32
5961 JD Horst

Geboren

Hofweg 1A, 5966 NE America
Wij willen u uitnodigen om samen met ons herinneringen
aan Wim, Pap, Opa op te halen tijdens de dienst in de aula van
Crematorium Boschhuizen aan de Spurkterdijk 40,
5807 EE te Oostrum-Venray op zaterdag 25 januari om 10.00 uur.
Wim is thuis. U kunt persoonlijk afscheid van hem nemen
op donderdag 23 januari tussen 19.00 en 20.00 uur en
vrijdag 24 januari tussen 14.00 en 15.30 uur.

Tante Nelly is in rouwcentrum Monuta Horst,
Nijverheidsstraat 4 In Horst. Hier is gelegenheid
om persoonlijk afscheid van haar te nemen
op woensdag 22 januari tussen 19.30 en 20.15 uur.
De uitvaartdienst vindt plaats vrijdag 24 januari
om 10.00 uur in crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 in Venray.

Geboren

Bloemen zijn mooi, maar voor even.
Daarom zouden wij u om een gift willen vragen aan het KWF.
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister.

Jurre

Dankbetuiging

Een hand… een woord… een kaart… een gebaar doen zo goed
als je iemand die je lief hebt verliezen moet.
Verdrietig delen wij u mede dat,
thuis in haar vertrouwde omgeving,
rustig is ingeslapen mijn zus en onze schoonzus

Tiny Sanders - Huijbers
* Vierlingsbeek, 21 november 1957

† Horst, 10 januari 2020

echtgenote van

Mariet Coumans - Schobers
* Horst, 27 juni 1961

† Horst, 14 januari 2020

We willen u hartelijk danken voor alle blijken van medeleven,
de enorme hoeveelheid kaarten en prachtige bloemen.
Zoveel betrokkenheid en de wetenschap dat zij bij zovelen
geliefd was, geeft ons de kracht om door te gaan.

Wil Sanders †

Mariet ván Jac

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

We wensen Jac, Juul en Lisanne
Veel sterkte met dit grote verlies!

Oude paardenmest af te halen in
Horst 25m³, laden in overleg.
Contact 06 12 03 54 68.

Fons, Helma, Theo, Anja, Peter, Marlies, Jac, Nel,
Joop, Truus, René, Truus, Joop, Yvonne, Theo, Petra
Dankbetuiging

Hartelijk dank voor de vele blijken van medeleven
na het overlijden van

Mia Poels-Huijbers
Familie Poels – Huijbers
De zeswekendienst is op zaterdag 25 januari 2020
om 17.30 uur in de kerk te Melderslo.

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Rolsteigers - Ladders - Trappen.
Scherpe prijzen - div. acties!
www.steigerstore.nl tel. 06 12 37 66 95.
Te huur opslagruimte 308,2 m2
incl. werkplaats in Lottum. Diverse
mogelijkheden en bereikbaar voor
vrachtverkeer. Info tel. 06 53 22 92 10.

GERRIE

Pedicure bij u aan huis.
Geregistreerd bij provoet.
Wilma Jeurissen 06 28 63 13 98.

H OEF

T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen/frees/
spitmachine/kieper/schudder/
hark/weibloter/tractor
enz. tel. 06 19 07 69 59.

VAN DEN
uit vaar t verzorging

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

Ben je creatief en hou je van
bloemen versterk dan ons team in
weekend en avond. Plus Bloem & Zo
tel. 06 16 62 13 50 of mail naar
info@plusbloemenzo.nl

We hebben afscheid genomen van
Correspondentieadres:
Prins Bernhardstraat 32, 5961 BV Horst

14 januari 2020
Zoon en broertje van
Tom en Anne
Zanders-Thijssen
Lenn
Pastoor Debijestraat 46a
5963 AG Hegelsom

Winterdip? 3-Behandelingenkaart
verkrijgbaar. Voetreflexpraktijk
Sandra Poels, www.sandrapoels.nl

Jac Coumans, Juul en Lisanne

Familie Huijbers
Familie Sanders

Uw aanwezigheid, de vele kaarten en bemoedigende woorden
hebben ons goed gedaan.

Luus

17 januari 2020
Dochter van
Jeroen Verstegen &
Pien Gubbels
Loevestraat 26
5961 TX Horst

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

T 06 - 19 08 28 14
www.gerrievandenhoef.nl

Dag en nacht bereikbaar

In memoriam

Ons bereikte het droevige bericht dat onze voorzitter

Frank ten Doeschate
op 13 januari jl. is overleden. Frank was al 15 jaar bestuurslid van
onze vereniging, waarvan zo’n 10 jaar onze voorzitter. Vanaf deze plek
willen wij zijn familie heel veel sterkte toewensen.
Bestuur en Leden OndernemersVereniging America (OVA)

HAN-MARK
ARENDSE
Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

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

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Bel dag & nacht
0478-515221
www.briensveld.nl
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Geplukt

Tina Brouwers Sevenum
Deze Sevenumse wordt vast elke ochtend wakker met een wijsje in haar hoofd. Dit spreekwoord vat deze Geplukte goed samen. Muziek is haar
leven en ze heeft grootse plannen binnen dit werkveld. De vrolijke Sevenumse Tina Brouwers (29) wordt deze week geplukt.

geen spijt van. Zo heb ik ook theater gedaan, wat ontzettend leuk was.
Momenteel geef ik ook zangles als
coach bij musicalverenging Tikiko in
Tilburg.” Muziek loopt als een rode
draad door het leven van de blondine.
“Ik ben ook jaren actief geweest bij de
Koninklijke Harmonie Unie Sevenum
en ik geef muziekles aan kinderen
op een middelbare school en bij een
basisschool.” Daar ligt haar passie.
“Ik heb echt wat met kinderliedjes.
Zo luister ik nog steeds naar K3 hoor,
deze muziek heeft mij na mijn kinderjaren niet verlaten”, zegt Tina
lachend.

Morrel
“Ken je het varken Morrel van
Toverland? Het is fantastisch om kinderen blij te maken. Je kunt even
een ander zijn, kinderen amuseren en dansen. Ook al ben ik niet zo
goed in dat laatste”, zegt ze lachend.
“Laat mij maar zingen.”

Lolletje

Sinds kort woont ze weer thuis
bij pap en mam. “Dat is wel even
wennen”, zegt Tina. “Maar ik
vind het eigenlijk wel lekker zo.
Even rust in de tent, terug naar
je ouderlijke roots.” Tina is nog
niet echt op zoek naar een nieuw
huisje, maar als de kans voor het
grijpen ligt, dan heeft ze interesse.
Eén ding is zeker: “Niet in een grote
stad. Ik ben een echt dorpsmens.
Ik hou niet van drukte.” Of ze dan
hier in Sevenum blijft wonen, weet
ze nog niet zeker. “Wellicht wel,
een aantal vriendinnen woont hier
en met hen kan ik het goed vinden. Het zou ook zomaar kunnen
dat ik elders, buiten de gemeente,
ga wonen. Ik zie het wel.”

Eigen praktijk
Tina groeide op in een, volgens
haar, gezellig gezinnetje met haar
twee oudere broers Rick en Peter.
“Mijn ouders hebben altijd veel
gewerkt. Mama bij de Golfhorst en
Toverland en mijn vader al jaren als
magnetiseur. Hij heeft een praktijk
achter ons huis.” Zoiets ziet Tina ook
zitten. “Niet als magnetiseur, maar
een eigen praktijk waarin ik zangles
kan geven.” Een grote droom van Tina,
maar zoals ze zelf zegt, is ze daar nog
niet klaar voor. “Ik heb sinds kort mijn
opleiding docent muziek afgerond, dus
nog eerst wat meer ervaring opdoen.”

Vooroordeel
Vieren dat Tina haar diploma heeft

Puzzel

behaald, heeft ze nog niet gedaan.
“Helaas ben ik rond die tijd voor de
zoveelste keer door mijn knie gegaan.
Hierdoor moest ik geopereerd worden, dus ik heb het nog niet echt
kunnen vieren, maar dat feestje gaat
er zeker komen”, zegt ze met een
knipoog. Tina heeft jarenlang gevoetbald. “Eerst gemixt met de jongens
en later bij de dames. Het mooie bij
de jongens was vooral dat zij een
vooroordeel over je hebben omdat je
een meisje bent. In het begin van de
wedstrijd durven ze nog niet zo veel.
Als ze dan na een tijdje merken dat
ik er volop inga, dan verandert dat
bij hen ook. Daar kon ik altijd wel om
lachen. Ik vind het heerlijk om tegen
de bal te trappen. Op het voetbalveld

heb je alle vrijheid. Omdat ik op de
positie laatste ‘man’ stond, heb je zo’n
fijn overzicht over het veld. Je werkt
binnen het team ook samen naar de
overwinning, dat vind ik ook zo tof.
Helaas heb ik moeten stoppen vanwege mijn blessure.”

Muziek, muziek en muziek
Tina heeft een hele studieperiode
achter de rug. Haar droom was altijd
iets te gaan doen met zingen, maar
eerst had ze daar wel haar twijfels
bij. “Ik wilde altijd dat zingen mijn
hobby bleef en er niet professioneel
mee bezig zijn. Dan zou het niet echt
meer een echte hobby blijven. Toch
heb ik er later voor gekozen om hierin
toch verder in te gaan. Daar heb ik

Eén van Tina’s hoogtepunten de afgelopen tijd was haar stage in Curaçao.
Daar ging ze heen om onder andere
haar afstudeerscriptie te maken.
“Een prachtig land, heel anders dan
Nederland. Ik woonde samen met een
aantal huisgenoten dat ook op stage
was. Het lekkerste op Curaçao is wanneer je ’s morgens opstaat, je huisdeur opendoet en meteen een warme
wind op je af komt en je midden in
de natuur staat, heerlijk. De bewoners van Curaçao zijn echt enorm
vriendelijk en gastvrij. Daar kunnen
we in Nederland nog wat van leren.”
Eén van de belangrijke punten die Tina
aan het onderwijs wil meegeven is de
fijne sfeer binnen de les. “Ik vind het
enorm belangrijk dat leerlingen zich
vertrouwd voelen in een klaslokaal.
Het moet niet alleen gaan om boeken
en leren, maar er moet ook tijd zijn
voor een goed gesprek of een lolletje.
Sinds ik stage heb gelopen op Curaçao
begroet ik al mijn leerlingen ook bij
binnenkomst van het klaslokaal.”

Tekst en beeld: Niels van Rens

Neem jij plaats in ons team?

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

5

9

3

7
7

9
8

1

2

9

3

4
2

5

7

5

3

3

1

8

9
2

6

2

8

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

die ons team komen versterken en samen met ons willen
bouwen aan een duurzame toekomst. Daarbij verspillen wij
liever geen energie aan droge, lange vacatureteksten.
We horen veel liever wie je bent en wat je motiveert,
onder het genot van een goede kop koffie!

Oplossing vorige week:
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• Monteur installatietechniek
• Servicemonteur installatietechniek
• Mechanische monteur agro
• Servicemonteur elektrotechniek agro
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Kijk voor alle ins en outs op

www.versleijen.com

• Steek je graag de handen uit de mouwen?
• Ben je collegiaal en leergierig?
• Wil je graag werken aan innovatieve en afwisselende
projecten? Mooi!
• Versleijen Oirlo is op zoek naar collega’s ter versterking
van de club.
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15-vragen aan

Sofie Geurts Horst
Wie is je grootste voorbeeld?
Sterre Koning. Sterre zingt mooie
liedjes en heeft een boek geschreven over hoe zij zangeres is geworden. Het mooiste vind ik, dat zij,
ondanks haar bekendheid, lekker
haarzelf blijft.

dagavond vind ik het gezellig met
vriendinnen te kletsen en een filmpje te kijken. Graag maak ik daarbij popcorn of andere snacks klaar.
Het gezelligste is het als we bijna
de hele nacht door kunnen kletsen
omdat we blijven logeren.

Met welke artiest zou je een dag
willen ruilen?

Wat zou je graag nog willen
leren in je leven?

Met Sterre Koning. Ik ben heel
benieuwd hoe het voelt om voor
een groot publiek te zingen, terwijl
iedereen jouw liedjes meezingt.
Ook vraag ik me af hoe het voelt
om als bekendheid naar school te
gaan.

Ik zou wel Chinees willen leren.
Het lijkt me grappig om Chinees
te kunnen spreken. Zeker als
een goede vriendin het ook kan.
We kunnen dan elkaar wat zeggen
zonder dat mensen om ons heen
ons kunnen verstaan. Ook lijkt het
me leuk te weten wat er bij een
Chinees restaurant gezegd wordt,
wanneer ik er zit te wachten.

Heb je een bijnaam?
Ja, ik heb meerdere bijnamen.
Sommige vriendinnen noemen
me ‘Soof’ en mijn leiders van Jong
Nederland noemen me ‘Schoefie’.
Pap en mam noemen me soms
‘Fietje’.

In welke bestaande film zou je
zelf willen spelen?
The Kissing Booth. Deze film heb
ik misschien wel 100 keer gezien.
De teksten kan ik helemaal meepraten.

Hoe zou je je eigen stijl omschrijven?
Ik kleed me graag sportief en
netjes, maar niet tuttig. Ik draag
daarom liever een broek met een
trui of shirt dan een jurkje.

Wat zou de beste uitvinding zijn?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Sofie Geurts
14 jaar
Horst
Citaverde college

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Het lijkt me fijn om onder water te

kunnen ademen. Ik zwem namelijk
synchroon. Daarbij is het belangrijk
om superlang onder water te kunnen
blijven.

Wat is je favoriete sociale
media?
Snapchat. Met Snapchat kan ik altijd
mijn vrienden bereiken.

@ hôrsmemes
Elke week geeft @horsmemes zijn visie op Horst aan de Maas

Een machine die al mijn huiswerk
maakt en mijn kamer kan opruimen. Huiswerk maken en ook zeker
opruimen is niet een van mijn favoriete bezigheid. Het zou erg handig
zijn als een machine dit van mij kan
overnemen. Zo krijg ik meer tijd om
in een opgeruimde kamer te chillen.

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag een keer een trip door
Amerika willen maken. Het lijkt
me geweldig om New York te zien
en te ervaren hoe de mensen daar
leven. Omdat een vriendin van mij
in Iowa woont, zou ik daar ook meteen even op bezoek gaan en lekker
bijpraten.

Wat doe je het liefst op vrijdagof zaterdagavond?
Op vrijdagavond train ik het liefst.
Ik ben dan de hele avond druk met
synchroonzwemmen. Op de zater-

Hou je van honden en wil je een
zakcentje bijverdienen? Ik zoek
iemand die twee keer per week
een uurtje met mijn hond wil lopen.
Hegelsom 06 24 80 98 36.

Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?
Toen ik in groep 7 zat, mocht ik
meedoen met de jeugdboerenbruiloft. Omdat ik hier enorm van genoten heb, zou ik deze graag een keer
over doen. Tijdens deze carnaval
heb ik pas echt carnaval leren vieren. Nu kan ik er geen genoeg van
krijgen en zit ik al voor het derde
jaar in de raad van 11.

Wat zou je nooit weggooien?
Sinds ik bij de raad van 11 zit, krijg
ik van iedere prins een onderscheiding. Deze huisordes zal ik nooit
wegdoen, omdat ze me er aan helpen denken hoe geweldig de avonden met de raad zijn en hoe mooi
carnaval is.

Dag of nacht?
De nacht vind ik veel leuker dan de
dag. Overdag zit ik meestal op school
en dat vind ik nogal saai. ’s Nachts is
de tijd om carnaval te vieren. Het is
niet voor niks: “Kampioenen van de
nacht”. Verder kan ik ’s nachts lekker
in bed liggen en net doen of ik slaap,
terwijl ik filmpjes kijk of snap met
vriendinnen.

Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Ja, ‘1000 sterre’ van Bjorn en Mieke.
Iedereen bij ons in het gezin vindt
dit een heel mooi lied. De eerste
keer dat ik dit Bjorn en Mieke live
hoorde zingen, was bij de carnavalsparade in Horst, waar ik toen toevallig alleen met mijn vader was.
Bij pap op de nek heb ik toen deze
knaller meegezongen. Dit is nu echt
hét carnavalsliedje van mij en pap.
Tekst: Teun van Zon

Fietsreparatie Piet Kusters
Stuksbeemden 9 Horst. Graag eerst
bellen 398 60 16/06 28 83 92 29.

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

Voetreflexologie.
Preventief of klachtgericht: aktie.
Info: www.mayproosten.nl

Spoorstraat 56 - Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

Hoi

Column

Open dagen
Als je naar een andere school
toe gaat dan mag je zelf uitzoeken waar je graag heen wil.
Of het nou middelbaar of hoger
onderwijs is.
Als je van de basisschool naar een
middelbare school gaat dan heb je
nog niet heel veel keuze. Je kijkt
waar je vrienden heen gaan en
kiest degene uit die je het minst
saai lijkt. Als je dan eindelijk je
middelbare school diploma hebt
is het nog een heel gedoe om
dan je volgende school uit te
zoeken, als je al doorgaat met
studeren. Want dit bepaalt de rest
van je leven. Welke opleiding wil
je gaan doen? Welke stad wil je
gaan studeren? En dan nog welke
instelling? Zo enorm veel om
rekening mee te houden. Maar het
begint bij het kijken van je eigen
interesses natuurlijk. Persoonlijk
heb ik helemaal niks met techniek
dus kan ik heel de sector techniek
wegstrepen. En als je dan al een
paar opleidingen hebt gekozen
en hebt ingeschreven voor open
dagen, dan komen de open dagen
zelf nog. En wat een gedoe is dat
altijd. Zeker als je maar een kleine
school gewend bent. Het begint
al met vroeg opstaan en kijken
met wie en hoe je daar naar toe
gaat. Laat je je ouders rijden of
ga je met vriendinnen met de
trein? En als je dan eenmaal daar
bent aangekomen is het maar een
kunst om precies te vinden waar je
moet zijn. Je kent het gebouw nog
niet en als je pech hebt komt niks
je bekend voor. Dan begint het
allemaal. Je hebt gevonden waar
je moet zijn en ze vragen naar
je toegangsbewijs. En vanaf dan
is het puur hopen dat je alles te
weten krijgt wat je wilde weten.
Iedereen legt de beste stukjes
neer, leerlingen zijn enthousiast
en leraren proberen je binnen te
lokken. Geweldig allemaal, als
je zelf gaat studeren, maar wat
moeten al die ouders daar? Ik ben
bij meerdere open dagen geweest
en driekwart bestaat uit ouders.
Alsof zij gaan studeren. Van mij
mogen de meeste ouders echt wel
thuis blijven.

Jélena
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Zoover Award voor Camping Boszicht
Op de vakantiebeurs in Utrecht werden donderdag 16 januari de Zoover Awards voor accommodaties uitgereikt. Camping Boszicht uit Lottum won daarbij een Gouden Zoover Award en werd uitgeroepen tot beste
accommodatie van Limburg 2019.
Door gasten een recensie te laten
schrijven over de ervaring tijdens
het verblijf kan de accommodatiehouder kans maken op een Award.

Camping Boszicht uit Lottum werd
door de gasten gewaardeerd met een
waarderingscijfer 9,9 en is daarmee
de 4e beste camping van Nederland

beste service en kwaliteit te bieden
en dan is het natuurlijk fantastisch dat
dit wordt beloond met een Gouden
Zoover Award en dan ook nog verkozen te worden als beste accommodain de categorie ‘medium campings’.
“We zijn ontzettend blij met deze hoge tie in Limburg”, aldus Trudy Hanraets
waardering van onze gasten. We wer- en Dave Bos, eigenaren van Camping
Boszicht.
ken elke dag ontzettend hard om de

Binnenkijken bij...

Horsterse beste reisadviseur van Limburg
De uit Horst afkomstige Sandra Vestjens van TUI at Home is uitgeroepen tot de beste zelfstandig reisadviseur
van Limburg. Dit werd woensdag 15 januari bekendgemaakt tijdens de Vakdag van de Vakantiebeurs in
Utrecht.
De verkiezing Beste Zelfstandig
Reisadviseur is een initiatief van
vakblad TravMagazine en heeft tot
doel een bijdrage te leveren aan het

voortdurende proces van kwaliteitsverbetering in deze groeiende groep
ondernemers. In totaal deden zo’n
honderd zelfstandige reisadviseurs

mee aan de verkiezing. In haar rapport noemt de jury onder de netwerkcapaciteiten, commerciële inslag,
efficiëntie en resultaatgerichtheid van

Vestjens. Sandra: “De titel is een kroon
op mijn werk. Ik heb van mijn passie
mijn werk gemaakt. En dat ik daarmee
op de juiste weg zit, blijkt wel uit deze
titel.”

Oh, zit dat zo!

Onderhoudsplicht van stiefouders
Een stiefouder is degene met wie een ouder is getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft. Ouders én stiefouders zijn onderhoudsplichtig, maar stiefouders zijn dat alleen als het kind tot zijn of haar gezin behoort. Hoofdregel is dat de bijdrageplicht van de stiefouder even
zwaar telt als die van de ouders.
ouder al in beeld is. Het feit dat de
biologische ouder sowieso nauwer
verwant is met het kind dan de stiefouder speelt ook mee. Deze onderlinge verhoudingen kunnen reden
zijn om af te wijken van de hoofdregel.
Dit geeft de rechter veel ruimte
voor maatwerk. Voordeel is dat alle
omstandigheden van het geval een
rol spelen. Nadeel is dat er dus heel
veel verschillende uitspraken worden gedaan, omdat elk geval weer
anders is.

Bij het bepalen van de onderhoudsplicht van de stiefouder wordt wel
gekeken naar de bijzondere verhouding tussen ouder en kind en tussen
stiefouder en kind. Van belang is de
mate van contact tussen ouder en
kind en de vraag hoe lang de stief-

De draagkracht van ouders met
kinderen in verschillende gezinnen
dient gelijkelijk te worden verdeeld
over de kinderen. Maar ook de
behoefte van de kinderen speelt een
rol. En kinderen die in verschillende
gezinnen leven, hebben vaak een
verschillende behoefte.

Als een gescheiden ouder een kind
krijgt met een nieuwe partner, moet
bij het berekenen van alimentatie
voor zijn of haar eerdere kinderen
ook de bijdrageplicht van de partner
voor het nieuwe kind worden meegenomen. Deze wordt bepaald naar
rato van draagkracht.

met deskundige hulp samen goede
afspraken te maken.

Door: Marion van den Aker-Groffen,
familierecht advocaat en
vFAS-scheidingsmediator bij
Van der Putt Advocaten

Zijn er geen inkomensgegevens
bekend van de partner, dan geldt
een bijdrageplicht van minimaal de
helft, als de partner in het eigen
levensonderhoud kan voorzien.
En dan zijn er ook nog vijf verschillende manieren om de bijdragen in
samengestelde gezinnen te berekenen, die elk leiden tot verschillende
uitkomsten.
Kortom, procederen in dit soort
zaken lijkt vaak op een kansspel.
Voor ouders des te meer reden om

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 72 | www.putt.nl
vandenaker@putt.nl
Gratis informatief gesprek
(half uur) op afspraak

GYMNASIUM
ATHENEUM
HAVO
VMBO

Maak kennis met het

Dendron College!

Installatietechniek

huis 2020
Donderdag
Dendron College
Gebr. van Doornelaan 124
5961 BE Horst
077 - 397 08 80
www.dendron.nl

BEKRO Horst

6 februari

van 16.30
tot 20.30 uur

Column

Samen
Afgelopen weekend stond ik op
een feestje en werd mij de
vragen gesteld: “Welke gedetineerden zitten er zoal bij jullie?
Wat hebben ze gedaan? Zitten er
ook moordenaars en drugsdealers bij? Zijn ze lastig en hoe
gaan jullie daar dan mee om?”
Ik gaf als antwoord dat vrouwen
in Ter Peel vanwege verschillende
redenen verblijven. In sommige
gevallen hebben ze behoorlijke
delicten gepleegd.
Meteen flitsen de voorbeelden
door mijn hoofd. De vrouwen,
sommige bijna aan het eind van
hun detentie, die iedere morgen
met een rugzak vol boeken en
goede moed naar school gaan.
Of de vrouwen die binnen of buiten de inrichting aan het werk
gaan. Maar ook die enkele vrouw
die helemaal niets wil en boos
in haar cel blijft zitten en daarbij
soms het personeel uitscheldt na
iedere tegenslag die ze ervaart.
Zo was er enige weken geleden
een hele boze en onhandelbare
mevrouw die uiteindelijk in de
isolatiecel belandde. Tijdens haar
verblijf bleef zij eindeloos alle
vrouwelijke medewerkers uitschelden voor het oudste beroep
van de wereld dat begint met de
letter H.
Hoe ga je daar mee om? Dat is een
goede vraag. Wij stellen duidelijke grenzen, vieren de successen
als het goed gaat met een gedetineerde vrouw en bekijken het
gedrag van een ‘boze’ vrouw door
een andere bril. Namelijk dat deze
vrouw waarschijnlijk geen andere
manier kent om haar boosheid te
uiten. Dit maakt het gedrag zeker
niet acceptabel maar het helpt wel
om het werk in een gevangenis
neutraal en met passie te kunnen
blijven doen.
Toen ik dus deze bewuste vrouw
aansprak op haar gedrag werd ook
ik uitgescholden. Wat helpt is na
afloop samen te relativeren en te
praten over wat ons raakt. Wij zijn
afhankelijk van elkaar als medewerkers en het antwoord op de
vraag hoe wij hier mee omgaan is
dus altijd: samen.

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

Carla Wijnhoven
Penitentiaire Inrichting Ter Peel
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Meterik komt te kort voor drie punten
De mannen van Achates en Meterik voetbalden op zondag 19 januari in Ottersum. Meterik was met name in
de eerste helft beter, maar uiteindelijk was alleen Achates tevreden met de 2-2 einduitslag.
Al na vijf minuten kwam
Huub Kleuskens verkeerd terecht en
moest hij het veld verlaten. Ondanks
deze aderlating speelde Meterik de
eerste helft lekker fris en vol energie.
In de 12e minuut kon de Achateskeeper met zijn vingertoppen redding brengen op een afstandsschot
van Piet Steeghs. Meterik bleef
sterker maar na een misverstand
achterin kwam VV Achates via Bas
Thijssen bij hun eerste de beste kans
op 1-0. Meterik herpakte zich snel
en een minuut later schoot Brent
LaCrois op de paal en na een combinatie tussen Brent en Piet schoot de
laatste in kansrijke positie net naast.

Na een actie van Rens Aerts bracht
hij de bal voor het doel waarna Teun
Jacobs de 1-1 binnenkopte. Tien
minuten later ging Dré Peeters door
en via zijn inzet en die van Brent
LaCrois belandde de bal voor Teun
zijn voeten en deze keer schoot hij
de 1-2 binnen. In deze fase kwam
VV Achates er totaal niet aan te pas.
Enkele combinaties en aanvallen van
Meterik brachten dit niet in de stand
tot uitdrukking. In de 44e minuut
werd aan Meterikzijde echter getreuzeld in de opbouw en slordig balverlies leverde de tweede grote kans op
voor Achates. Jerral Taihuttu zette dit
buitenkansje om in de 2-2.

Op de paal
De tweede helft was wat minder dan
de eerste, maar toch was de eerste
kans weer voor Meterik. Teun had
een prachtige steekbal op Piet achter
wiens inzet de keeper weer net een
handje kon krijgen en een minuut
later schoot Dré Peeters na een actie
op de paal. Het laatste half uur ging
het spel meer op en neer. Beide
teams kregen nog wat kansen maar
er werd niet meer gescoord. Met de
2-2 eindstand kon, zeker gezien de
eerste helft, VV Achates de handjes
dichtknijpen.

Nieuwe hoofdtrainer
SV Kronenberg
René Hogers is aangesteld als hoofdtrainer van SV Kronenberg
voor het nieuwe seizoen. Hij heeft de afgelopen drie jaar de jeugd
van Sparta’18-SV Kronenberg JO19-1 getraind en neemt de senioren van SV Kronenberg onder zijn hoede.

Tekst: voetbalvereniging RKSV Meterik

Opnieuw verlies voor korfbalsters SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 19 januari tegen Oranje Wit 1 uit Leunen. De wedstrijd
werd gespeeld in sporthal De Berkel in Horst. SV Melderslo verloor met 12-14.
SV Melderslo begon, net als vorige
week, niet goed aan de wedstrijd.
Focus en felheid ontbraken, waardoor de ploeg al snel tegen een achterstand aan keek. Na een time-out
verbeterde het spel iets, maar scoren
lukte nog steeds niet goed. In de rust
stond Oranje Wit dan ook nog steeds
op een 4-7 voorsprong. Na rust kende

SV Melderslo een opleving. Zowel verdedigend als aanvallend maakte de
ploeg het Oranje Wit nu moeilijker en
SV Melderslo kwam steeds dichterbij Oranje Wit. Die laatste wist echter steeds op de juiste momenten te
scoren. Op gelijke hoogte komen zat
er voor de thuisploeg daardoor niet
in. SV Melderslo bleef tot de laatste

seconden van de wedstrijd knokken,
maar het lukte niet om nog een puntje
in de wacht te slepen. De eindstand
was 12-14, waarmee SV Melderslo de
derde plaats af moet staan aan Oranje
Wit.
Tekst korfbalvereniging
SV Melderslo

INNO+ is de toonaangevende innovator en koploper op het gebied van klimaat- en
luchtwastechnieken in de intensieve veehouderij. INNO+ ontwikkelt en produceert zelf de
meest duurzame luchtreinigings-, warmteterugwinning- en koelconcepten in haar branche
welke er voor zorgen dat onze klanten energie-neutraal produceren. INNO+ zorgt niet alleen
voor het betere klimaatwerk, maar heeft ook als werkgever veel te bieden!!

Het eerste damesteam van Hovoc uit Horst speelde zaterdag
18 januari een thuiswedstrijd tegen VC Velden DS2. Het eerste
herenteam Hovoc HS1 reisde naar Veldhoven om het tegen Nuvoc
HS1 op te nemen.

Ga dan bij ons aan de slag en groei met ons mee! Wij zijn op zoek naar een:

Allround

SERVICE / ONDERHOUDSMONTEUR

Tijdens de contacten met de klant staat kwaliteit
en continu verbeteren centraal. Je bent ook goed
in staat om kennis over te dragen middels het
trainen van klanten zodat zij onze prachtige
producten optimaal kunnen laten renderen.
Uiteraard is ook interne kennisoverdracht met je
collega’s van belang.

Wat vinden je collega’s belangrijk:

• Grote mate van vrijheid
• Werken zowel in teamverband als zelfstandig
• Eigen bedrijfswagen
• Mogelijkheid om flexibel te werken, bv 4 dagen
• Ook mogelijkheid om als ZZP’er te werken

De kandidaat

De ideale kandidaat heeft een technische
mbo-opleiding, ervaring in de elektrotechniek en
kennis van pompsystemen.
Je werkt zelfstandig, accuraat, met drive en
daarnaast heb je passie voor het vakgebied waar je
werkzaam in bent. Je bent in het bezit
van goede communicatieve vaardigheden,
analytisch vermogen en een
resultaatgerichte instelling.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact met ons op. Vraag naar: Maurice Ortmans
telefoon 077 - 465 73 60 / 06 - 51 34 23 79 via e-mail: mortmans@inno-plus.nl

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

De functie

stap wil zetten bij onze club. We
kennen René en weten wat we van
elkaar kunnen verwachten. We zijn
er ook trots op dat we de lijn die
we twee jaar geleden met Rick
Houben hebben ingezet kunnen
voortzetten. Rick heeft hier een
prima basis gelegd.”

Hovoc kan geen vuist maken

Zoek je een uitdaging bij een jonge, dynamische en groeiende organisatie?

De Allround Service-Onderhoudsmonteur zorgt
voor een correcte aflevering van een project
middels het opstarten van de gemonteerde
systemen. Samen met de klant bespreek je de
laatste details tijdens de inbedrijfname.
Daarbij communiceer je klantgericht, servicegericht
en oplossingsgericht. Daarnaast draag je zorg voor
periodieke onderhoudswerkzaamheden en zorg je
voor het oplossen van storingen.

“Na een paar mooie jaren bij de
JO19 is het fantastisch dat ik nu de
kans krijgt als hoofdtrainer. Er staat
een prima groep met een aantal jeugdspelers die ik nog ken”,
aldus Hogers. Ook voorzitter Theo
Herraets is blij met deze stap.
“Natuurlijk is het prachtig als een
ambitieuze jonge trainer zijn eerste

De heren begonnen een sterke pot
in Veldhoven. Jorne Timmermans
maakte met zijn aanvallen de
Nuvocse verdediging kansloos, maar
de Horster mannen werden in de
slotfase net afgetroefd door een
stabieler spelend Nuvoc (25-21).
De tweede set werd aanvankelijk
goed begonnen, maar Nuvoc had
zichzelf verbeterd en maakte de
mannenequipe uit Horst kansloos.
Waar bij Nuvoc veel lukte, mislukte
veel aan Hovocse zijde. Hier werd
een 25-18 nederlaag afgeschreven.
Vol goede moed begon Hovoc aan
de derde set. De strijd was wat feller en geen van de teams had lang
de overhand. In de eindfase van de
set was het wederom Nuvoc die de
wedstrijd bepaalde. Ze drukte door
en met 25-22 was de winst voor
Hovoc nog niet zo dichtbij geweest.
De laatste set was Hovoc de moed
in de schoenen geschonken en kon
geen vuist meer maken. Met 25-18
ging ook de laatste set naar Nuvoc.

de eerste set het liet liggen vanwege de hoge servicedruk van
Veldense kant (12-25), werd dit
meteen overtuigend goed gemaakt
in de tweede set. Het roer was
omgegooid en er werd eigen spel
gespeeld. Een vroege voorsprong
van 11-3 werd alleen maar uitgebouwd om met 25-14 te winnen.
Deze overklassing zette zich door in
de derde set. Hovoc scoorde alles
en Velden was naarstig op zoek
naar een antwoord. Deze werd niet
in de derde set gevonden (25-18).
De vierde set was ook bij Velden
het roer om en werd er fel gestreden om elke punt. Velden kwam
wel aan kop en wist zelfs als eerste setpoint te halen. De Horster
dames kwamen knap terug tot
24 gelijk, maar helaas voor ze
pakte Velden de vierde set met
24-26. De vijfde set was een kleine
deceptie. Waar Hovoc aanvankelijk
met een grote voorsprong de set
doormaakte, werd dit door Velden
gepareerd en overtroefd (13-15).

Velden zoekt antwoord

Maasbreeseweg 50, 5981 NB Panningen | 077 - 465 73 60 | www.inno-plussystems.com

De dames maakten een wisselvallige wedstrijd door. Waar Hovoc

Tekst: volleybalvereniging Hovoc
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Tweemaal goud en driemaal
brons voor Hosema

HZPC Horst

De tweede plaatsingswedstrijd voor de Limburgse Kampioenschappen vond zaterdag 18 en zondag 19 januari
plaats in het Zuid-Limburgse Brunssum. Ook turnvereniging Hosema deed hier aan mee.

De afdeling synchroonzwemmen van HZPC uit Horst geeft
op zaterdag 15 en zondag 16 februari twee shows met als thema
de liefde. Beide shows vinden plaats in zwembad De Berkel in
Horst.
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Synchroonzwemshow
All you need is love

De show heeft als toepasselijke
titel All you need is love. De synchroonzwemsters laten met veel
liefde aan iedereen zien waar zij
de laatste maanden zo hard voor
getraind hebben. Zij laten zien
waar hun hart nog sneller van

gaat kloppen behalve synchroonzwemmen.
Op zaterdag 15 februari is de
show van 11.15 tot 12.15 uur en op
zondag 16 februari van 10.00 tot
11.00 uur.

Professionele
asbestverwijdering
Binnen- en buitensaneringen | snelle en correcte afhandeling
compleet veilig & betrouwbaar | erkend asbestverwijderaar

Op zaterdag stonden Lise, Bente
(beide Instap N3), Aniek (Pupil 1 N3),
Saskia en Pleun (Junior divisie 3) aan
de start van hun tweede kwalificatiewedstrijd. Lise en Pleun waren nog
herstellende vanwege blessures maar
het was toch mogelijk voor ze om
deze meerkamp te turnen. Ondanks
dat er hier en daar wat dure foutjes
werden gemaakt, bleven ze geconcentreerd en maakten ze de wedstrijd
af. Aniek mocht het podium betreden
waar ze de bronzen medaille omgehangen kreeg. Bente werd 6e en ook
Lise behaalde een 11e plaats. Bij de

junioren eindigde Saskia op de 16e
plaats en Pleun op de 20e plaats.
Het is nu nog even wachten op de
doorstromingslijst en dan wordt duidelijk of de dames doorgaan naar de
landelijke wedstrijden, de LK meerkampfinale en/of de LK toestelfinales.
Verder turnden twinitg turnsters van
Hosema, verdeeld over verschillende
categorieën hun plaatsingswedstrijd.
Een spannende en belangrijke wedstrijd aangezien ze vanuit hier kunnen doorstromen naar de halve finale
LK en de LK toestelfinales. Hosema
nam bij deze wedstrijden maar liefst

twee gouden medailles mee naar
huis. Maya Venninckx en Suus Nellen
werden 1e in hun categorie. Daarnaast
twee bronzen medailles voor Fajah
Christiaens en Jasmin Verkade.
Het harde werken tijden de trainingen
werd beloond. De trainsters zijn dan
ook erg tevreden met deze resultaten
en gaan zich, met vooruitzicht op de
halve finales, weer richten op verbetering van elementen.

Tekst en beeld:
turnvereniging Hosema

VC Set Up verliest van Volley Tilburg
Voor het eerste team van volleybalvereniging VC Set Up stond zaterdag 18 januari de thuiswedstrijd tegen de
nummer 3 op de ranglijst, Volley Tilburg DS 3, op het programma. VC Set Up had nog wat goed te maken na
een minder sterke wedstrijd tegen Flamingo’s vorige week in Gennep. Het team verloor met 1-3.
De eerste set begon VC Set Up sterk.
Continu kon een voorsprong behouden
worden die via 13-12 en 17-16 met een
sterke serve uitgebouwd werd naar
20-16. Via 23-20 werd de set verdiend
gewonnen met 25-21. De tweede set
werd minder goed begonnen. Al snel
stond VC Set Up op achterstand met 1-9
maar kon zich daarna herpakken en
kwam sterk terug tot 8-9, onder andere
door een sterke serve. Vanaf dat
moment ging de set gelijk op. Het werd

16-16, 20-20 en zelfs 23-20. VC Set Up
verspeelde daarna het setpoint en
werd via 24-25 de set verloren met
27-29. Ook het begin van de derde set
was niet goed. Door een sterke serve
van Volley Tilburg stond VC Set Up al
snel op achterstand met 4-12. Net als in
de tweede set kon ze terugkomen tot
14-16 maar werd de derde set toch nog
met 16-25 verloren.
Door de vierde set te winnen wilde
VC Set Up via een vijfsetter toch nog de

wedstrijdwinst binnenhalen. Ze begon
dan ook sterk aan de vierde set en
behield steeds een kleine voorsprong.
Via enthousiast spel werd het 11-9
en 17-16. Volleybal Tilburg herpakte
daarna de voorsprong met 17-19.
Hoewel VC Set Up knokte voor elke bal
werd ook de vierde set verloren met
21-25.
Tekst: volleybalvereniging
VC Set Up

Oxalis 1 speelde thuis tegen JES 1 op zondag 19 januari. JES had nog geen wedstrijd gewonnen en dat wilden
de dames van Oxalis graag zo houden. De korfbalvereniging wist de eerste helft op voorsprong te komen.
De dames lieten deze voorsprong van twee doelpunten de gehele wedstrijd niet meer los.
aan dat de dames van Oxalis feller de
duels aan moesten gaan en dat ze de
kansen goed moesten blijven zoeken.
Na rust bleef het spel gelijk opgaan
tussen beide ploegen. Maar Oxalis kon
de voorsprong van twee punten vasthouden die voor de rust was gepakt.
Tijdens het eind van de wedstrijd was

Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com

Govers Hekwerk is met 45 jaar ervaring inmiddels een begrip
in de hekwerk branche. Met een team van 30 medewerkers bieden
wij een totaaloplossing op het gebied van terreinbeveiliging voor
zowel de zakelijke als de consumenten markt.
Ons werkgebied strekt zich uit over Nederland en België.
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

HEKWERK MONTEUR
REGIO VENRAY-HORST

m/v (fulltime)

Functieomschrijving:

Als onderdeel van een enthousiast montage team draag je zorg
voor de installatie van hekwerken en toegangspoorten op locatie.
Hierbij staat de aandacht voor netheid en kwaliteit voorop.
Als montage team draag je zorg voor het gewenste eindresultaat
voor onze opdrachtgevers.

Wij vragen:

Iemand die van aanpakken houdt
Iemand die houdt van buiten werken
op steeds wisselende locaties
Collegiale instelling, zelfstandig en
flexibel
Affiniteit met techniek

Wij bieden:

Oxalis wint van JES
Oxalis begon sterk aan de wedstrijd en
scoorde in de eerste aanval direct een
doelpunt. JES had daar echter meteen een antwoord op en trok de stand
gelijk tot 1-1. Hierna ging de wedstrijd
gelijk op. Uiteindelijk wist Oxalis net
voor rust uit te lopen tot 6-4. In de
rust gaf trainer en coach Jan Wielink

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM

het nog even spannend, maar de meiden van Oxalis bleven koel en schoten
er vlak voor tijd de verlossende 14-11
in. Volgende week speelt Oxalis 1 om
17.50 uur tegen SVOC’01 1 in Venray.

Tekst: korfbalvereniging Oxalis

Uitstekend salaris conform opleiding en werkervaring
Intern/extern opleidingsprogramma
Goede primaire– en secundaire arbeidsvoorwaarden
conform CAO Klein-metaal
Prettige werksfeer in een klein team
Afwisselende werkzaamheden en aansprekende projecten
Bij gebleken geschiktheid een vast contract

Geïnteresseerd?

Neem contact op met Jean-Paul Govers of stuur een schriftelijke
reactie naar info@goverssierhekwerk.nl, ter attentie van de heer
Jean-Paul Govers.

’t Inne 32 | 6021 DA Budel | T 0495-494453 | www.goverssierhekwerk.nl
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CDA Horst aan de Maas

Van buiten naar binnen

Afgelopen week waren we als trotse fractie te gast bij het afscheid
van onze wethouder Bob Vostermans. Het deed hemzelf en natuurlijk
ook ons enorm goed dat er zoveel mensen aanwezig waren.
Niet alleen mensen van binnen
(bestuur en ambtenaren), maar
vooral heel veel mensen van buiten
kwamen Bob de hand schudden en
bedanken voor de prettige samenwerking. Het was mooi dat Bob bij
zijn enerzijds emotionele afscheidsspeech maar anderzijds ook zeker
een beetje belerend, het van bui-

D66+Groenlinks Horst aan de Maas

ten naar binnen principe beschreef.
Hij schetste het beeld dat vaak in
het gemeentehuis en met name ook
in de raadszaal het beeld binnen
anders is, dan dat dit buiten wordt
beleefd. Hebben wij dan de ogen
dicht zitten als we buiten lopen?
Nee, volgens mij niet, wij als CDA
staan immer mensen, bedrijven en

Met als gevolg dat in het coalitieakkoord hieraan ruim aandacht is
besteed. Wij gingen er dan ook
vanuit dat ook bij de uitvoering van
dat akkoord dit thema bij de diverse
projecten veel aandacht zou krijgen.
Dus waren wij, net als heel veel
bezorgde burgers hogelijk verbaasd
dat Horst aan de Maas, net als bijna

alle Limburgse gemeenten en provincie het Schone Lucht Akkoord
niet hadden ondertekend. Blijkbaar
vindt het college schone lucht niet
belangrijk of hebben mensen zitten slapen. Nederweert is de enige
gemeente die wel getekend heeft.
Wat D66+GroenLinks betreft past
het tekenen van dat akkoord per-

In 1997 is de coax-kabel (Ziggo) door
Horst verkocht. De winst is gebruikt
om een groot deel van het buitengebied aan te sluiten op het kabelnetwerk. Reggefiber, een KPN-dochter
die glasvezel aanlegt, heeft in de
kernen van onze gemeente (op
Evertsoord en enkele adressen aan
de randen van de bebouwde kom na)

in 2012 glasvezel aangelegd.
Door deze ontwikkelingen heeft
ongeveer 10 procent van de adressen -in hoofdzakelijk het buitengebied- geen toegang tot snel internet.
Voor een vitaal platteland is snel
internet echter noodzaak om mee te
kunnen met de digitale ontwikkelingen in de samenleving.

fect bij ons, bij het coalitieakkoord
en zeker ook bij een gemeente, die
de ambitie heeft om de Gezondste
Regio te worden. Schone lucht is
immers van zeer groot belang voor
onze gezondheid en deze regio
scoort wat betreft die schone lucht
lager dan gemiddeld. Uiteraard
hebben we tijdens de afgelopen
raadsvergadering in een motie,
samen met de PvdA, het college
opgeroepen om alsnog het akkoord
te ondertekenen. Bij het schrijven

van dit stukje is de reactie van de
andere partijen nog niet bekend.
Wij hopen dat het college gehoor
geeft aan onze oproep en ons vervolgens op de hoogte houdt van de
voorgang.

Henk Kemperman

Stichting BuitenGewoonBereikaar
heeft in 2019 een glasvezelnetwerk
aangelegd in het buitengebied.
Daarbij ging het in eerste instantie op
gebieden met alleen de beschikking
over een telefoonkabel (dus zonder
coaxkabel). De behoefte en noodzaak, maar ook de bereidheid om
mee te doen en een eigen financiële
bijdrage te leveren, is hier groot.
Adressen in het kabelgebied willen ook graag glasvezel hebben.
Echter zelfs voor een stichting die

kostendekkend werkt is dit niet
haalbaar en betaalbaar. De hogere
aanlegkosten en het lagere deelnamepercentage maken het op
dit moment onmogelijk om zonder bijdrage van de gemeente 100
procent verglazing in Horst aan de
Maas te realiseren. De VVD Horst
aan de Maas wil er, samen met
BuitenGewoonBereikbaar, voor gaan.
De gemeente Horst aan de Maas
ook? Gewoon. Doen.

zinvolle dagbesteding, de structuur in
het dagelijks leven die voor hen heel
belangrijk is en hoe het deze mensen
het gevoel geeft iets te betekenen en
‘erbij’ te horen.
Ook reageerden ze verheugd op ons
bezoek en hadden ze een heerlijke
taart voor ons gebakken. In de gezellig ingerichte kantine hebben we
hier, aan het eind van ons bezoek,
heerlijk van genoten. Waarbij ze de
burgemeester nog verrasten met een
cadeau dat ze zelf van hout hadden

gemaakt in de werkplaats.
Kortom een zinvol bezoek aan een
zinvolle dagbesteding in een maatschappij waaraan we allemaal onze
bijdrage leveren, ieder op zijn eigen
manier.

Iedereen telt mee

De afgelopen maanden ging, ter kennismaking, onze nieuwe burgemeester op pad met de raadsleden.
Ieder raadslid was hierbij in de gelegenheid te laten zien en te vertellen wat hij of zij belangrijk vindt
binnen onze gemeente. Eén van de plekken die ik met de burgemeester bezocht, was zorgboerderij Hoeve
de Vonkel in Broekhuizen, waar mensen, onder andere via de Wmo, terechtkunnen voor een zinvolle
dagbesteding.
We spraken met de eigenaren die ons
vertelden hoe het idee ontstaan was
om een zorgboerderij te starten en
hoe ze hier in de loop der jaren hard
aan hebben gewerkt en nog steeds
aan werken. Trots mogen ze zijn op
wat ze hier tot nu toe hebben neer-

Alex Janssen, raadslid

100 procent glasvezel in Horst aan de Maas?

Overal (100 procent) glasvezel in Horst aan de Maas. Een mooie ambitie, maar op dit moment niet haalbaar en betaalbaar zonder een
bijdrage van de gemeente.

SP Horst aan de Maas

Van buiten naar binnen is zo belangrijk en we zijn daarom blij dat
wij iemand klaar hebben staan,
om binnen te kunnen beginnen.
Rudy Tegels is zijn naam, hij komt
van buiten.

Nogmaals over gezondheid

Gezondheid is voor D66+GroenLinks een absolute topprioriteit. Dat
hebben we aangegeven in ons verkiezingsprogramma en tijdens de
coalitieonderhandelingen.

VVD Horst aan de Maas

verenigingen te woord en gaan er
vaak op bezoek. Men weet ons altijd
goed te vinden en dat was dus ook
zichtbaar bij het afscheid van Bob.
Ik weet ook heel zeker dat vele van
onze fractie hetzelfde zouden acteren als ze niet in de politiek zaten.
Wij willen meedoen en anderen er
graag toe aanzetten om ook mee te
doen. We doen dat altijd vanuit een
positieve grondhouding, maar blijf
regelmatig verbaasd hoe anderen de
dingen buiten zien en beleven.

gezet. Verder spraken we met een
aantal mensen die deelnemen aan
de dagbesteding, ieder naar eigen
mogelijkheden. Houtkappen, houtbewerking, dierenverzorging en de
groentetuin. Het is een aantal van de
werkzaamheden op deze zorgboer-

derij. Ze vertelden over hun persoonlijke situatie en over het werk dat ze
deden op de zorgboerderij. Wat was
het mooi om te zien hoe enthousiast deze mensen zijn. Waarbij ze ook
vertelden hoe belangrijk het voor
hen is om deel te nemen aan een

Aniet Fonteyne, raadslid

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.

Meten = weten

Mollenbestrijding

De juiste start voor een geslaagde teelt.
Neem tijdig uw grondmonsters.
- Bemesting- en aaltjes monsters
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 resultaat.
Lorbaan 23a, America, 077 - 464 1999, www.timmermansagriservice.nl

Op zoek naar de juiste man of vrouw?

‘De laatste hoop’

077 – 77 03 308

Overlast van mollen
bel dan de
mollenbestrijder

Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een ﬁjne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

Tel. 06 36 08 66 35
mollen.org alles over mollen
Bekwaamheidscertificaat nr. L 200110000945

Nancy Peppelenbos

3 van de 4 slaagt!

WWW.MENS-EN-RELATIE.NL
Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio
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Dinsdag 28 januari 2020

Themabijeenkomst gemeenteraad
over stikstof en strategische visie
Tijdens deze themabijeenkomst wordt de gemeenteraad geïnformeerd over twee
onderwerpen: de problematiek rond stikstof en de stand van zaken rond de strategische
visie.
Stikstof

beleid.In oktober besprak de raad de aanpak

Het onderwerp stikstof is de laatste tijd volop

voor het opstellen van de strategische visie.

in het nieuws. Welke gevolgen heeft dit voor

De input die de gemeenteraad hierbij gege-

Horst aan de Maas? De (burger)raadsleden

ven heeft is verwerkt in het vervolgproces dat

worden hierover geïnformeerd door de coördi-

tijdens deze themabijeenkomst aan de orde

nator aanpak stikstofproblematiek.

komt.

Strategische visie

Meer informatie

Bij de vorming van een nieuw college van B&W

De themabijeenkomst is openbaar en vindt

hebben de coalitiepartijen aangegeven dat er

plaats in de raadzaal. Aanvang 20 uur.

een nieuwe strategische visie opgesteld wordt.

Meer informatie over de bijeenkomst leest u op

Die strategische visie schept duidelijkheid over

de website horstaandemaas.nl/raad.

Wij zijn op zoek naar een

beleidsmedewerker
energietransitie

de plannen en ambities m.b.t. het gemeentelijk

Alle informatie en reageren kan via www.banenpleinlimburg.nl.
De vacature staat open t/m 2 februari 2020.

Donderdag 30 januari 2020

Inloopbijeenkomst uitvoering
van Cultuurplein ’t Gasthoês
Op donderdag 30 januari organiseert het bouwteam cultuurplein ’t Gasthoês, bestaande uit
de gemeente Horst aan de Maas, adviesbureau Kragten en BLM Wegenbouw een inloopbijeenkomst. Wij nodigen u van harte uit voor deze inloopbijeenkomst over de uitvoering van
het werk.
Datum: donderdag 30 januari
Tijd:

van 16:00 uur tot 20:00 uur

Locatie: Café de Beurs,
Gasthuisstraat 27 te Horst

Praat en denk mee over
de visie van de gemeente
Horst aan de Maas

Ondernemers en belanghebbenden

Wij willen samen met u richting geven aan onze toekomst. Daarom maken we een visie

Tijdens de inloopbijeenkomst is er ook ruimte

voor 2025. Samen met onze inwoners, ondernemers, verenigingen, stichtingen en

voor afstemming bij u op locatie. Het bouw-

ook de bezoekers. Van u willen we horen wat u belangrijk vindt voor de toekomst van

team biedt aan persoonlijk bij ondernemers of

Horst aan de Maas.

belanghebbenden langs te gaan ter afstemming van de werkzaamheden en uw (bedrijfs)

Wilt u ook meedenken over dit onderwerp en ons uw mening laten weten?

Er is informatie over de planning en fasering,

belang. Wilt u hier gebruik van maken, neem

Grijp dan deze kans en vul de vragenlijst in. Het is eenvoudig, duurt slechts enkele minuten en

mogelijke hinderbeleving en communicatie tij-

dan contact op met Christian Reuls van BLM

is volledig anoniem.

dens de uitvoering van het werk. Medewerkers

Wegenbouw.
www.horstaandemaas.nl/visiehadm

van zowel de gemeente als van de aannemer
staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

Download de BLM Wegenbouw App

Alvast bedankt voor uw tijd en succes met het invullen van de vragenlijst.

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang
Start van de werkzaamheden

en actualiteiten rond Cultuurplein download

De werkzaamheden starten na de carnaval en

dan de gratis ‘BLM Wegenbouw App’ in de

zullen eind 2020 gereed zijn.

Appstore of Playstore.

Bekendmakingen
De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl
America

Horst

Sevenum

Gerard Smuldersstraat 1

Gasthuisstraat 25

Helenaveensweg 13a

Broekhuizen

Gasthuisstraat 49

Westerholtsingel 17

Vonkelweg 4

Frankrijkweg 13

Erik de Rodeweg 7

Grubbenvorst

Meerlo

Maasbreeseweg 2

Vinkenpeelweg L 458

Heesweg 12a

Wilhelminastraat 3a

Venloseweg 27

Melderslo

Tienray

Afgelopen week mocht burgemeester Ryan Palmen maar liefst twee keer een 60-jarig huwelijkspaar

Hegelsom

Steegstraat ong.

Nieuwe Baan 30

bezoeken. Op dinsdag 14 januari feliciteerde hij in Lottum het echtpaar Huijs-Verheijen (foto links)

Stationsstraat 127

en precies een week later, op 21 januari in Sevenum het paar Smits-Hermans (foto rechts).

Tongerloseweg 11

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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Concurrentie zelfstandigen en werknemers is uit de hand gelopen
In Nederland zijn zo’n één miljoen zzp’ers. De meerderheid hiervan heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat betekent dat zij niet
verzekerd zijn voor onvoorziene omstandigheden en zomaar zonder enige vorm van inkomen kunnen komen te zitten. Een verzekering is voor
veel zelfstandigen niet betaalbaar. PvdA-leider Lodewijk Ascher wil zelfstandigen voor werkgevers net zo duur maken als werknemers die in
vaste dienst zijn. Wat vindt u?
Ascher zegt dat werknemers in vaste dienst en
zelfstandigen tegen elkaar worden uitgespeeld.
Zelfstandigen zijn veel goedkoper, maar hebben
geen enkele bescherming in de vorm van een
arbeidsongeschikheidsverzekering of pensioen.
Maaltijdbezorger Deliveroo en taxidienst Uber
werken bijvoorbeeld alleen maar met zzp’ers.
Die zijn immers veel goedkoper en dus blijft er
meer geld over voor de bedrijven. Maar wanneer
één van de zelfstandigen iets overkomt, dan heb-

ben ze geen brood op de plank meer. In een land als
Nederland is het een vreemde gewaarwording dat
er zoveel mensen zich zorgen maken voor het geval
hen iets overkomt. Dit kan alleen maar voorkomen
worden door het voor bedrijven aantrekkelijker te
maken om mensen in dienst te nemen, zo vindt de
PvdA. Maar lang niet iedereen vindt dat de concurrentie oneerlijk is. Zo ziet ondernemersorganisatie
VNO-NCW niets in het plan. Zij stellen dat zzp’ers
helemaal niet zo ontevreden zijn als wordt gesteld.

Daarnaast zou deze regeling slecht zijn voor de economie, het wordt namelijk duurder om zelfstandigen
voor een bedrijf te laten werken, waardoor zij minder mensen kunnen inhuren. Verder vinden velen
dat zzp’ers ook van veel voordelen genieten. Ze hebben vrijheid en kunnen profiteren van allerlei belastingvoordelen. Ze hoeven dan ook niet nog eens
‘beloond’ te worden met deze regeling. De concurrentie tussen zelfstandigen en werknemers is oneerlijk. Wat vindt u?

Bespreking poll week 03

Ik doneer ook aan Australië
De 7-jarige Siem uit Broekhuizen heeft samen met zijn zusje Meis van 5 geld ingezameld voor Australië.
In dat land woeden al enkele maanden felle branden, met als gevolg enkele tientallen doden en
duizenden mensen zijn geëvacueerd. Siem en Meis
hebben in hun dorp daarom lege flessen ingezameld. Wereldwijd zijn er al meer acties op touw
gezet om geld in te zamelen. Volgens de NOS was

er vorige week al ruim 400 miljoen aan schadeclaims
ingediend. Je kunt dus wel stellen dat alle beetjes helpen om het land er weer bovenop te krijgen. Toch zegt
maar 39 procent van de stemmers op deze poll dat ze
daadwerkelijk een donatie geeft. Volgens een rapport
van de Verenigde Staties leden er in 2018 820 miljoen

mensen honger. Ook daar is hulp en dus geld nodig.
Het lijkt er echter op dat deze ‘stille rampen’ worden
vergeten. Daarbij, als er in Sydney miljoenen door de
overheid kunnen worden uitgegeven voor een vuurwerkshow, waarom zou je dan nog een tientje doneren? Dat vindt ook de meerderheid van de stemmers.

gezocht

Aankomend chef / chef
Welke chef wil ons gezellige team komen versterken?
Ben jij zelfstandig, gemotiveerd en op zoek naar een leuke
uitdaging op een unieke locatie aan de Maas? Dan zoeken wij jou!!
Spreekt dit je aan?
Bel of mail dan meteen.
085 - 483 2122 of
renee@bijchristoffel.nl
Veerweg 11a Broekhuizen • bijchristoffel.nl

Ingezonden brief

Reactie op de colomn in HALLO van NielsFlits
Ondergetekende was een dikke fan van Niels en zijn colomns in de HALLO, trouwens ook van Niels als
persoon. Ik schrok daarom ook dubbel van zijn stuk de afgelopen week: Tieten, kont, tieten, kont.
Ik ben het totaal oneens met zijn
taalgebruik en het zogenaamde
‘Wij zijn aan het verpreutsen’. Nee
Niels, zo praten wij thuis niet en nergens niet. Dat is nou juist een grote

aanval op onze normen en waarden. Ik weet ook 100 procent zeker
dat de grote massa het met mij eens
is, anders zou dat een zware tegenvaller voor mij zijn. Laat dat taalge-

bruik maar over aan de Nederlandse
cabaretiers. Je mag gerust weten, dat
stoort mij zeker en niet zo’n beetje
ook. Ben ik nou toch preuts? Jawel
Niels, jij bent voor mij nog evengoed

‘enne schônne kel’, maar moest het
toch even kwijt.

Jos Keijsers,
Westerholtstraat, Horst

Ingezonden brief

Schone lucht, gezondste regio, een klucht
Als je hoort dat er een plan is de gemeente de gezondste gemeente te maken en er achter komt dat dit eigenlijk niets te maken heeft met je
leefmilieu dan zie je toch twee verschillende werelden.
Net als het gedichtje dat rondging
over Wilhelmina die ook het verschil in schone schijn en werkelijkheid liet zien. Dat gedicht was als
volgt en ging over de weelde waarin
zij leefde en de barmhartigheid die
zij preekte: “Die twee miljard is niet
misgund, maar is het niet vreemd
dat al die munt nu juist bij haar ligt
opgehoopt wier mond van Christus
overloopt.”

Die regels kwamen weer even
boven toen ik las dat de gemeente
Horst aan de Maas niet deelnam aan
het Schone Lucht Akkoord. Dat de
gemeente niet meedeed was niet
zo verrassend. Deze gemeente heeft
onder een jarenlange dominante
politieke leiding, deels getraind binnen de LLTB voor dat belang van de
burger nooit veel oog gehad. Nee,
dat de gemeente niet deelnam was

niet verrassend. Dat er zelfs geen
debat over was geweest is wel gek
en schandalig. Je mag de raad niet
van dit soort besluiten weghouden.
Wat en wie in deze verstoppertjes
houding een rol heeft gespeeld zal
nog wel duidelijk worden.
Net als bij het gedichtje over
Wilhelmina is hier de hypocrisie ook
hier zichtbaar als het over de houding ten opzichte van schone lucht

en de gezondste regio gaat. In korte
regels uitgedrukt:” Is het niet vreemd
dat bij de gezondste regio in het
geheel niets staat, dat over het leefmilieu en gezonde schone lucht van
de burger gaat”. Hoe is het mogelijk
dat dit bestaat en welke smoes zal
het college hiervoor verzinnen?
Geert Ambrosius,
Achter de Smaalbrug Horst

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.

Marieke ment...

Column

Supermarkt
“We kunnen er geen supermarkt van maken”, zei pastoor
Schreiber onlangs tegen me in
een interview. En: “Als mensen
geen brood nodig hebben,
gaan ze ook niet naar de kerk.”
Met andere woorden, als mensen denken dat ze er niets van
hun gading kunnen vinden,
komen ze ook niet.
Mijn ouders groeiden op in een
tijd waar zij elke dag voor school
naar de kerk moesten. Ze leerden
de catechismus uit hun hoofd en
kunnen zonder na te denken de
schuldbelijdenis meezeggen in een
mis. Toen ik op mijn 7e de eerste
communie deed, was er één meisje
dat thuisbleef. Ik had een beetje
medelijden met haar. Want zij zou
dan geen nieuwe jurk krijgen en
ook geen cadeautjes. Ja, ik geef
het eerlijk toe, daar draaide het
voor ons toen al om. Al was ik ook
wel een beetje trots dat ik mocht
voorlezen in de kerk. Het vormsel
in groep 8 maakte al veel minder
indruk. Ook weer nieuwe kleren
en voorlezen in de kerk, maar voor
de rest was het niet zo spannend.
Tegenwoordig is het nog maar een
handjevol kinderen dat in de kerk
komt, laat staan de communie
doet. Ook ik kom alleen in de kerk
als het moet, dat wil zeggen met
uitvaarten. Al wordt ook dat steeds
minder. Meer mensen kiezen voor
een dienst in een uitvaartcentrum:
zonder preek, zonder schuldbelijdenis en zonder God. Het aantal kerkbezoekers loopt terug en in steeds
meer parochies komt de vraag: wat
doen we met ons kerkgebouw?
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat
het gebouw behouden blijft? In
Horst werd de Norbertuskerk met
succes omgebouwd tot school en
wijkcentrum en ook in Tienray en
Melderslo zijn werkgroepen naar
nieuwe invullingen aan het zoeken. Het zou dan ook jammer zijn
als zulke beeldbepalende gebouwen zouden verdwijnen. Maar
waar zijn ze voor geschikt? Volgens
mij ligt de oplossing voor de hand.
Bijna vierhonderd mensen die
reageren op vijftig nog te bouwen
appartementen in het voormalige
bankgebouw aan de Spoorweg in
Hegelsom? Maak in elke kerk startersappartementen en vooruit, als
er dan nog plek over is een supermarkt.

Marieke
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Nieuwe prins D’n Dreumel
In de Mèrthal in Horst werd zaterdag 18 januari Geert Clabbers
uitgeroepen tot 58e prins van cv D’n Dreumel. Hij wordt bijgestaan
door prinses Eveline Jacobs en zijn broer Johan Clabbers en
Theo Cuijpers als zijn adjudanten.

Aldereprins Bert I van De Plaggenhouwers
Bert Feassen is de nieuwe aldereprins binnen gekke maondaagsvereiniging De Plaggenhouwers uit
Grubbenvorst. Hij werd op zondag 19 januari uitgeroepen. Hij luistert vanaf nu naar de naam aldereprins
Bert I. Bert riep tijdens het uitkomen ook zijn adjudanten uit. Dat zijn dit jaar Jos Clevers en Mario van
Heijster. Het trio houdt receptie in De Vonkel op dinsdag 25 februari. De receptie begint om 14.11 uur.

Prins Geert III is in zijn dagelijks
leven werkzaam bij Inter Chalet in
Horst. Hij is lid van dartclub DC de
Beurs, de Maandagavondclub en de
Zomercarnaval, waarbij hij in 2008
de scepter zwaaide.
Zijn lijfspreuk luidt: ‘Vier ’t leave,
carnaval goan we same beleave.’
Als huisorde heeft hij gekozen voor:

”Vaan de Beurs wies Inter Chalet”.
Prins Geert houdt, samen met zijn
prinses en adjudanten, receptie op
zaterdag 8 februari vanaf 20.30 uur
in de Mèrthal in Horst.

Beeld: D’n Dreumel / Suzanne
Coppers-Verhappen

Nieuwe prins De Vlaskop

open
avond

Dick Alards gaat dit jaar als prins Dick I de inwoners van
Melderslo voorop met carnaval. Samen met echtgenote Petra en
adjudanten Geert van de Pas en Gerard Verheijen houdt hij receptie op zaterdag 1 februari om 19.11 uur in MFC De Zwingel in
Melderslo.

maandag 3
februari 18 - 21 uur

www.roc-teraa.nl

Prins Dick I is 50 jaar oud en
getrouwd met Petra (46 jaar).
De prins is werkzaam bij Kettler en
in zijn vrije tijd een zeer actieve
fietser, op de mountainbike, maar

voornamelijk op de wielrenfiets.
Verder is Dick veel bezig met muziek
en verricht hij veel vrijwilligerswerk
voor de carnavalsvereniging, waar
hij ook voorzitter van is geweest.
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11-vragen aan prins Eric II van CV D’n Bok Swolgen

‘Lekker nagenieten van een
mooie carnaval in het bubbelbad’

Van harte gefeliciteerd
Prins Eric, Prinses Ineke en adjudanten
www.christiansbouw.nl

KUNSTSTOF RAMEN, ROLLUIKEN
EN TERRASOVERKAPPINGEN
Prins Eric II, Prinses Ineke en adjudanten Eduard en Hans,
proﬁciat en een ﬁjne carnaval!

6 x 11 ef kes
niks àn de kop,
mit dit trio veurop
wurt dizze carnaval
hieëlemaol top!
Wie ben je?
Eric Ambrosius, 52 jaar.
Ik ben secretaris bij Fanfare
Vriendenkring, voorzitter bij CV d’n
Bok en trombonist bij Joekskapel Hoeëge Noeë(d)t.
Ik heb ooit de bijnaam Truusje gehad, maar dat is al
lang geleden. Ik ben getrouwd met Ineke Ambrosius
(47), we hebben geen kinderen, wel een hond
Dommelsch genaamd. Mijn vrouw is ook een fervent
carnavalsvierder, dus zij staat voor de volle honderd
procent achter me. De buurt had het wel een keer
verwacht dat we prinsenpaar zouden worden.

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

Dat maakt wat carnaval is en hoe het volgens mij
hoort te zijn.

Hoe ging jij vroeger verkleed tijdens carnaval?
Toen ik klein was ging ik als cowboy. Heel eenvoudig maar
wel met klapperpistool, hahaha.

Waar kun jij tijdens carnaval echt niet zonder?
Prinses! Zij heeft met het uitkomen en het jubileumfeest
‘s nachts mijn gilletje nog schoongemaakt en gerepareerd
zodat ik de dag erna als prins er goed op stond. Ik ben bang
dat ze dat met carnaval nog wel vaker mag doen.

Waar werk je?

Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?

Ik werk bij Walkro in Blitterswijck als hoofd logistiek en
productieplanning. Hier werk ik al sinds 2008. Zij vinden
het wel leuk dat ik prins carnaval ben, ze zijn al jaren
aan het zeggen dat ik het een keer zou worden en nu is
het dan zover. Ik hoop wel dat ze achter me staan, ik zal
toch verschillende keren extra vrij moeten hebben. Maar
dat komt wel goed.

Het jubileumweekend wat we in november hebben gehad
was al onvergetelijk. Een jaarlijks hoogtepunt is in Swolgen
toch wel de maandag. Eerst trekt dan de optocht door het
dorp en deze dag wordt dan afgesloten met een groots bal.
Maar ook de revueavonden en Boerenbruiloft zijn altijd
goed in Swolgen. Een echt moment is moeilijk te noemen,
carnaval in Swolgen is super gezellig. Als ik dan toch
iets moet noemen is carnaval in Swolgen, dat is gewoon
genieten.

Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
In Swolgen wordt de prins door het dorp gekozen.
Ik werd al meerdere jaren genoemd in Swolgen, maar
om als jubileumprins de meeste stemmen te ontvangen
is helemaal super, wat een eer. Ik ga deze carnaval
samen met Ineke en de adjudanten Hans de Swart en
Eduard Maas voorop, dit zijn goede vrienden van mij.
Het was dan ook meteen duidelijk dat ik hun zou vragen
om mijn adjudanten te worden.

Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden
voor familie, vrienden en kennissen?
Aangezien in Swolgen op de prins gestemd wordt en
er veel mensen op mij gestemd hadden, zoemde mijn
naam wel veel rond. Gewoon blijven ontkennen, meer
was er niet mogelijk. De familie hadden we net van
tevoren ingelicht, zodat zij de avond van het uitkomen
met ons mee konden vieren.

Welk carnavalsnummer hoort echt bij vasteloavend?
Ik heb niet echt een nummer. Een goede carnavalsschlager
moet een nummer zijn waar je makkelijk op mee kunt
zingen en vooral op kunt hossen en losgaan.

Wat staat er daags na Aswoensdag op je programma?
Ik heb de hele week nog vrij om even bij te komen van
al het feestgedruis. Ik denk dat het wel even afkicken zal
worden als alles weer achter de rug is. Ik denk dat ik samen
met de prinses een verwendagje boek bij Thermaalbad
Arcen. Lekker nagenieten van een mooie carnaval in het
bubbelbad.

Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn in 2021?
Dat laat ik aan alle Swolgenaren over, zij zullen weer de
stembriefjes mogen invullen. Ik laat me verrassen op het
prinsenbal in 2020.

Wat betekent carnaval voor je?
Ik zit al heel wat jaren bij de carnavalsvereniging en
daardoor ervaar je het carnavalsvieren misschien
anders. Het dorpse gevoel vind ik geweldig. Het samen
verkleden, het schminken, de gezelligheid en het samen
lol en plezier maken. Even alle zorgen aan de kant.

Weej wense prins Eric I en prinses Ineke
enne knorrige carnaval!

Wej wensen prins Eric, prinses Ineke
en alle Swolgse bokken
unne geweldige carnaval!

Wij wensen Prins Eric, prinses Ineke, en hun adjudanten
Eduard en Hans, het boerenbruidspaar Arno & Ilse met
hun hele gezelschap en natuurlijk jeugdprins Daan,
jeugdprinses Ise, adjudanten Imke en Imke,
en de jeugdraad een fantastische carnaval toe.

Nou mit carnaval ff genne compost plenne,
ma veurop dur de zaal renne. Alaaf!!
Directie en medewerkers Walkro BV
Walkro Blitterswijck BV
Veerweg 11, 5863 AR Blitterswijck
Tel. 0478 53 81 81

Beeld: Rian Claessens-Hebben
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Niek III jeugdprins in Hegelsom
In de Tuutetempel in Hegelsom is op zondag 19 januari jeugdprins Niek III verschenen. Ook werd het nieuwe
jeugdboerenbruidspaar bekendgemaakt: Kees en Lis. Zij zullen deze carnaval voorop lopen en alle Tuute en
Tuutinne meenemen in het carnavalsfeest.

Ambrosius Transport Swolgen
t: 0478 - 69 78 00 e: info@a-group.nl

Proﬁciat Prins Eric II !
Kees Broos en Lis Jacobs staan
komende carnaval niet alleen op het
podium. Hun gevolg is Piet (vader van
Kees), Lynn (moeder van Kees), Stan
(getuige van Kees) en Maxim (vader
van Lis), Lieke (moeder van Lis) en
getuige Maud (van Lis). De bruidsmeisjes zijn Bo, Sill, Senna, Camee en Dana
en pastoor is Teun. Na het uitkomen
van dit paar en gevolg, kwam jeugd-

www.bramswolgen.nl

prins Niek III uit. In een toneelstuk van
de raad van 11 en de dansmarietjes,
waarin bekende figuren uit Hegelsom
en omstreken mee vochten voor een
plek in het Songfestival, kwam Niek
van der Sterren dan uit. Zijn gevolg
zijn adjudanten Cain Verdellen en
Teun Vullings. Niek heeft ook een
prinses: Lieke Bodelier. Dit viertal
treedt als kartrekkers deze carnaval

op in Hegelsom. De spreuk van Niek
III luidt: Weej geave gás noa veur en
goëje álles op d’n aanval, dut má lekker meij, dán máke we samen enne
schônne carnaval. Zij houden receptie
op zondag 2 februari. Kees en Lis houden receptie op carnavalszondag.

Foto: Stef Dekker

Lezing over de bevrijding
Luc Heijnen M 06 - 28 17 42 69
Molenstraat 12, 5866 AB Swolgen
heijnentimmerwerken@gmail.com

Gefeliciteerd Prins Eric II, prinses Ineke,
adjudanten Eduard en Hans en CV d’n BOK met 6x11 jaar!

Wij wensen
C.V. de Bok mit

Eric

LGOG Kring Ter Horst organiseert op woensdag 29 januari een lezing over de bevrijding van Noord-Limburg.
Er wordt daarbij in het bijzonder ingegaan op de bevrijding van Horst aan de Maas. De lezing vindt plaats in
De Leste Geulde in Horst en begint om 20.00 uur.
De lezing wordt verzorgd door Hugo
Levels uit Neer en Eric Munnicks uit
Roermond. Zij hebben op basis van
gedetailleerd onderzoek een tweetal
boeken over dit thema gepubliceerd,
een derde deel is in de maak. Een
reeks van gebeurtenissen in Noord-

Limburg tussen eind september 1944
en maart 1945 komt aan bod tijdens
de lezing. Aan de orde komen onder
meer de Duitse bruggenhoofden ten
westen van de Maas, de rol van de
Engineers bij bruggenbouw, wegverbeteringen en het ruimen van mijnen,

de Maasfrontlijn in januari en februari 1945, de rol van Civil affairs en het
overbrengen van stoffelijke overschotten van zowel geallieerde als Duitse
gesneuvelden na de bevrijding.

veurop een
geweldige
carnaval!

Wij wensen prins Eric II met adjudanten
Eduard en Hans enne boëm goeie carnaval toe.

Nieuwe heersers Kreyepoëtjes
Wej wense ow unne
onvergetelijke vasteloavend!

JCV de Kreyepoëtjes uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst heeft zondag 12 januari het nieuwe jeugdprinsenpaar en kinderboerenbruidspaar bekendgemaakt. Dit jaar zijn Job Hesen en Gwen Knelissen de nieuwe
heersers over het Kreyepoëtjesrijk. Jip Tholen en Lieke Joosten zijn uitgeroepen tot boerenbruidspaar.
Op carnavalsmaandag 24 februari worden Jip en Lieke in de onecht verbonden. Aansluitend houdt het
hele gezelschap receptie bij de Brouwer in Broekhuizen. / Beeld: Marieta fotografie
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11-vragen aan prins Roy I van GMV De Peg Lottum

‘Carnaval betekent voor mij heel veel lol en gezelligheid’
nes. Vroeger, op het toenmalige AOC, heb ik
geleerd voor kweker. De interesse voor techniek, tractoren en vrachtwagens was echter
groter dan de interesse voor rozen. Mijn schoonfamilie en collega’s reageerden enthousiast en
blij, en zullen ook bij verschillende activiteiten
aanwezig zijn.

Hoe voelde het om tot prins te worden
gekozen?
Het voelt geweldig om gekozen te worden tot
prins. Alleen toen de telefoon ging met de vraag
of ik het wilde worden, schrok ik wel. We waren
net een jaar van de carnavalsvereniging af en ik
was er eigenlijk niet mee bezig. Tijdens carnaval
word ik bijgestaan door mijn vrouw Marieke
en mijn adjudanten Niek en Joost. Niek is mijn
broer en Joost is een kameraad van mij. Toen ik
hen vroeg of ze adjudant wilden worden, had ik
van allebei binnen 5 minuten antwoord. Ook zij
hebben er ontzettend veel zin in.

Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en
kennissen?

Wij, als
trio, gaan er
samen met alle Pegge
en Pegginne en andere
carnavalsvierders
een hele gezellige
carnaval van
maken.
Wie ben je?
Ik ben Roy Wagemans, 34 jaar oud en afgelopen
zomer ben ik getrouwd met Marieke. Samen
wonen we in Lottum met onze hond Kareltje,
mijn paard Wup en wat kleinvee. In Lottum kennen ze mij omdat ik van verschillende verenigingen lid ben of ben geweest. Zo ga ik altijd
op woensdagavond paardrijden bij Ruiterclub
Lottum. Daarnaast hebben we een grote en

gezellige vriendengroep
en zijn we regelmatig in het
dorp te vinden met activiteiten.

Het geheimhouden van mijn aanstelling
was gemakkelijker dan gedacht. We
zijn het eerste weekend van januari al
uitgekomen en tot kerst is niemand
er echt mee bezig. Op de zaterdag
van het uitkomen was het echter
behoorlijk lastig. Veel mensen hebben mij die dag aangesproken met
de vraag of ik al zenuwachtig was,
omdat ze een vermoeden hadden.
Mijn ouders en schoonouders hadden we
het al eerder verteld. Zo konden we het een
en ander bespreken en konden we samen ons
feesthok in de schuur inrichten.

Waar werk je?

Wat betekent carnaval voor je?

Ik werk bij Kurstjens Recycling BV in
Grubbenvorst. Het bedrijf is van mijn vrouw
en schoonfamilie. Ik ben daar nu 6 jaar werkzaam als monteur en allrounder op de machi-

Carnaval betekent voor mij heel veel lol en
gezelligheid maken met alles en iedereen.
Nu, als prins, zal er voor altijd een nog specialer
gevoel bij carnaval horen.

Problemen met
uw kunstgebit?

Wij zoeken scholieren vanaf 13 jaar, die ons
komen helpen bij het oogsten van onze cherrytomaten.
Op zaterdag en in de vakanties.
voor meer informatie: info@sweetlions.nl of
Tel. 077-3662828 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

Waar kun jij tijdens carnaval echt niet zonder?
Gezellige mensen om me heen en heel zeker shoarma eten na een activiteit.

Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Het uitkomen was natuurlijk al prachtig en spannend. Nu kijken we uit naar onze receptie op
zaterdag 25 januari vanaf 20.11 uur in het MFC de
Smetenhof te Lottum. Daarna uiteraard de Gekke
Moandaag op 17 februari. Ook van alle andere carnavalsactiviteiten gaan we een groot feest maken.

Welk carnavalsnummer hoort echt bij vasteloavend?
Een écht favoriet nummer heb ik niet, maar het
nummer ‘Hey Rosie’ van ‘Wir sind spitze’ is wel
een super leuk en vrolijk nummer.

Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Dan gaan we alles opruimen en gaat het normale
leven weer beginnen.

Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn in
2021?
Daar zijn we nu gelukkig nog niet mee bezig, maar
ik ben er van overtuigd dat hij ook een geweldig
jaar gaat beleven.

WIJNEN SQUARE CROPS BV ZOEKT EEN ONDERHOUDSMONTEUR VOOR DE
VESTIGINGEN GRUBBENVORST EN EGCHEL.

Service- / onderhoudsmonteur

FUNCTIE OMSHRIJVING
Je gaat aan de slag als onderhoudsmonteur. Je werk bestaat uit het verrichten van correctief en preventief
onderhoud aan het machinepark inclusief de randapparatuur. Storing zoeken en het oplossen van storingen hoort
ook bij je taak, evenals het repareren, modificeren en verbeteren van bestaande machines.

r
Al mee ar
a
j
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 25 st!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hor

SCHOLIEREN GEZOCHT

Volgens mij ben ik vroeger als alles wel verkleed geweest: van cowboy op de pony tot
clown of poes. Mijn moeder heeft mij daarbij ook
geschminkt, maar dat was er meestal weer snel
genoeg af. We hebben met een aantal vrienden
verschillende jaren mee gedaan met de zittingsavond in Lottum. Ook tijdens deze acts heb ik al
heel wat kostuums aan gehad, van Sinterklaas tot
sneeuwwitje tot de plaatselijke supermarkteigenaar. Wat dat betreft is niets mij te gek.

MONTEUR MET ROOD, GEEL EN GROENE VINGERS!

reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten

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

Hoe ging jij vroeger verkleed tijdens carnaval?

Groenten van topkwaliteit, die
met de meest moderne
technieken en op duurzame wijze
worden geproduceerd.
Dat is de missie van Wijnen
Square Crops, een bedrijf waar
passie voorgroenten en
professioneel ondernemen hand
in hand gaan!
Met recht mogen we stellen dat
Wijnen Square Crops de ‘titel’
draagt Master in Growth.

Technisch inzicht en inventiviteit zijn bij deze functie van groot belang. Niet alleen volgens het boekje werken,
maar als dat nodig is, ook net even verder denken. Je werkt aan installaties die werktuigbouwkunde en
elektrotechniek combineren. Om bij deze complexe machines storingen op te lossen, heb je kennis van beide
disciplines. Daarnaast word je ook ingezet in de techniek van de tuinbouwkassen zoals klimaatbesturingen,
warmtekrachtkoppelingen, water technische installaties en oogsthulpmiddelen. Daarnaast ga je deel uitmaken van
een onderhoudsploeg, naast de technische kennis zijn collegialiteit en goede communicatieve vaardigheden zijn
hierbij van belang. Ook ben je bereid om storingsdienst te draaien.
FUNCTIE EISEN
- Min. MBO niveau 2/3 elektrotechniek of mechatronica;
- Opleiding bij voorkeur aangevuld met vak gerelateerde cursussen;
- In het bezit van rijbewijs B;
- Werkervaring vanaf 0 jaar. Leergierig zijn is belangrijker;
- Goede contactuele eigenschappen, oplossingsgericht denken, een
flinke dosis doorzettingsvermogen en een flexibele werkinstelling.
Wat maakt deze baan leuk en interessant?
- Een van de modernste en grootste glastuinbouwbedrijven van
Europa;
- Geavanceerde techniek en nieuwe machines en installaties;
- Leuke en behulpzame collega’s (Technische dienst bestaat uit 7
monteurs);
- Werkzaamheden verdeeld over 2 vestigingen dus veel afwisseling;
GEBODEN
- Goede verdiensten conform CAO en uitzicht op vastigheid;
- Dagdienst;
- Auto van de zaak als je mee in storingsdienst gaat werken;
- Wijnen Square Crops BV ondersteund kennisgroei en bieden ook opleidingen
aan.
INTERESSE?
Interesse in deze functie? Reageer dan snel door jouw CV te mailen naar koen@square-crops.com. Ook kun je
direct online solliciteren via onze website: http://www.square-crops.com

AARTSERFWEG 6 - GRUBBENVORST - WWW.SWEETLIONS.NL

Voor nadere informatie over deze vacature kun je contact opnemen met
Koen Saris: 06-40702161.

in
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Tuutekop
25 jaar
E-bike
special
ist
in

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

de regio

!

Wij wensen Prins Roy I een fijne carnaval toe!

De Steegh 13, 5973 PZ Lottum • tel. 077 – 463 28 93
E info@gkbikes.com www.gkbikes.com
Prins Frank en Adjudanten Hans & Paul

n Joost en Niek
Wij feliciteren prins Roy I en adjudante
info@hoeymakers-kellenaers.nl

Gefeliciteerd

Prins Frank en Adjudanten Hans & Paul

Gefeliciteerd

LOTTUM
LOTTUM

Receptie
prins Job I
De receptie van prins Jop I, prinses Kim en adjudanten Arjan
Stappers en Berton van Rens is op
zondag 26 januari. Deze viering
wordt gehouden in zaal Debije in
Hegelsom.
Het evenement begint om 14.00 uur
met een serenade van de fanfare
uit Hegelsom. Na de receptie wordt
feestgevierd onder muzikale begeleiding van dj Guido Ernst. Ook treedt
PatsBoemPaaf..! op als live-act.

info@rhmweb.nl
- www.rhmweb.nl
PrinsRoy
Frank
en Adjudanten
Hans
Paul
Prins
I, adjudanten
Joost
en&Niek

Gefeliciteerd

Meerlo

info@rhmweb.nl
- www.rhmweb.nl
info@rhmweb.nl
- www.rhmweb.nl

Vijfde editie
IQUIZUT
De vijfde editie van de Meerlose
dorpsquiz IQUIZUT vindt plaats op
zaterdag 7 maart. Teams die de wisselbeker van de winnaar van vorig
jaar Groeëte toffel beej Ald
Mieeldere willen overnemen,
kunnen zich nu aanmelden.

wenst het Prinselijk trio
nfo@rhmweb.nl
- www.rhmweb.nl
enne hiele goije
Gekke Moandig
en Carnaval toe!
echte
prinse
komme
mit de
tractor!
Waenst aalle Pegge en Pegginne, prins Roy d’n urste,
de adjudante Niek en Joost enne fantastische karneval!
www.wagemansgrafisch.nl

Prins Bart
van ‘t Trefpunt
In disco ‘t Trefpunt in Horst werd vrijdag 17 januari de nieuwe prins
uitgeroepen: Bart. Hij wordt bijgestaan door adjudant Mike. Na het
feliciteren door de familie, bezoekers en de burgemeester van Horst
aan de Maas, ging het feest los. Daarbij waren optredens van Huub en
Chris en dj’s Richard en Louis.

Kurstjens Recycling BV • Horsterweg 66 • 5971 NG Grubbenvorst
077-3661444 • info@kurstjensbv.nl

De quiz is onderverdeeld in diverse
categorieën. Er is ook een kindercategorie. Iedereen kan en mag meedoen.
Er is één voorwaarde: minimaal één
van de teamgenoten moet een link
met Meerlo hebben. De bekendmaking
van de winnaar vindt plaats tijdens
de feestavond op zaterdag 14 maart.
Aanmelden kan via www.IQuizut.nl

www.kurstjensbv.nl

Loe en Linn jeugdboerenbruidspaar
van Horst
Het ‘Jeugdboorebrullefsgezelschap’ van Horst werd zondag 19 januari bekendgemaakt. De spelersgroep bestaat
uit kinderen van Jong Nederland Horst. Bruidegom is Loe Bekkers en bruid Linn Keijsers. Op zondag 16 februari
vind de ‘Jeugdboorebrullef’ plaats vanaf 14.11 uur in zaal De Lange in Horst. / Beeld: Marieta Fotografie
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‘Ik had niet verwacht dat ik
gevraagd zou worden’
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op ziene kop!

www.petersbno.nl

11-vragen aan prins John van De Blauwpoët Broekhuizenvorst

Wij feliciteren
Prins John en
adjudanten Marc en Jos
Wie ben je?

Wat betekent carnaval voor je?

Ik ben John Kleeven, 45 jaar, ruim 17 jaar
getrouwd met Wendy en vader van
drie dochters Kim (17), Imke (15)
en Meggie (11). De kinderen reageerden enthousiast toen ze
hoorden dat papa prins werd.
Ook van de familie, vrienden,
collega’s, en de buurt heb ik
erg leuke reacties ontvangen.

Waar werk je?

Lekker feesten, plezier maken, genieten
en als prins samen met mijn adjudanten voorop gaan.

Dizze week
genne mik of
roggebroed maar 3
daag vurop bej den
Blauwpoët.

Ik werk 28 jaar als bakker bij
bakkerij Smits in Lottum. Ik heb
eerst als weekendhulp bij de bakkerij
gewerkt en toen ik klaar was met de opleiding voor bakker ben ik bij hun in vaste dienst
gegaan. Bij Bakkerij Smits vinden zij het leuk
dat ik prins ben. Ik krijg alle medewerking van
hun voor vrije dagen tijdens de carnavalsactiviteiten.

Hoe voelde het om tot prins te worden
gekozen?
Ik wordt al jaren genoemd al kandidaat prins
van de Blauwpoët, ik had niet verwacht dat ik
gevraagd zou worden. Toen Marc me vroeg was
ik vereerd en enthousiast. Na een kort overleg
thuis en gepolst te hebben of mijn adjudanten
Marc en Jos samen met mij voorop wilden gaan
met carnaval heb ik ‘ja’ gezegd. Samen met mijn
prinses Wendy en mijn adjudanten Marc en Jos
gaan we een mooie tijd tegemoet.

Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Het was gemakkelijk om het geheim te houden
voor de buitenwereld. Ik werd al vaker genoemd
als iemand vroeg of ik prins werd zei ik ‘ja’, net
als al die andere keren. Dan werd er niet doorgevraagd. Een paar familieleden wisten het en bij
Bakkerij Smits waren ze op de hoogte.

Hoe ging jij vroeger
verkleed tijdens carnaval?
Vroeger ging ik altijd
verkleed als cowboy of
indiaan.

Waar kun jij tijdens
carnaval echt niet zonder?

Goed eten, een biertje en veel
plezier hebben.

Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Welke carnavalsactiviteit het hoogtepunt is kan ik
beter na de carnavalsperiode vertellen. Het uitkomen als prins was geweldig, ook heb ik veel zin
in de receptie, de sleuteloverdracht en de optocht
op zondag. Alle activiteiten die op het programma
staan zijn leuk.

Welk carnavalsnummer hoort echt bij vasteloavend?
Vors blieft Vors.

Wat staat er daags na Aswoensdag op je programma?
Uitslapen na het hieringschelle. Ik heb de rest van
de week nog vrij en kan dan bijkomen van een
geweldige carnaval.

Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn in
2021?
Mijn nieuwe buurman Schater.

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

www.maasenpeel.nl

Van Leendert Transport
Van Leendert Milieuservice

Wij feliciteren prins John
Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst 077-320 9700
info@vanleendertbv.nl www.vanleendertbv.nl

Wij feliciteren prins John
en zijn adjudanten Marc en Jos!
Beerendonckerweg 1a
5871 CM Broekhuizenvorst
T: 077 - 463 17 01
E: info@thijssen-bv.nl

w w w . t h i j s s e n - b v. n l
Wij feliciteren prins
John en adjudanten
Marc en Jos
en wensen ze een
geweldig carnavalsseizoen toe!
Broekhuizerweg 4, 5871 AC Broekhuizenvorst
www.aldvors.nl
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Boerenbruidspaar
Grubbenvorst
Suus Versleijen-Olckers en Mark Gerits zijn zaterdag 18 januari
tijdens het verlovingsbal gepresenteerd als het nieuwe boerenbruidspaar van Grubbenvorst. Het bruidspaar wordt op Gekke Maondaag
10 februari om 10.00 uur in de onecht verbonden. Hierna kan iedereen
om 11.00 uur het bruidspaar feliciteren in de Residentie van de
Plaggenhouwers Beej Toën/De Vonkel in Grubbenvorst.

Nieuwe jeugdprins Dreumels
Jorn I werd zondag 19 januari tijdens de Jeugdprinsproclamatie uitgeroepen tot 62e Jeugdprins van het
Hôrster Dreumelriek. Hij wordt bijgestaan door zijn twee adjudanten Lou Bouten en Joep Nefkens. Ook
werd de nieuwe Vôrs Ferrrarius (Stef Smits) gepresenteerd. Het prinselijk trio én nieuwe vôrs houden
receptie op zaterdag 15 februari in zaal De Lange in Horst van 19.11 tot 21.11 uur. / Beeld: Marieta Fotografie

Kun jij er van genieten
hoe gewassen groeien,
ben je graag in de buitenlucht
en werk je graag
met moderne machines?

Ben jij op zoek naar een afwisselende en uitdagende functie, binnen een groeiend
bedrijf, met leuke, enthousiaste en professionele collega’s?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Allround medewerker
Functieomschrijving:
• telen van onder andere lelies,
pioenrozen, preiplanten en peen;
• besturen van tractoren en machines;
• meewerken met het planten en
spoelen van onze producten en de
logistieke afhandeling;
• onderhoud en (kleine) reparatiewerkzaamheden aan machines.

Jeugdprinsenpaar
Melderslo
Het nieuw jeugdprinsenpaar van Melderslo bestaat uit jeugdprins
Niels I (Cox) en jeugdprinses Lisa II (Christiaens). Adjudanten zijn
Tom Driessen en Mira Beeren. Lisa en Niels zitten in het vierde jaar
van het Dendron College. In zijn vrije tijd is Niels kopman bij
SV Melderslo JO17. Lisa korfbalt bij SV Melderslo en zwemt nog voor
prijzen. Als lijfspreuk hebben ze gekozen: ‘Weej laote de fiëstjes de
komende tiëd achterwaege in de kiët, En zulle d’rvur zûrge dát de
gânse Maelderse deze carnaval op zien kop stiët!’
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Functie-eisen:
• rijbewijs B en T;
• mbo-niveau;
• gevoel voor techniek en machines;
• flexibel, enthousiast en positief
ingesteld;
• passie voor het telen van gewassen.

Wij bieden:
• marktconform salaris,
cao open teelten;
• uitzicht op een vast dienstverband;
• ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
en groei;
• flexibele werktijden.

Spreekt bovenstaande vacature jou aan, neem dan contact op met Peter van Meijel,
tel. 06 - 22 37 41 58 of stuur je sollicitatie naar info@petervanmeijel.nl

Eerselsberg 3, 5993 NX Maasbree
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Agenda t/m 30 januari 2020

do
23
01

vr
24
01

za
25
01

Gezondheidsprikkel 2020

Receptie prins Roy I

Prinsenreceptie

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Gezondste Regio 2025
Locatie: Graaf ter Horst Horst

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: De Smetenhof Lottum

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging D’n Tuutekop
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

Cursus tuinvogelherkenning

Playbackshow

Jeugdplaybackshow

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: ’t Zoemhukske Horst

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging De Turftreiers
Locatie: Bondszaal America

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Jeugdcarnaval De Turftreiers
Locatie: Bondszaal America

Borduurcafé

Preensebal

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek Horst

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging De Meulewiekers
Locatie: Zaal De Meulewiek Meterik

Receptie jeugdprins- en prinses

Optreden The Classics

Lezing bevrijding Noord-Limburg

Tijd: 19.11 uur
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: OJC Canix Lottum

Tijd: 22.00 uur
Locatie: café De Buun Horst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: LGOG Kring Ter Horst
Locatie: De Leste Geulde Horst

Receptie jeugdprinses Janne I
Tijd: 19.11 uur
Organisatie: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: Stammineke 2.0 Grubbenvorst

zo
26
01

wo
29
01

Kinderworkshop regenboog maken
Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Repair Café Horst
Tijd: 10.00-12.30 uur
Organisatie: CLUB 63
Locatie: Bibliotheek Horst

Prinsenbal

Smederij en stroopmakerij actief

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging Dun Ezelskop
Locatie: De Wingerd Sevenum

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

Uitslagenavond De Hôrster Kwis

Receptie prins Timo I

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Liesbeth’s Grand Café Horst

Tijd: 13.11 uur
Organisatie: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: Beej Toën Grubbenvorst

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

Omdat jouw week al druk genoeg is

Aanstaande zondag 26 januari
in Someren geopend

Gratis *
montage
Als je jouw keuken in
maart 2020 laat plaatsen

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Medische zorg

America
zondag

Apotheek
Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag

Geen Heilige mis

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

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

Hegelsom
Heilige mis

09.30

woensdag
donderdag
vrijdag

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

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Lottum

Heilige mis

09.00

Meerlo
zondag
Heilige mis
10.30
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Melderslo

zaterdag
Heilige mis
17.30
donderdag
Rozenkrans
17.30
		

Meterik

zaterdag
Heilige mis
19.00
		

Swolgen

zondag
Heilige mis
09.00
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum
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

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Tienray
zaterdag
woensdag

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst
kerkdienst

Americaanseweg 35a Horst
077 398 54 54
v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-17.30 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

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

Huisartsenpost
(alleen na telefonische afspraak)

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

zondag

Professor Gelissensingel 20 Venlo
0900 88 18
cohesie.org
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

Tijdens carnaval heet Brenda nu
Brenda van keuke-keske Rob van

Venray

Tijdens de workshop worden verschillende kleuren garen om een dikke
draad gewikkeld, waarna de bogen
aan elkaar worden genaaid.

(alleen na telefonische afspraak)

De Wieënhof 1
5802 EZ Venray
0900 88 18
cohesie.org
spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00-08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen
08.00-08.00 uur

Gebiedsteams

Gemeente Horst aan de Maas
ma t/m vr 08.00-12.00 uur
alleen via 077 477 97 77
horstaandemaas.nl/gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst

24 t/m 26 januari
Tandunique Sevenum
Peperstraat 43, Sevenum
077 467 20 97

27 t/m 30 januari
Tandartsen Praktijk Venray
Wilhelminastraat 17a, Venray
0478 58 07 00

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

10.00
14.30

Priesternoodnummer

America, Evertsoord, Hegelsom,
Horst, Kronenberg, Melderslo,
Meterik en Sevenum

Industriestraat 11, Horst
Raadhuisplein 2, Meerlo
Postbaan 14a, Wanssum
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
077 398 14 50
danure.nl

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

06 55 40 80 23

Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum
06 15 15 30 10

Brenda van Assema en Frank Janssen zijn het nieuwe boerenbruidspaar van de Griendtsveense carnavalsvereniging De Klotbultjes. Zij kwamen uit op zaterdag 18 januari in De Zaal tijdens de jaarlijkse Kletsavond.

Venlo

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Brenda en Frank boerenbruidspaar Klotbultjes

Apotheek Maasdorpen
11.00

Grubbenvorst

zondag

Apotheek Horst

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44
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Ben van Assema van de Zaan uit
Assendelft en Frank heet Frank van

houtwurm Noud van Lois Janssen
van ‘t loon uit Leissel. Bruid Brenda
is werkzaam in het Viecuri ziekenhuis als operatieassistent en is
zeer sportief. Ze loopt hard, stijldanst en heeft al meerdere malen
de Nijmeegse Vierdaagse gelopen.
Bruidegom Frank is operator bij Peka
Kroef, is fan van Feyenoord, tennist en dart. Op carnavalsmaandag
24 februari rond de klok van 16.30
uur worden zij in de onecht verbonden op het plein voor de kerk in
Griendtsveen.
De getuige van de bruid is Anne
van Electro Bert, ook wel bekend als
Anne van Asten. IJzeren Thijs van
Rien van de BAM, beter bekend als
Thijs Daniels is de getuige van de
bruidegom.

Kinderworkshop regenboog maken
In Museum de Kantfabriek in Horst kunnen kinderen op woensdag 29 januari zelf een regenboog maken.
De workshop duurt van 14.00 tot 16.00 uur.
Ouders of begeleiders van de deelnemende kinderen zijn niet aanwezig
in het cursuslokaal tijdens de workshop. De workshop is voor kinderen

in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar.
Er kunnen maximaal vijftien kinderen
meenemen.
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Jij maakt ‘m super

SHOWROOM 50%
UITVERKOOP!

42%

38%

50%
49%

44%

OP = OP! WEG=PECH! OP = OP! WEG=PECH!
-35%

-38%
Livorno
295 x 200 cm

INCL. APPARATUUR
MET 5 JAAR GARANTIE!

Grayson
185 x 335 cm

€4.199,-

Beethoven
295 x 200 cm

UR
INCL. APPARATU NTIE!
RA
MET 5 JAAR GA

Bellmer

€9.149,-

180 + 250 x 95 cm

UR
INCL. APPARATU NTIE!
RA
MET 5 JAAR GA

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

Valentina

,
7
9
9
.
5
€
R
PARATUU
INCL. AP R GARANTIE!
A
MET 5 JA

-32%
€9.499,-

Franchetti
310 x 305 cm

Beethoven
275 x 295 cm

R
PARATUU
INCL. AP R GARANTIE!
A
JA
MET 5

€6.497,INCL. APPARATUUR
MET 5 JAAR GARANTIE!

-37%
€6.299,-

€6.499,-

,
7
9
2
.
3
€

INCL. APPARATUUR
MET 5 JAAR GARANTIE!

187 x 285 cm

-48%

-45%
Sorrento Plus

R
PARATUU
INCL. AP R GARANTIE!
A
MET 5 JA

€3.097,-

€7.999,-

245 x 245 cm

€4.997,-

,
7
9
4
.
3
€
-25%

-38%
€2.597,-

€4.499,-

€5.399,-

€4.199,-

€2.597,-

-31%

Nardini
300 + 190 cm

€3.997,UR
INCL. APPARATU NTIE!
RA
MET 5 JAAR GA

ELKE ZONDAG 50%
50% 42% GEOPEND! 44%
49%
38%

