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Staatsbezoek op station
Carnavalsverenigingen Dun Ezelskop uit Sevenum en D’n Dreumel uit Horst hebben de Hoesorde, hun prinselijke onderscheidingen, uitgewisseld op zaterdag 8 februari.
Dit gebeurde bij de Staatsie op station Horst-Sevenum, omdat prins Harr I uit Sevenum en prins Rob I uit Horst niet naar elkaars receptie kunnen komen. Lees verder op pagina 19

Toch steun jeugdgebouw
Het jeugdgebouw in Kronenberg kan hoogstwaarschijnlijk toch worden opgeknapt. De gemeenteraad is het
eens dat de daarvoor benodigde subsidie van 19.000 euro niet in het accommodatiebeleid past, maar wil dat de
wethouder via een andere weg toch hulp biedt.
Paul Janssen van Kronenbergse
Jongens en Meisjes (KJEM) sprak aan
het begin van de raadsvergadering
van dinsdag 11 februari de raad toe.
“In de kleine kernen zijn regels leuk,
maar is maatwerk nodig.” De
politieke partijen waren het er over
eens dat de subsidieaanvraag van
Stichting Jeugdgebouw Kronenberg
niet in het huidige accommodatiebeleid past.
Dat zij zelf manieren zochten om de
exploitatie te verbeteren, vindt de
raad echter lovenswaardig. Bart
Engels (CDA): “Bijna tien procent van
de inwoners van Kronenberg is lid of
vrijwilliger van de KJEM. Zij wil zelf

ook veel inbrengen in de ontwikkeling
van het gebouw. Kunnen we op een
andere manier bijdragen?” “Het beleid
is goed, maar hier is maatwerk op zijn
plaats”, vond ook Roy Bouten
(PvdA-PK). Hij diende daarvoor een
motie in die raadsbreed gesteund werd.
De raad stelt dat het ontbreken van een
alternatief voor de club én de betrokkenheid van de Kronenbergse samenleving geprezen moet worden. Zij wil dat
het college zorgt dat de stichting op
een andere manier geholpen wordt.
Wethouder Van Rensch: “De sympathie
voor KJEM delen we. We zullen zoeken
naar andere oplossingen, bijvoorbeeld
in het kader van leefbaarheid. Ik kan

niks toezeggen, maar we gaan
zoeken en als we gaan zoeken, dan
vinden we het eigenlijk altijd.”
Stichting Jeugdhuis Kronenberg wil
met de subsidie het gebouw
verbeteren en zo onder andere
verhuur mogelijk maken. Zij is erg blij
met de beslissing van de raad:
“De raad hecht blijkbaar toch veel
waarde aan leefbaarheid in kleine
kernen. Wij zijn erg blij met deze
ontwikkelingen en nog meer
gemotiveerd om dit project tot een
goed einde te brengen. Uiteraard zijn
de stichting en KJEM hier mee gebaat,
maar de grootste winnaar is de jeugd
van Kronenberg.”

schouwburg venray

De Kleine
Blonde Dood
met o.a. William Spaaij
en Frans van Deursen
Woensdag 12 maart 2014
20.00 uur

www.schouwburgvenray.nl
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Streep door uitbreiding
varkensbedrijf
Voor het varkensbedrijf aan de Hazenhorstweg in Sevenum is uitbreiding op de huidige locatie geen optie meer. Dat heeft de gemeenteraad
van Horst aan de Maas dinsdag 11 februari besloten. De raad sluit zich aan
bij een uitspraak van de Raad van State eerder deze maand.
Het varkensbedrijf aan de
Hazenhorstweg in Sevenum wilde een
nieuwe zeugenstal bouwen en uitbrei-

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Boerenbond Sevenum
ﬂyer (niet in Broekhuizen(vorst),
Lottum, Meerlo, Swolgen en
Tienray)

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts
Rick van Gasteren
Eva Janssen
Michelle van Kempen
Cleo Schatorjé
Lieke Sijbers
Nicky Willemsen
Kris Wijnands
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

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

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

den met 1.800 varkens. Het bedrijf ligt
echter in een extensiveringsgebied,
waarover de gemeente besloten heeft
dat het een gebied is waar intensieve
veehouderij afgebouwd moet worden.
Toch dacht het College van B&W van
Horst aan de Maas met een verdraaiing van het bouwblok mogelijkheden
tot uitbreiding te kunnen bieden. Dat
mocht niet, stelde de Raad van State
onlangs.
“De uitspraak van de Raad van
State is duidelijk. Er moet een einde
aan de tunnelvisie van het college
komen”, stelde Richard van der
Weegen (PvdA-PK) dinsdagavond. Ook
buurtbewoners uitten hun ongenoegen over de onduidelijkheden rondom
de zaak.
PvdA-PK diende een motie in:
uitbreiding op die locatie is geen optie
meer. Van der Weegen: “Tot hier en
niet verder. We respecteren het besluit
van de Raad van State. We hebben
hier teveel rekening gehouden met
de belangen van de ondernemer. De
gemeente moet op zo’n vraag gewoon
zeggen: dat is niet mogelijk op uw
locatie.”

Verkeerd voorgelicht
Andere partijen sloten zich bij de
motie aan. Zij verbaasden zich met
name over de informatieverstrekking
door wethouder Dinghs, onder andere
over de grootte van het bedrijf én de
mogelijke zeggenschap van de raad.
Eric Beurskens (Essentie): “Het lijkt
er op dat de raad verkeerd is voorgelicht.”

Standbeeld stichter
klooster Tienray verplaatst
Het standbeeld van de stichter van de missie Zusters van het Kostbare Bloed in Tienray is verplaatst naar de
voorkant van het voormalig klooster. Het monument stond al een halve eeuw in de kloostertuin, maar is op verzoek
van de zusters en Stichting Kruisen en Kapellen van Meerlo-Wanssum verplaatst naar een zichtbaardere plek.
Sinds de zusters van het klooster
in Tienray in 2004 vertrokken naar het
moederklooster Aarle-Rixtel, heeft
het gebouw verschillende functies
gehad. Zo bood het voormalig klooster
huisvesting aan arbeidsmigranten
en heeft het sinds kort een nieuwe
bestemming als zorghuis. Het in 1909
gebouwde klooster werd gesticht door
de Oostenrijkse abt Franz Pfanner,
wiens standbeeld al vijftig jaar in de
kloostertuin stond.
Wiel Nabben is samen met zijn
vrouw Nellie eigenaar van museum
Sorghvliet, waar ook veel voorwerpen
uit het oude klooster getoond worden.
Hij vertelt: “Mijn vrouw en ik hebben
een goede band met de zusters uit
het klooster, omdat onze zonen daar
vroeger misdienaar waren. Samen met
deze zusters is besloten om het beeld
te verplaatsen. De tuin waarin het
standbeeld stond, kreeg steeds minder
onderhoud en we wilden het beeld
graag op een meer toegankelijke plek
plaatsen. Veel mensen uit Tienray wisten niet eens dat het beeld bestond.
Nu kan iedereen de stichter van het
voormalig klooster zien.”
De eigenaar van het klooster,
Lenferink groep, en klusbedrijf Albert
Willemse uit Tienray sponsorden de
verplaatsing van het standbeeld. Wiel:
“Met een hijskraan werd het beeld
van zijn sokkel getild. Samen met Piet
Dinghs, met wie ik me in Tienray altijd
bekommer om het culturele erfgoed,
heb ik het gat gegraven en de fundering gelegd voor de nieuwe sokkel.
Ik ben altijd betrokken geweest bij

het klooster en ook nu kon ik het niet
laten om te helpen.”
De in 1825 geboren stichter Franz
Pfanner is volgens Nabben heel
belangrijk geweest voor het klooster.
“Het was een klooster waar altijd heel

veel te doen is geweest. Pfanner heeft
daar echt het voortouw in genomen.
De meisjes die daar zuster werden,
plukte hij letterlijk van de straat. Deze
zichtbare plek heeft de stichter dus
zeker verdiend”, vindt Wiel.

3

Onderzoek Milieufederatie

Bijna tien procent
inwoners last van
geurhinder
In Horst aan de Maas ondervindt 9,4 procent van de bevolking
geurhinder. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van de
Milieufederatie Limburg is uitgevoerd. De overlast van geur in zes
Peelgemeenten werd onderzocht.
Vooral inwoners van woningen
aan de rand van de bebouwde kom
kunnen geur van bijvoorbeeld
veehouderijen als hinder ervaren,
stelt de Milieufederatie. Zij onderzocht
de uitstoot van stankstoffen uit
veehouderijen en berekende hiermee
voor welke woningen de maximaal
toegestane geurhindernorm werd
overschreden.
In totaal werden voor Horst
aan de Maas bij 7 procent van de
woningen binnen de bebouwde kom
en bij 2,4 procent van de woningen
buiten de bebouwde kom de normen
overschreven. Wanneer volgens
het onderzoek een strengere norm
wordt gehanteerd, de zogenaamde

GGD-norm, stijgt dat percentage voor
inwoners van de kom zelfs naar 17,7
procent en voor woningen buiten de
kom naar 22,6 procent.
In 2013 ondertekenden de
Milieufederatie, provincie Limburg
en LLTB een manifest om het aantal
geurgehinderde inwoners in de
provincie te verminderen. De federatie hoopt dat deze resultaten die
afspraak extra kracht bij zetten. “De
Milieufederatie gaat deze resultaten
inbrengen in haar overleg met de
LLTB en de provincie. Zij hoopt dat er
een oplossing komt voor de geurhinder in de Peelgemeenten”, laat de
federatie van natuur- en milieuorganisaties weten.

Kappersbehandeling
(wassen, knippen, drogen)

Delizioso! Een Italiaans
4-gangenmenu

Het Tussendoortje
(voor twee personen)

€22,00

€11,00
€49,95

€23,95
€30,00

€15,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Dorpsraad Swolgen zet
schouders onder woningbouw
De dorpsraad van Swolgen wil een nieuw plan om mensen de kans te bieden zich in Swolgen te vestigen.
Zo zijn er werkgroepen opgericht en is het plan met behulp van deze werkgroepen meer mensen de mogelijkheid te
bieden zich te vestigen in Swolgen en de leefbaarheid binnen het dorp te vergroten.
De gemeente heeft met woningcorporaties afspraken gemaakt over
het bouwen van woningen in de
gemeente. Sommige dorpen willen dat
echter niet afwachten, zoals Swolgen.
Eduard Maas is voorzitter van dorpsraad: “De dorpsraad is bezig het dorp te
verbeteren. We hebben daarvoor verschillende werkgroepen gevormd. Een
werkgroep houdt zich bezig met sociaal
leven en vereniging, daarnaast bestaat
de werkgroep verkeer en recreatie en
de werkgroep woningbouw.”
Wiel Clabbers, lid van de werkgroep
wonen: “We moeten doen wat we kunnen op gebied van woningbouw, zodat
dorpsbewoners niet elders hoeven te
gaan wonen.” Hans de Swart ondervoorzitter: “De omstandigheden zijn
veranderd in het dorp. Er zijn minder
huurhuizen want die zijn door Wonen
Limburg verkocht. We willen zorgen
dat er hier in Swolgen een mix van
huurhuizen en andere type woningen

wordt aangeboden. Dit is niet alleen
bedoeld voor de inwoners van Swolgen
zelf, ook mensen van buiten Swolgen
zijn welkom.”
De dorpsraad is bezig met het
opstellen van een nieuw dorpsontwikkelingsplan (DOP). Hieruit komt naar
voren dat er meer gebouwd moet gaan
worden, zowel woningen voor starters
als huurwoningen. De werkgroep
heeft overleg gehad met wethouder
Dinghs en heeft de mogelijkheden in
kaart gebracht. De werkgroep stelt dat
zij bereikt heeft dat de clustering in
Swolgen niet door gaat. De clustering
houdt in dat er in één dorp nieuwe
woningen worden gebouwd om aan
de woningbehoefte van naastgelegen
dorpen te voldoen.
Volgens Hans zorgt de bouw van
nieuwe woningen er ook voor dat
de voorzieningen in Swolgen niet
verdwijnen: “Het is belangrijk dat de
sociale voorzieningen zoals de school

Heerlijk

Carnavals
Strikke

in Swolgen blijven.” Eduard vult aan:
“ De leefbaarheid van het dorp is
belangrijk. De jongeren die weggegaan
zijn uit Swolgen vanwege woninggebrek, komen graag terug hier wonen.”
Wiel: “Het is een mix van jong en oud.
We willen graag mensen enthousiast
maken voor onze ideeën, wijzelf staan
hier positief in. De dorpsraad wil dan
ook met klem een oproep doen aan
bewoners van Swolgen om zich te
melden als zij behoefte hebben aan
huur en of nieuwbouw van woningen.” Eduard: “We willen graag dat
er gebouwd wordt naar behoefte, we
vinden het prettig als mensen met
ons meedenken en vragen ook of
mensen dit willen doen.” Hij vervolgt::
“We gaan samen verder kijken met
de gemeente. Ik denk dat er zeker
kansen liggen om nieuwe woningen te
bouwen. Kan niet bestaat niet in ons
woordenboek, we moeten kijken hoe
het wel kan.”

Staatssecretaris op bezoek

Citaverde krijgt predicaat
Excellente school vmbo
Het Citaverde College in Horst heeft voor het tweede jaar op rij het predicaat Excellente school vmbo mogen
ontvangen. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bracht het onderscheidende college
op maandag 10 februari een bezoek om het bordje Excellente school vmbo 2013 eigenhandig op te hangen.

van Well

STERK
in beglazing

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

Slagroomrol of mokkarol

Jumbo kaas plakken

4,25 nu 1 +1 gratis

Van “Bekkerie Ut Bruêdje”

van 4,75 voor

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

2 pakken à circa 200-230 gram

actie is geldig van wo 13 feb t/m di 16 feb 2014

actie is geldig van wo 12 feb t/m di 18 feb 2014

Iedere zondag geopend van 11.00 tot 17.00 uur

Phicoop
Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

APK-actie € 24,95 all-in
Alle basisscholen en scholen voor
voortgezet onderwijs kunnen zich
aanmelden voor het predicaat
Excellente school. Een onafhankelijke
jury bekijkt welke resultaten de school
boekt en hoe het schoolklimaat eruit
ziet. Staatssecretaris Dekker: “Het
Citaverde heeft voor het tweede jaar
een mooi rapport bereikt. Het moeilijkste is om dit hoge niveau vast te
houden. De school heeft laten zien durf

en moed te hebben door zich ook in
2013 op te geven. Ze hadden immers
wat te verliezen. Het is mooi dat het de
mensen zo motiveert. Vaak gaat het
alleen over de dingen die niet goed
gaan, maar kijk eens naar deze school.
Er gebeuren fantastische dingen in het
vmbo.”
De directie van het Citaverde geeft
aan erg trots te zijn op het mooie resultaat. “Het ging ons niet om het bordje,

maar dat is natuurlijk mooi meegenomen. Het is een instrument om verder
mee te groeien. We onderscheiden
ons in veiligheid en het feit dat we het
talent uit leerlingen halen. Het vmbo
mag ook weleens in een goed daglicht
gezet worden. Dat laten we zien,”
aldus de directie. Gaan ze ook voor het
predicaat Excellente school vmbo 2014?
“We hebben een grote muur, dus we
kunnen nog een aantal jaren vooruit.”

:[H[PVUZZ[YHH[/VYZ[;LS ^^^IVZJOJHYZLY]PJLOVYZ[US
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Verhalen van de straat
12/16

Kerkkuilen Evertsoord

We rijden er elke dag doorheen, maar staan er vaak niet bij stil: onze straten en hun namen. Naast de
veelvoorkomende Kerk- en Schoolstraten hebben veel dorpen ook pareltjes van straatnamen die verankerd zijn
in de geschiedenis van het dorp. HALLO Horst aan de Maas dook de archieven in en zocht het verhaal achter de
Kerkkuilenweg in Evertsoord.

gebied. Vroeger moest dit gebied
minstens 30.000 hectare groot zijn
geweest. Er werd turf gewonnen
door het hoogveen af te steken. Van
ongeveer 1400 tot 1850 werd in de
Mariapeel turf op kleinschalige wijze
gewonnen. “Wat zo bijzonder is aan de
Mariapeel, is dat de boerenkuilen die
daar liggen een miniatuur zijn van het
hoogveen zoals dat vroeger was. Een
tocht langs de boerenkuilen is dan ook
echt een tocht terug in de tijd”, vertelt
Theo.

Goud van de Peel
In 1853 begonnen de gebroeders
Jan en Nicolaas van der Griendt met het
op industriële schaal afgraven van veen
in het gebied wat nu gemeente Horst
aan de Maas is. Op een meer planmatige en grootschaligere manier werd
het veen afgegraven in kanalen en als
turf, het ‘goud van de Peel’, verkocht.
De turf werd als brandstof voor de
In Evertsoord ligt de
Kerkkuilenweg. Deze weg loopt
door het gebied waar vroeger in
Evertsoord de zogenaamde
kerkenkuilen lagen. Peelkenner
Theo Janssen uit Sevenum vertelt
hierover: “Deze kerkenkuilen waren
veenputten. De opbrengst van de
turf die daaruit gewonnen werd
kwam ten goede aan de kerk. Deze
kerkkuilen worden vaak boerenkuilen genoemd, omdat de kuilen
door boeren gegraven werden. De
Kerkkuilenweg ligt waar vroeger de
weg van de kerk naar het grootste
boerenturfcomplex van Nederland
liep.”
Een boerenput is een overblijfsel van de kleinschalige turfwinning uit vroegere tijden. De
kuilen komen vooral voor aan de
randen van hoogveengebieden.

Bronnen: onder andere Evertsoord,
van woestenij naar boerderij van
Heemkundevereniging Sevenum, Historisch
Educatief Platform (HEP) Horst aan de Maas,
De betekenis van de boerenkuilen in de Peel
uit het Natuurhistorisch Maandblad van 1985
en peelkenner Theo Janssen.

De Mariapeel bij Evertsoord is één
van deze gebieden waar vroeger veel
veen werd afgegraven. Theo: “Boeren
groeven deze kuilen voornamelijk om
te voorzien in hun eigen stookbehoeften. Door de slechte afwatering in de
Peel, moesten ze de turf steken in
zogenaamde eendagsputten. Als de
boeren dan de volgende dag terugkwamen, stonden de putten alweer
vol met water.” Dit werd opgelost door
telkens nieuwe putten te graven. Op
deze manier ontstonden verschillende
complexen met boerenkuilen en veenwegen, ook wel Peelbanen genoemd,
om de turf met karren af te voeren. In
de Mariapeel en ook in De Groote Peel
zijn nog veel van deze complexen te
bekijken.
Samen met de Deurnsche Peel
vormt de Mariapeel een groot veengebied te midden van een agrarisch

Voorrang aan toerisme

Deﬁbrillator voor
Grubbenvorst

Geen windmolens voor
park De Peelbergen
Voorlopig worden nog geen windmolens geplaatst in Horst aan de Maas. Het College van B&W van de gemeente
wees een verzoek om drie windmolens te plaatsen onlangs af.
De drie windmolens zouden worden geplaatst op een perceel aan de
Schorftvenweg in Kronenberg, parallel
aan de Middenpeelweg. Net achter
Toverland zouden de drie turbines van
110 meter hoog moeten verrijzen.

industrie gebruikt. Het gebied waar
Evertsoord nu ligt, is ontgonnen van
veengebied tot landbouwgebied. Dit
gebeurde in de tijd van burgemeester Willem Everts van Sevenum, naar
wie Evertsoord vernoemd werd.
In tegenstelling tot sommige
boerenkuilen in de Mariapeel,
bestaan de kerkenkuilen in
Evertsoord door de grootschalige
ontginning niet meer. Tegenwoordig
worden op de Evertsoordse grond
allerlei landbouwproducten verbouwd en herinnert alleen de straatnaam nog aan de kerkenkuilen die
vroeger het landschap sierden.

In 2003 werd een soortgelijk
verzoek door gemeente Sevenum
afgewezen. Volgens het College van
B&W van Horst aan de Maas gelden
de argumenten die de gemeente toen
aanvoerde, nog steeds.

Op 20 februari wordt het
hulpmiddel aan de servicebalie van
supermarkt Jan Linders geplaatst.
Een deﬁbrillator is een apparaat dat
ingezet kan worden als hulpmiddel bij

reanimeren en hartfalen.
Voor het gebruik van de AED
worden instructielessen gegeven,
waarvoor men zich aan kan melden
bij EHBO Grubbenvorst.

Op uw verjaardag all-in arrangement

L

GRATIS!*

kwaliteit bij team geert nottelman
   "  "   "  
!!!  "   

Zij stelt dat het gaat om grote
industriële windmolens. Zij zijn
daarom bang dat het ten koste zou
gaan van toeristische en recreatieve
initiatieven in het gebied dat in Park
de Peelbergen valt.

KBO St. Jan Grubbenvorst heeft in samenwerking met EHBO
Grubbenvorst het plan opgevat om een AED-apparaat voor Grubbenvorst
beschikbaar te stellen.



*ga voor de voorwaarden
naar onze website

Wok & Chinees - Indisch Specialiteiten Restaurant
VEEMARKT 3, 5961 ER HORST TEL. 077 398 23 56 WWW.TINSUN.NL

STERK
(077) 398 42 20
vanwellschilder@live.nl
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Jonge neusbeer breekt
gevangenis binnen
Bij de penitentaire inrichting Ter Peel in Evertsoord werd woensdag 5 februari een onverwachte gast gesignaleerd. Het bleek een neusbeer te zijn, die eind vorig jaar verdwenen was uit Zoo Parc Overloon.
De jonge wasbeer ontsnapte eind
2013 uit het dierenpark. Na verwoede
pogingen om het dier te vangen,
verdween hij een poosje geleden uit
het zicht van zijn verzorgers. In die
periode heeft de neusbeer waarschijnlijk de ruim dertig kilometer van het
zooparc naar de vrouwengevangenis
Ter Peel in Evertsoord overbrugd.
Vorige week besloot de beer om de
vrouwengevangenis te gaan verkennen. Het diertje kroop door een spleet
van vijftien centimeter naar de ruimte
tussen het hekwerk en de muur en zat
daarna gevangen. “Voor de medewerkers van Ter Peel was dit het sein
om melding te maken van de nieuwe
bewoner van de gevangenis”, vertelt
een woordvoerster van de inrichting.
Hulpdiensten werden benaderd en toen
bleek waar het dier vandaan kwam,
werd het Zoo Parc ingeschakeld.
“Maar de beer was al weer bezig
aan zijn ontsnappingspoging uit de
gevangenis, terug over het hek. Op het
binnenterrein staat echter een groep
dennen die de beer wel interessant
vond. Hij zocht een boom uit en klom
erin. Deze groep dennen draagt ook
nog een historische naam, de ‘Kemiel
van de Peel’. In vroegere tijden was dit
het oriëntatiepunt van de Limburgse
peel. Mogelijk wilde de beer zich even
oriënteren waar hij was voordat hij
verder trok”, stelt de woordvoerster.
Eerst werd geprobeerd om de beer
met eten uit de boom te lokken. Toen
dat niet lukte, werd het dier met een
verdovingspistool verdoofd. “Hierna

bleef hij echter vrolijk over een tak in
de boom hangen”, vertelt de woordvoerster. ”Een medewerker van de
gevangenis, met ervaring als brandweerman, klom in de boom om het

beertje van de tak af te halen.”
Het diertje is alweer enkele dagen
op zijn thuisbasis waar hij bijkomt van
zijn avontuurlijke wandeling naar de
penitentiaire inrichting.

NERGENS GOEDKOPER!

o.a. €10,- €15,- €20,- €25,-

ndelijk geprijsd

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
 M§ WINKELPLEZIER s PARKEREN VOOR DE DEUR

KUNSTSTOF RAMEN, ROLLUIKEN
EN TERRASOVERKAPPINGEN

Ook voor zonweringen, glasservice, horramen en -deuren

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

De neusbeer is inmiddels
naar het zooparc teruggebracht

Tai Chi
De weg naar rust,
energie en stabiliteit.

De Grubbenvorster ondernemers wilden bij de nieuw aangelegde parkeerplaatsen in hun dorp een onofﬁcieel straatnaambord plaatsen met de naam Zumpelplein. Dat wordt echter tegengehouden door het College van
B&W van Horst aan de Maas.
het ofﬁciële adres van het plein
Kloosterstraat blijft. “Een straatnaambord met een andere naam, ook al is
het een onofﬁcieel bord met een afwijkende kleur, op dit plein kan tot ongewenste verwarring leiden bij bezoekers
en instanties zoals hulpdiensten.”
De ondernemersvereniging geeft
aan de beslissing van de gemeente
jammer te vinden, maar er wel begrip
voor te hebben. “Ondertussen richten

we ons op de ideeën die wel mogelijk zijn. Ondernemers Grubbenvorst
heeft een promotieplan gemaakt
voor 2014 en wil Grubbenvorst weer
interessant maken winkelend publiek
en toeristen”, stelt onderneemster
Vera Vercoulen.
Eén van de eerste activiteiten
is de Superzaterdag tijdens het
openingsweekend van de nieuwe
supermarkt in het dorp.

Nog steeds verwarring over
afvalbeleid
Hoewel een ruime meerderheid van de inwoners in Horst aan de Maas tevreden is met het huidige
afvalsysteem, zijn er over een aantal producten nog onduidelijkheden. Dat blijkt uit de resultaten van een peiling
van gemeente Horst aan de Maas onder haar burgerpanel.
Ruim zeventig procent van de
reacties op het afvalbeleid is positief. De
ophaalfrequentie is voor het grootste
deel van de inwoners prima. Wel heerst
er bijvoorbeeld onduidelijkheid over
de manier waarop chipszakken, kapot
servies, spaarlampen of piepschuim
gescheiden moet worden. Bijna zeventig

CARNAVALSKLEDING

oires zeer vrie
Carnavalsaccess

Geen Zumpelplein Grubbenvorst
Volgens de ondernemers wordt
het plein al regelmatig zo genoemd
in de volksmond. Zij zien het naambordje als een promotie van het
dorp voor het winkelend publiek van
buiten Grubbenvorst. Het mocht wat
hen betreft bij een onofﬁcieel bord
blijven: de adressen van aanliggende
woningen en winkels hoefden niet
gewijzigd te worden.
De gemeente stelt echter dat
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procent van de inwoners zegt wel eens
te twijfelen over de goede manier van
scheiden. Hierdoor belandt het afval
in driekwart van de gevallen bij het
restafval. De groene keukenafvalemmertjes blijven daarnaast een heikel
punt in het afvalbeleid, dat sinds 2012
gebruikt wordt. Het burgerpanel vindt

de bakjes vaak te klein of te licht.
Ook hebben mensen de indruk dat de
afvalophalers slordig omgaan met de
bakjes, waardoor deze vaak sneuvelen,
aldus de gemeente. De gemeente geeft
aan de resultaten van het onderzoek te
gebruiken om het beleid verder aan te
scherpen.

- Je werkt aan alle spiergroepen waardoor je
houding, ademhaling en concentratie wordt verbeterd.
- Aandachtsgebieden: gezondheid, energiecirculatie, meditatie
en weerbaarheid.
Maak kennis met Tai-Chi, u bent welkom op woensdag van
14.45 uur – 15.45 uur in Gemeenschapshuis ‘t Haeren in Grubbenvorst.
Sportactiviteiten voor 50-plussers
9DQ'RXYHUHQVWUDDW+RUVW7
info@sameninbeweging.com
www.sameninbeweging.com

Crist Coppens
Alleen dinsdag 18 februari:

Mager varkenspoulet
hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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Dankbetuiging

Degenen die ik lief heb verlaat ik
om degenen die ik lief had terug te vinden

Bedroefd maar met een gevoel van grote dankbaarheid
- voor wat hij voor ons en onze moeder en oma heeft betekend delen wij u mede, dat onverwachts van ons is heengegaan,

Loek Litjens

Bij deze willen wij nog iedereen hartelijk danken voor het
medeleven bij het overlijden van mijn lieve vrouw,
moeder, oma en superoma,

Annie van Heijster-van Bommel
Uit de vele kaarten, condoleances en belangstelling bij de uitvaart
blijkt, dat zo velen een mooie herinnering aan haar hadden.
Dit is voor ons, maar vooral voor onze pap een grote steun.
E. van Heijster, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

levenspartner van

Trijn Sattelmeijer-Bos †
eerder echtgenoot van

De zeswekendienst is op 9 maart om 11.00 uur
in de kerk van America.

Riek Litjens-van Empel †

Dankbetuiging

Hij overleed op 80-jarige leeftijd.

Met liefde denken wij elke dag weer aan

Uit allernaam,
Peter Sattelmeijer

Wil Lenssen

Horst, 31 januari 2014

Hartverwarmend waren alle handen, knuffels, zoenen,
lieve woorden, bloemen en kaarten.

Correspondentieadres: Winterkoning 54, 3766 WD Soest

Indrukwekkend was het afscheid, dat we met zovelen konden delen.

De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op
woensdag 5 februari jl. in de aula van
het crematorium Boschhuizen.

Ook de sterkste boom wordt eens geveld...
Bedankt lieve mensen voor alle steun en medeleven
die we mochten ontvangen, zowel voor als na het overlijden
van mijn man, ozze pap, opa en super opa

Mathieu Saris (Jeu)
De gedachte hieraan geeft ons de kracht om de draad
van het leven weer op te pakken.
Door, kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Wiel Beckers Rijwielservice
Voor reparatie en onderhoud van uw
ﬁets. van Merwijckstraat 47, Horst
tel. 077 398 63 32
openingstijden: maandag t/m vrijdag
19.00 – 20.00 uur

Praktijk Constance in Horst.
Pedicurezorg voor de diabetische voet.
Vanuit de basisverz. Simm’s 1, 2 met
med. indic. Meld je nu aan. Simm’s
0,1 geen vergoeding bij VGZ. Speciaal
tarief, vraag hierna. Tel. 398 59 04.

Te huur hoevewoning
Past. Kerboschlaan 2c te Lottum. Beg.
grond: hal woonk. keuken toilet slaapk.
badk. 1e verd. overloop, cv. ruimteberging, ruime slaapk. garage, terras,
tuin. J. Seuren 06 51 29 91 50.

Mathein Trainingen biedt cursus
Vakantie Spaans voor beginners aan.
Tien lessen eenvoudige conversatie
op de dinsdagavond in Melderslo.
We starten binnenkort. Info: Madeleine
Goedhart info@mathein.com

Jeeptour? Reserveer tijdig voor het
nieuwe seizoen april - oktober 2014
en voorkom teleurstelling!
Cadeaubon altijd raak! Voor informatie:
www.jeeptour.nl of 06 34 76 87 49.

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

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Rits stuk? vd wijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in
veel gevallen repareren, klaar terwijl
u wacht! Ook voor drukkers en inslagknopen. Waar? Elke dinsdag op de
weekmarkt te Horst.
Innerlijke rust. Massage en meditatie.
www.hetstiltehuis.123website.nl of
bel 077 398 61 14.

Zoekt u kinderopvang. Liefdevolle
betrouwbare kinderopvang van 0-4
jaar. Gastouder Esther Sijbers in
Sevenum. In een landelijke omgeving
waar uw kinderen lekker kunnen
spelen, leren en ontdekken.
Voor meer info: 077 467 36 79.
www.schuifwandkastenopmaat.nl
Gratis advies/offerte aan huis! Tel.
06 53 88 61 01 (Pascal van Kempen).
Nieuwe overalls etc.
vele blauwe katoenen overalls maat 58
en 62 nieuw € 5,00 per stuk en witte
post duiven € 7,50 per stuk. Badslippers
maat 35 tot 45 € 2,50 per stuk.
077 467 20 06 marietcox@home.nl
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Hiervoor willen we iedereen bedanken en zullen we
de kracht vinden om verder te gaan.
Roel en Karin
Juul en Jordy
René en Guusje
Jan, Henri, Janine Verhaeg

Computerproblemen? Ervaren
specialistnlost ze snel en betaalbaar
op! Reparatie, opschonen, (draadloos)
internet, virusverwijdering,
beveiliging, laptopreparatie!
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Yoga tegen examenstress,
8 lessen van 75 minuten. Kernwoorden:
intensieve yoga, zelfvertrouwen,
concentratie, ontspanning, delen met
“lotgenoten”. Start: donderdag 13
maart, 19.00-20.15 uur. contact:
marie66@ziggo.nl/077 467 46 08.
Moeder-aarde voedingspraktijk is er
voor iedereen die een gezond leef-,
beweeg- en eetpatroon wil opbouwen
of onderhouden. Neem contact op voor
vragen of een geheel vrijblijvend, gratis
intakegesprek: info@moeder-aarde.nl
Fiets- en bromﬁetsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

Kasruimte gevraagd.
Tuinbouwkas van circa 1,4 ha. Langere
periode grondteelt, omgeving Horst
(max. ± 30 minuten). Reacties naar
tuinbouwkas@gmail.com of
06 51 71 02 11.
Praktijk Constance in Horst.
Voetreﬂex is gezond. Neem deze bon
mee voor een gratis korte behandeling.
Op afspraak, tel. 398 59 04.
Te huur via leegstandswet:
Broekhuizenvorst Mgr. Hanssenstraat
26. Bel voor meer info Maas en Peel
Makelaardij 077 398 57 57.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

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

T (077) 398 70 99
info@theoarts.com

www.theoarts.com

Gevonden op 1 februari nabij dierenweide Kasteelse bossen ﬁetssleutel.
Tel. 06 44 04 25 82.
Te huur loods Grubbenvorst 90m2,
elektrische rolpoort, 24u bereikbaar,
€ 222,60 ex. btw. Voor meer informatie
Guus Steegh 06 15 41 11 89.
Tennisarm of golfarm? Meestal geen
probleem! Maak gebruik van de reeds
20 jaar ervaring. In 3 behandelingen
zijn de meeste mensen van hun klachten af. Voor info/afspraak bel gerust!
Tel. 06 14 84 85 65
www.tennisarm-golfarm.nl
Gevonden herenhorloge, merk Regal
bij het Ham. Tel. 06 21 64 82 20.
www.javucomputers.nl
Oude XP computer/laptop vervangen
of upgraden? Vraag advies aan huis en
bel 077 374 52 85/06 10 07 21 93. Lid
ICT Waarborg. Ook advies, aanvraag en
uitvoering van glasvezel/adsl van KPN,
XS4ALL en Telfort.
Gevonden op 5 februari (circa 12.00 uur)
bij tankstation de Fakkel te Sevenum:
SD-kaart. Mob. 06 23 33 98 61.
‘t Winkeltje, Herstraat 44. Van gekke
stropdassen tot boerenbruiloft spullen,
70-ties colbert, jurk of rok? Of ? Of? Of?
Ja, het is aan u om het verschil te willen
ervaren tussen ‘’altijd maar hetzelfde of
echt verrassend”. Welkom!
Te koop het recht van een bouwtitel,
750 m2. Tel. 06 54 70 01 72.
We zoeken tijdelijke woonruimte in
Horst van 1 april tot 1 oktober 2014.
Tel. 06 52 73 36 00.
Tuinman gevraagd voor 3 uur per
week. Eric Philipsen 0478 57 13 58.
Te huur opslag- en werkruimte.
Ruimtes van 170 m2 of 85 m2, ruimtes
zijn vorstvrij, buitenterrein verhard,
eventueel heftruck en chauffeur
beschikbaar. Voor meer informatie:
Ben van Rens, Leeuwerweg 15,
Melderslo. Tel. 06 21 58 07 85.
Wekelijks de nieuwste ﬁlms en nu
te huur voor slechts € 2,50 p.s.! Of je
huurt 10 weekﬁlms voor 2 weken voor
€ 10. Géén abonnementskosten en
keuze uit 10.000 ﬁlms! Ster Videotheek
Venloseweg 2 Horst.
Vakantie op Mallorca.
Wij hebben nog plek in augustus,
voor- en najaar voor uw vakantie op
Mallorca, appartement of zomerhuis
aan zee www.bertcatimallorca.nl
Pedicure Myriam Wagemans. Voor uw
voetverzorging, ook voor reuma- en
diabetesclienten (ook met simm’s
classiﬁcatie). Aangesloten bij ProVoet.
Bel voor een afspraak 077 398 71 05 of
06 30 61 99 43.
Woonruimte/kamer gezocht
Japanse student, 21, op ﬁetsafstand
bedrijf. Periode eind maart tot oktober
2014. Meer informatie Sjaak van der
Hulst Rozenkwekerij 077464 20 97 of
van.der.hulst.rozenkw@wxs.nl

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Dag en nacht bereikbaar

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

Medical Kinetics. Een hoogstaand
oefenprogramma voor mensen met
klachten aan het bewegingsapparaat
en/of spanningsgerelateerde
klachten door een gecertiﬁceerd
Medical Kinetics Therapist en oefentherapeut Mensendieck. Actief oefenen
in groepsverband afgewisseld met
ontspanning 1 uur per week. Wil je
ﬁt en soepel worden en blijven, meld
je dan aan. Voor nadere informatie
Pauline van Gassel: 06 48 15 13 76
www.paulinevangassel.nl

Spaans voor kids! Kids uit groep 6,7
en 8 opgelet! Vind je Spaans een mooie
taal? Kom dan op Spaanse les op donderdagmiddag na school in Melderslo.
We starten binnenkort. Info: Madeleine
Goedhart, info@mathein.com

voor een
persoonlijk
afscheid

T: 0478 57 14 42 s Oirlo
www.duijfuitvaartonderneming.nl
Ook als u elders verzekerd bent!
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DECULTUURRECENSENT

Geboren

Liv Ninthe
2 februari 2014
Dochter van
Jeroen en Mieke Draijer
Kanakker 15
5866 BD Swolgen

‘Ik droom nog steeds over
een carrière als muzikant’
De Cultuurrecensenten: Judith Nillesen (16) en Celine Buijssen (15)
Voorstelling: Max van den Burg – Schlemiel (9 februari)
Theater is: een verhaal vertellen of een emotie overbrengen op het publiek, wat niet alleen met woorden kan.

Ben
Geboren
9 februari 2014
Zoontje en broertje van
Elly en John Reijnders
Sem, Bas en Jip
Smidstraat 10
5975 VL Sevenum

Geboren

Iris
3 februari 2014
Dochter van
Juul en Nathalie
Geraets-Versleyen
De Bisweide 20
5971 AX Grubbenvorst

Riant-luxe huis te huur in Horst voor
langere periode. 1.000,- ex g/w/l
06 52 41 44 86 sites.google.com/site/
wereldreiscornel
Allerlaatste week 3e gratis. 3 halen 2
betalen op de gehele collectie! Al vaak
langs komen rijden en gedacht: ik moet
hier een keer naar binnen? Kom dan nu
kijken! Exclusieve 2e hands merkkleding! Vrij 10-20 zat 11-17 Hoofdstr. 23.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

Kinderdagverblijf Bambino
biedt kleinschalige opvang
aan kinderen van 0 tot 4 jaar

Kinderdagverblijf

Bambino
T 06 23 32 43 09
www.kdv-bambino.nl

Waarom heb je voor het theater
gekozen?
Ik heb niet voor het theater gekozen,
het theater heeft voor mij gekozen.
Het moet gewoon bij je persoonlijkheid
passen. Vroeger op school maakte ik
altijd grappen. Ik wist wel dat het iets
voor me was.

Wat is het leukste wat je ooit hebt
meegemaakt in het theater?
Vanavond natuurlijk! Ik heb niet één
leukste ding. Iedere voorstelling heeft
wel iets grappigs en bijzonders, daarom
vind ik het vaak leuk.
Maak je je show zelf?
Ja, ik maak mijn show helemaal zelf.

Het begint met alle gekke dingetjes die
ik bedenk. Dan wordt het steeds groter
en langzaam ontstaat er een show. Dus
het is een heel lang proces van kleine
gedachten tot voor het publiek gaan
staan en het uitproberen.
Waar haal je je inspiratie vandaan?
Uit alles eigenlijk. Mijn eigen leven,

alles wat ik kan oppikken, bijvoorbeeld
uit de krant, verjaardagen en rare dromen maar vooral uit mijn eigen leven.
Wat wil je het publiek meegeven?
Ik wil het publiek meegeven dat ze
vooral de volgende keer moet terugkomen. Nou ja, ik heb niet echt een ding
wat ik het publiek wil meegeven. Ik wil
gewoon heel graag optreden. Ik hoop
dat mensen kleine dingetjes uit mijn
show halen die ze in zichzelf herkennen.
Wat is je grootste uitdaging geweest
in je carrière als cabaretier?
Het Camarettenfestival in Rotterdam.
Het was heel spannend om mee te
doen want ik had nog geen eigen show
en nog niet zoveel ervaring. Uiteindelijk
kwam ik in de ﬁnale en won ik de
publieksprijs.
Wat is je grootste passie buiten
cabaret?
Ik vind muziek heel erg leuk. Ik droom
nog steeds over een carrière als
muzikant. Ook vind ik het heel leuk om
gitaar te spelen, muziek te luisteren of
naar concerten te gaan.
Heb je nog een grote droom die je
wilt verwezenlijken?
Ik wil net als iedereen in Carré staan.
Dat het lukt om zo te groeien in wat
ik doe en dat het publiek ook groeit
daarmee. Ook wil ik ooit nog een heel
mooi liedje schrijven.
De voorstelling volgens Judith en Celine
in drie woorden: Positief, creatief,
impulsief.
De volgende voorstelling
bij Kukeleku is Delirium II van
Javier Guzman op zondag 16 maart.

Recensie Geschreven op Papyrus: De Veer van de Waarheid – Rachel Thijssen

Avonturen in Egypte
De 14-jarige Rachel Thijssen uit Sevenum bracht onlangs haar eerste boek ‘Geschreven op papyrus: de veer van
de waarheid’ (uitgeverij BoekScout Yo!) uit. Het verhaal vertelt dé droom van elke middelbare scholier: het
moment waarop een gewone schooldag verandert in een groots avontuur.
De veer van de waarheid vertelt
het verhaal van de Engelse Sarah
Phoenix die de droom van elke
middelbare scholier leeft: er op een
gewone schooldag achter komen dat er
meer is dan alleen lessen en toetsen.
Ze hoort ineens stemmen in haar
hoofd, ontmoet pratende dieren en
‘speciale’ vrienden, die net als zij
vreemde krachten bezitten. Na een
ontmoeting met een bijzondere docent,
vallen de puzzelstukjes op hun plaats.
Sarah en haar vrienden ontdekken een
wereld waarin de Egyptische mythologie een grote rol speelt. Uiteraard gaat
dat gepaard met een grote portie
avontuur en gevaarlijke situaties.
“Van jongs af aan vind ik het leuk
om verhalen te verzinnen. Op een
gegeven moment ben ik die verhalen
op gaan schrijven”, vertelt Rachel. Na
een reis naar Egypte begon ze vorig
jaar april met haar boek. Ruim zeven
maanden later was het klaar. Ook de
illustraties maakte ze zelf. “Ik vind
tekenen en schrijven allebei leuk. Maar
als ik teken ontspan ik. Als ik schrijf, is
het een grotere uitdaging.”
Toch kreeg ze in ruim 200 pagina’s
een spannend verhaal van de grond.

Soms heeft de
jonge schrijfster
de neiging iets
te veel te willen
uitleggen, met
name over haar
uitgebreide
kennis van het
oude Egypte, de
goden en hun
verhalen. De lezer
raakt af en toe
verstrikt in namen
van goden en
hun onderlinge
relaties, waardoor
het verhaal
even naar de
achtergrond
verdwijnt. Maar
het verhaal komt
echt goed op
gang wanneer het
grote avontuur
écht start en het
drietal op reis gaat.
Rachels manier
van beeldend
beschrijven en
de vele dialogen

maken het boek vlot leesbaar. Soms
spreekt de hoofdpersoon de lezer
bijna letterlijk aan, waardoor
deze zich sterk betrokken
voelt bij Sarah en haar
ontwikkelingen.
De hoofdpersoon
toont wel wat
gelijkenissen met haar
schrijfster. “Sarah lijkt in
sommige opzichten wel
op mij”, geeft Thijssen toe.
Beiden hebben een passie
voor het oude Egypte en
zitten op de middelbare
school. Ook haar oma speelt
een grote rol in het leven
van Sarah. Rachel heeft
het boek aan haar oma
opgedragen.
De laatste hoofdstukken
doen een beetje denken aan
boeken in de stijl van Harry
Potter, met een grote en
epische laatste hindernis die
overwonnen moet worden.
Of dat lukt? Dat er een vervolg
komt op het eerste boek,
wordt in het laatste hoofdstuk
duidelijk aangegeven met een
spannende cliffhanger.
De veer van de waarheid
ligt inmiddels in de boekhandels in Sevenum en Horst.
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

aan
Kay Thijssen

Ctrl-z
Opgroeien in de digitale
wereld van nu valt niet mee:
constant switchen we van
ofﬂine naar online en weer
terug naar ofﬂine.
Multitaskers dat we zijn. Niet
zo raar dat we dan soms, als
we even niet opletten, de
kenmerken van de ene
digitale wereld, met die van
de andere, ofﬂine-wereld door
elkaar halen.
Nou ja, niet zo raar...
Eigenlijk is het natuurlijk
volstrekt belachelijk, dat zo’n
plat, lichtgevend schermpje zo’n
enorme invloed op ons heeft.
En niet eens alleen bij de jonge
generatie die niet beter weet,
ook volwassenen hebben
blijkbaar verdomd moeite met
de samensmelting van deze
twee werelden. Mijn moeder,
bijvoorbeeld, haalde een tijdje
geleden een ouderwetse krant,
gewoon van papier, door elkaar
met haar digitale iPad. Met haar
vingers probeerde ze een foto in
de krant wat groter te maken,
maar helaas zonder resultaat
(duhuh). Ik moest er enorm om
lachen en maakte er grapjes
over, maar die grapjes kon ik
niet veel later terugnemen.
Ik werd me er een paar weken
geleden bewust van dat ik nog
duizend keer erger ben.
Betrapte mezelf erop dat iedere
keer als iets mis gaat, in de
echte ofﬂine-wereld, ik paniekerig in mijn hoofd denk: ctrl-z,
ctrl-z: de sneltoets op mijn
toetsenbord om iets ongedaan
te maken. Wat het nog veel
erger maakt, is dat ik tegelijkertijd met mijn vingers mee
beweeg, alsof ik echt die
sneltoets van het toetsenbord
van mijn laptop intoets. Dat is
toch vreselijk? Het meest
vreselijke is nog, dat het natuurlijk niet werkt, maar ik het toch
keer op keer weer doe. Gewoon
uit automatisme.
Zou dit het einde van de
onafhankelijke ofﬂine-wereld
betekenen? Gaat technologie de
wereld overnemen? Of zou het
gewoon door mijn enorme
hoeveelheid uurtjes achter mijn
laptop komen en is er verder
niets aan de hand? Laten we het
daar maar bij houden, dat klinkt
in ieder geval als een iets
minder angstaanjagende
conclusie.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Kay Thijssen
17 jaar
Sevenum
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Over tien jaar hoop ik een leuke vriendin te hebben, samen te wonen en
misschien zelfs al kinderen te hebben.
Ook hoop ik mijn studie Bestuurskunde
en Overheidsmanagement afgerond te
hebben en een baan binnen de politiek
te krijgen.
Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
Het begin van dit schooljaar. Ik doe
dit jaar namelijk havo. Vorig ben ik
geslaagd voor mijn vmbo-diploma,
daar heb ik vier jaar lang iets rustiger
aan kunnen doen. Die lijn heb ik eigenlijk doorgetrokken naar havo, maar ik
ben er nu pas achter wat leren echt is
en dat ik iets voor school moet gaan
doen.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen? Wat zou je dan doen?
Ik zou wel graag in de huid van iemand
uit de Tweede Kamer willen kruipen.

Het lijkt me leuk om in de Tweede
Kamer te staan. Maar dit gaat gelukkig
ook binnenkort gebeuren. In april ga
ik samen met twaalf anderen die zijn
uitgekozen jongeren te vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. Dan mag ik
zelf plaats nemen op zo’n blauwe stoel.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Dat was een 8,5 voor Nederlands. Het
is niet mijn sterkste vak, dus ik ben
wel heel erg blij met dit cijfer. Met de
goede inzet en de juiste motivatie kom
ik er wel. Maatschappijleer is denk mijn
beste vak op school, dat vind ik ook het
leukst. Er komen daarbij veel maatschappelijke onderwerpen aan bod.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik vind ze erg handig. Je kunt namelijk
gemakkelijk met andere mensen in
contact blijven. Ook is het erg handig als
er bijvoorbeeld iemand vermist is, dan
heeft iedereen daar meteen kennis van.
Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaarmaken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
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Mag dit ook over mijn oma’s rijstepap
gaan? Oma kan dit echt als een van de
beste maken. Natuurlijk gebruikt ze een
geheim recept, maar zelfs ik weet dat
niet dus ik kan het niet vertellen. Het is
echt geheim.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Allereerst zou ik op vakantie naar gaan
naar Afrika, samen met mam. Daar
woont een nichtje van haar. Daarna
zou ik doorreizen naar Alaska, om daar
een trip te maken met sledehonden.
Het liefst neem ik daarvoor mijn eigen
hond mee. En met een miljoen kan je
veel gekke dingen doen, dus dat moet
wel lukken.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Dat is een BMW 116I en dan het liefst
in het wit. Maar ik ben van mening dat
een auto je toch alleen maar van
A naar B hoeft te brengen, dus in principe is dit de slechtste investering die
je kunt doen. Een andere auto zou voor
mij dus ook prima zijn.
Je ideale verjaardagscadeau,
wat zou dat zijn?

Werkplezier voor
ondernemers!
Online Administratie MKB
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Laat op Valentijnsdag je hart spreken
met een cadeautje uit de Wereldwinkel

Die BMW! Nee, grapje. Het liefst zou ik
voor mijn verjaardag een seizoenkaart
voor VVV krijgen. Ik ga nu al vier jaar
samen met mijn opa en sinds vorig jaar
gaat mijn broertje ook mee.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik werk als weekendhulp bij Action in
Sevenum, nu al ongeveer 2,5 jaar. Het
is leuk, afwisselend werk en er zijn
gezellige collega’s.
Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
Ik word van de gezellige sfeer heel
gelukkig. Je komt heel snel bekende
mensen tegen waarmee je even een
kort praatje maakt. In principe zou ik
hier altijd willen blijven wonen, maar
dat ligt ook een beetje aan wat voor
baan ik later krijg.
Wat is uniek aan jou?
Ik denk mijn openheid. Ik kan met
iedereen een babbeltje maken en
iedereen met mij. Of iedereen dat even
leuk vind, dat weet ik niet. Maar mensen trekken snel naar me toe, om met
me te praten of om bijvoorbeeld een
discussie aan te gaan. Daarnaast weet
ik precies wat ik wil. Ik sta bijvoorbeeld
op de lijst van de gemeenteraadsverkiezingen. Dat heb ik via een schoolproject voor elkaar gekregen, twee jaar
geleden. Omtrent school weet ik wat ik
wil, ik heb mijn hele route al uitgestippeld.
Zon of sneeuw?
Sneeuw spreekt mij meer aan, ik zou
niet voor niets met dat miljoen naar
Alaska gaan. Dat komt misschien ook
doordat wij twee sledehonden thuis
hebben.
Avondmens of ochtendmens?
Ik ben een avondmens, ik kom ’s ochtends nooit mijn bed uit. Ik kan zoveel
wekkers zetten als ik wil. Het hele huis
wordt er wakker van behalve ik. Mama
moet me dan alsnog wakker komen
maken, anders kom ik te laat op school.
Druk of rustig?
Ik heb het druk in de zin dat ik veel te
doen heb. Naast school ben ik ook nog
actief binnen een politieke partij en
dart ik iedere week. Op vrijdagavond
ben ik meestal te vinden in de Koel in
Venlo en op zaterdag werk ik.

Met Yuki zijn actuele cijfers bij
OAMKB een ﬂuitje van een cent!
Scannen, mailen, klaar.

OAMKB is een landelijke organisatie. Wij begeleiden
MKB-bedrijven, ZZP-ers en starters op heel eigen en
innovatieve wijze. Wij werken niet alleen vóór jou, maar
vooral mét jou. Zo besparen we samen kosten en geven
we je met o.a. Yuki software real time inzicht in je cijfers
en bedrijfsvoering tegen een vast maandtarief.
Een online administrateur is je ﬁnancieel adviseur online,
met wie je snel belt, mailt of chat als je een vraag hebt
en met wie je ook regelmatig live zaken bespreekt.
Slim online, transparant, efﬁciënt, in jouw voordeel:
online accountancy is de nieuwe stijl.
Ook jouw stijl?
Nieuwsgierig naar ons?
Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak.

Mies
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Online Administratie MKB
René van Helden, Venray/Horst/Venlo
Pastoor Teeuwenstraat 64
5962 CB Melderslo
T: 06 13 51 03 78
E: rene.vanhelden@oamkb.nl
www.oamkb.nl/renevanhelden
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Innovatiesubsidies hightech bedrijven
Elf Limburgse hightech bedrijven krijgen een ﬁnanciële bijdrage voor het uitwerken van innovaties. Dat maakte
gedeputeerde Twan Beurskens donderdag 6 februari in Reuver bekend. Onder die elf bedrijven ook drie ondernemingen uit Horst aan de Maas.
Onder de elf bedrijven die de innovatiesubsidie ontvangen zijn machinefabriek Dinnissen in Sevenum, Hotraco
Emware in Horst en VP-Systems in
America. Zij krijgen allen een subsidie
die bedoeld is om de maakindustrie in
Limburg te versterken. Het gaat om bijdragen van maximaal 70.000 euro per

bedrijf. De provincie geeft de subsidies
uit in het kader van het programma
LimburgMakers, samen met Liof en
Syntens.
“Het MKB is van groot belang
voor de Limburgse economie“, vindt
gedeputeerde Twan Beurskens. “Met
LimburgMakers kunnen we deze bedrij-

ven nét dat extra zetje geven om hun
bedrijfsprocessen verder te ontwikkelen
en daarmee de onderneming versterken. De provincie Limburg is bezig
om de kenniseconomie in Limburg
via onze campussen te versterken.
Het is belangrijk dat het MKB daar op
inhaakt.”

Kind- en jeugdzorg in Horst
Vanuit BOEI-Limburg, een expertisecentrum voor zorg aan kind, gezin en scholen, gaan per 1 februari in de
praktijk Nieuw Huys een GZ-psycholoog Kind en Jeugd en een systeemtherapeute aan de slag om zorg te bieden.
Kind- en jeugdpsycholoog Lieke
Engels zette onlangs, samen met collega’s, een centrum op waar diverse
professionals zich inzetten voor kind en
jeugd. BOEI-Limburg is een expertise-

centrum waar een team van psychologen, (ortho-)pedagogen, een kinder- en
jongerencoach, systeemtherapeut,
remedial teachers en een (kinder)
fysiotherapeut zorg bieden aan kind,

gezin en scholen. De professionals van
BOEI-Limburg onderzoeken, behandelen
en begeleiden kinderen, jongeren en
adolescenten en ondersteunen en begeleiden ouders, gezinnen en scholen.

Bouw in hof te Berkel gestart
In woonwijk hof te Berkel in Horst is gestart met de bouw van 25 huurappartementen. Er wordt verwacht dat
de appartementen over ongeveer één jaar klaar zijn.
De appartementen komen op de
plaats waar eerst verpleegstersﬂat De
Hoge Horst stond. Het gebouw krijgt
een witte gevel en zal uit vier bouwlagen bestaan.
De appartementen worden door

Smeets Bouw uit Maastricht gerealiseerd. Wonen Limburg gaat in de
woonwijk in totaal 37 appartementen
verhuren. Inmiddels zijn de eerste
twaalf huurappartementen in november opgeleverd. De verschillende

woonvormen zoals starterswoningen,
eengezinswoningen, appartementen,
twee-onder-één-kap-woningen en
vrijstaande woningen zorgen ervoor
dat elke leeftijdsgroep in de wijk
terecht kan.

Ad ve rtorial

Crowdfunding

De kredietoplossing voor
ondernemers en particulieren
René van Helden uit Melderslo werkt al jarenlang in de accountancy en heeft zich in maart 2013 als partner
aangesloten bij OAMKB. René van Helden: “ Ik houd van innovatie, efﬁciënt administreren en full service
ﬁnanciële dienstverlening voor klanten. In de franchiseorganisatie OAMKB vond ik aansluiting op mijn visie over
modern ondernemerschap. Een volledig digitaal kantoor en denken vanuit de behoefte van de klant. Middels dit
concept heb ik de mogelijkheid om de betrokken gesprekspartner/procesbegeleider te zijn die de klant verder
helpt. Zo ook op het gebied van ﬁnanciering.”
Voor ondernemers is het in deze tijd niet altijd
vanzelfsprekend om krediet van de bank te krijgen.
Vooral kleine ondernemers en starters ondervinden
vaak problemen om via de gevestigde bankorde hun
bedrijfsﬁnanciering rond te krijgen. Deze ondernemers
kunnen echter een volwaardige oplossing vinden in
het direct lenen van beleggers en spaarders om zo hun
droomprojecten te realiseren. We noemen dit fenomeen
‘crowdfunding’
Hoe gaat dat in de praktijk?
Elkaar vinden als crowdfunding partijen, doe je via internet.
Daar is het immers te doen en de menigte die je nodig
hebt, is massaal online aanwezig. De geldvrager dient een
aanvraag in bij een crowdfundingplatform, bijvoorbeeld
www.geldvoorelkaar.nl. Vervolgens vindt een screening
op kredietwaardigheid plaats en bij akkoord publicatie
op de website. De pitch van de kredietnemer is hierbij
heel belangrijk, want aan de hand daarvan besluiten
investeerders om mee te doen (doorgaans met een paar
honderd euro). De contracten, incasso en uitbetalingen
verlopen via het crowdfundingplatform. De rente en
eventuele tegenprestaties worden bepaald door de
geldvrager.
Wat zijn de gebruikelijke voorwaarden bij
crowdfunding?
Voor kredietnemers is crowdfunding goedkoper of
makkelijker dan bij de bank. Als er wel deels een
bancaire lening is aangegaan, vormt crowdfunding een
uitstekende aanvulling op de resterende geldbehoefte. Voor
investeerders is het rendement vaak veel hoger dan op een

spaarrekening. De gemiddelde looptijd bij crowdfunding
is één tot vijf jaar. Het hoge rendement is niet helemaal
zonder risico. Bij een faillissement van de geldvrager, is
de ﬁnancier zijn geld meestal kwijt. Door niet op één
geldvrager in te zetten, maar de inleg te verspreiden
over meerdere projecten, kunnen spaarders en beleggers
hun risico’s beperken en toch volop meedoen aan het
maatschappelijk belang en eigen rendementsvorming.
Ook meerdere partners binnen de OAMKB
organisatie hebben inmiddels de opstart van hun
eigen kantoor geﬁnancierd via crowdfunding. Door de
landelijke dekking van de OAMKB organisatie en door
optimaal gebruik te maken van de digitale snelweg
heeft OAMKB de mogelijkheid om op hele korte tijd een
ﬁnancieringsaanvraag bij de “crowd” onder de aandacht te
brengen.
Resultaat:
ﬁnancieringsaanvraag OAMKB Cuijk € 25.000 volgestort
binnen 24 uur en onlangs OAMKB Hengelo € 20.000
volgestort binnen 1 uur.
Interesse in de mogelijkheden van crowdfunding?
Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek.

René van Helden, OAMKB Venray/Horst/Venlo
06 13 51 03 78, rene.vanhelden@oamkb.nl
www.oamkb.nl/renevanhelden

winkel&bedrijf 09
A Personal Choice
Galerie Judy Straten in Horst opent een nieuwe expositie op
zondag 16 februari om 15.00 uur. Tot en met 6 april kunnen bezoekers
‘A Personal Choice’ bekijken.
De expositie is samengesteld door
een gastcurator. Thema is de
persoonlijke keuze. Luc Theuwis van
Art & Advice uit Hasselt in België bijt
het spits af. Hij toont vanuit zijn
expertise en kunstenaarsstock een
selectie aan werken. Door de
diversiteit van de gekozen werken
wordt deze tentoonstelling een tocht
langs stijlen en technieken.

De expositie bevat sculpturen,
foto’s, schilderijen, installaties en
werken op papier van internationale kunstenaars, waaronder
Beniti Cornelis, Jupp Linssen, Tjen
Meylemans, Hilde Overbergh, Ivan
Popovic, Fred Michiels, Karl Philips,
LMG Ploem, Georges Meurant, Cyril
van den Heuvel, Piet Stockmans en
Luc Hoekx.

De Winter Logistics
neemt Wiell Over
Logistiek dienstverlener De Winter Logistics uit Honselersdijk heeft de
failliete Limburgse vervoerder Wiell Food & Flower Logistics per 9 februari
overgenomen. De vestiging van Wiell, onderdeel van Lozon BV, in Horst
gaat op korte termijn dicht.
Wiell Food & Flower Logistics is
onderdeel van Lozon BV, dat in 2013
in zwaar weer kwam door aanhoudende problemen in de wegtransportsector. Het bedrijf werd op 22 januari
failliet verklaard. Wiell ontstond
eerder uit een overname van Te
Baerts Transport & Logistiek door
Lozon Transport & Logistiek. Het
bedrijf was actief in Venlo, Aalsmeer,
Eelde, Horst en het Duitse Herongen.
De activiteiten van Wiell Logistics
worden geïntegreerd in die van De
Winter. De vestiging in Horst sluit op
korte termijn haar deuren.

Voor De Winter Logistics betekent de
overname een stap in de versterking
van de eigen positie in de voor hen
strategisch aantrekkelijke Euregio.
“Het tuinbouwgebied rond Venlo is nu
al een belangrijk logistiek draaipunt
en de regio zal de komende jaren
alleen nog maar interessanter
worden. We zijn er nu al vertegenwoordigd, maar door de integratie
met de activiteiten van Wiell Food
& Flower Logistics is het fundament
onder onze activiteiten in de Euregio
verder versterkt”, stelt directeur
Eric de Winter.

Starters in de regio
Creatief bij Ellen
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
website
Sector
start

Creatief bij Ellen
Ellen Rutten Alberts
Past. Teeuwenstraat 33
Melderslo
06 14 62 19 81
creatiefbijellen@live.nl
www.creatiefbijellen.nl
workshops
januari 2014

wanddecoratie, op een doek of
verwerkt in een schilderij. De
maskers zijn aangepast aan de
smaak en wensen van de klant.
Met het beschilderen van echte
Venetiaanse maskers kwam Ellen
in contact met Olga Dol, die hier
verschillende boeken over
hebben geschreven.

Activiteiten
Creatief bij Ellen: zoals de
naam al zegt, kan men hier
workshops volgen in het maken
van foamhoeden voor carnaval of
vasteloavend. Wie zelf ideeën
heeft voor het maken van een
hoed kan bij Creatief bij Ellen
langs komen, waarna het idee
naar de wensen van de klant
wordt uitgewerkt. Ook kan men
workshops volgen in het maken
van bloemstukken met verschillende decoratiemateriaal of
verse bloemen. Men kan ze
aanpassen aan de gewenste
jaargetijden.
Ook is er de mogelijkheid om
echte Venetiaanse maskers te
beschilderen. Te gebruiken
tijdens carnaval maar ook als
decoratie in het interieur of als

Doelgroep
De workshops bij Creatief bij
Ellen zijn geschikt voor alle
doelgroepen. Individueel, groep
of voor een (vrijgezellen)feestje.
Vraag naar de mogelijkheden.
Onderscheidend vermogen
Knutselen en fröbelen zit
Creatief bij Ellen in het bloed.
Tevens is Ellen al ruim 14 jaar
nagelstyliste. Ze heeft al vele
klanten naar alle tevredenheid
de nagels mooi verzorgd gelakt
of versierd.
Het is voor Ellen een uitdaging om ieder werkstuk voor
iedereen zo mooi mogelijk te
maken, naar eigen smaak,
wensen en ideeën. Elk werkstuk
is daarom ook uniek en past in
ieders interieur.

Wilt u als starter ook gratis in deze rubriek komen te staan,
mail dan naar linda@hallohorstaandemaas.nl
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Muziekvereniging Tienray pakt uit
Honderd jaar muziek in Tienray. Dit kan niet onopgemerkt voorbij gaan. Muziekvereniging Tienray (MVT) grijpt
deze kans om extra uit te pakken. De voorbereidingen voor onder andere de revue, een expositie en een jubileumconcert zijn in volle gang.

podium. Daarnaast wordt een jubileumconcert op poten gezet. In samenwerking met jongerensoos Gaellus zet MVT
op zondag 13 juli, tijdens de kermis, een
show neer. Het thema voor deze show is
al bekend: Disney. Buiten het genieten
van de muziek om is er ook het een en
ander te zien. Michels: “We willen laten
zien hoe mooi muziek is door middel
van beeld en geluid.”
Muziekvereniging Tienray is
daarnaast druk in de weer met het
organiseren van een expositie over de
geschiedenis van muziek in Tienray.
Dit gebeurt in samenwerking met de
heemkundevereniging. Inmiddels heeft

de muziekvereniging al foto’s, oorkondes en muziekinstrumenten verzameld.
Het materiaal voor de expositie is echter
nog niet compleet. MVT is nog druk
bezig met het aanvullen van de collectie
en roept lezers op om hen hierbij te
helpen.
Dit is nóg niet alles in het drukke
jubileumprogramma van de Tienrayse
muziekvereniging. Michels kondigt nog
een activiteit aan. Tussen de revue en
het jubileumconcert heeft de vereniging
nog “een unieke verrassing.” Wat dat is,
dat wil ze niet meteen vertellen, maar
lachend vertelt Michels: “Het is nog
nooit vertoond in Tienray.”

FINALE

WINTER SALE!
Knallende

korting op

de originele prijs
Muziekvereniging Tienray ontstond
uit de fanfare van Tienray, die 100 jaar
geleden werd opgericht. In 2006 werd
de fanfare opgeheven, maar enkele
fanatieke leden wilden hun muziek niet
zomaar gedag zeggen. Zij besloten MVT
op te richten. Muziek is immers een verrijking, was hun mening. Inmiddels telt
Muziekvereniging Tienray twaalf jeugdleden en zeventien volwassen leden.
Het verschil tussen de fanfare en
MVT is vooral de verplichtingen, vinden
de leden. Geen muzikale concoursen,
maar gewoon muziek maken. Trudy

Michels, muzikant bij MVT en lid van
de feestcommissie, stelt dat je vooral
dingen moet doen die je leuk vindt.
“Als iedereen plezier heeft, gaat de rest
vanzelf.” Een belangrijke voorwaarde om
toch als muziekvereniging door te gaan,
was voor de muzikanten het leveren van
kwaliteit, in plaats van lukraak jolige
nummers spelen. Michels: “We wilden
geen joekskapel zijn, maar wel uitdagingen zoeken en kwaliteit leveren.” Het
repertoire van MVT bestaat uit andere
nummers dan die van een fanfare. Van
K3 tot Deep Purple en van Disney tot Phil

Collins, geen nummer is ze te gek.
Om te laten zien dat de muziek
in Tienray nog steeds erg levendig is,
doen ze mee aan de revue, een jaarlijks
terugkerend evenement voor carnaval.
Michels verklapt nog niet wat MVT
gaat doen, maar garandeert dat het
veelbelovend is. “Het is een voorproefje
op wat we nog meer in onze mars
hebben.” De voorbereidingen voor de
revue zijn inmiddels in volle gang en
het oud papier dat door de vereniging
is opgehaald, wordt enthousiast geknipt
en geverfd voor de aankleding van het

Wiel Saris krijgt Vergulde
Orde van Verdiensten

Banden - Accu’s - Carwash

Het adres voor alle
banden en accu’s.
www.bartseuren.nl

70% korting

Anthony van Baal en
Huub Rademacher
Anthony van Baal en
Huub Rademacher, de één uit
Tienray, de ander uit Meerlo. Wat
ze gemeen hebben? Ze staan op de
kandidatenlijst van de SP voor de
gemeenteraadsverkiezingen.
Anthony is wijkagent van de politie
Venray. Daarnaast actief in het
Tienrayse gemeenschap, eerst als
voorzitter van de Dorpsraad Tienray
en voetbalclub TOP’27, momenteel
in de besturen van Kidsfun en het
Parochiehuis en in de organisatie
van de Tienderse carnavalsoptocht.
Verder is hij scheids- en grensrechter bij Sporting ST. Anthony
staat voor veiligheid: veilige wegen,
een veilig gevoel in de openbare
ruimte voor iedereen, vertrouwd oud
worden in je eigen dorp, betaalbaar
kunnen wonen, goede en voldoende
zorg in je omgeving.

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
voor een ander en draagt zo een
belangrijke steen bij aan het welzijn en
gemeenschapszin in ons dorp.”

vr 14 en za 15 feb.

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

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

klaar staat. “Waar ze hem ook vragen,
hij heeft altijd wel tijd om een handje
mee te helpen. Wiel staat altijd klaar

60% korting

Even voorstellen:

Tijdens de prinsenreceptie van carnavalsvereniging D’n Tuutekop uit Hegelsom heeft Wiel Saris uit handen van
prins Peter III de Vergulde Orde van Verdienste ontvangen. De orde wordt uitgereikt aan een persoon die zich op een
bijzondere manier heeft ingezet voor de Hegelsomse gemeenschap of een vereniging in het bijzonder.
Wiels drijfveer is onder andere zijn
liefde voor muziek. Bijna 40 jaar lang
speelde hij bij fanfare St. Hubertus.
Daarnaast haalde hij 14 jaar maandelijks als vaste kracht oud papier op. Nu
zingt Wiel nog bij Egelsheim en het
uitvaartkoor.
Wiel heeft daarnaast een voorliefde voor natuur. Zo zorgt hij voor
de plantsoenen in het centrum van
Hegelsom en sportpark Wienes, waar
hij ook nog zorgt voor de lijnen op het
veld.
Sport is de derde rode draad in
Wiels leven. Zo was hij jaren actief lid
bij volleybalclub HVC, waar hij onder
andere scheidsrechter, trainer, coach
en bestuurslid was. Ook voetbalde hij
bij vv Hegelsom, waar hij ook in het
bestuur heeft gezeten. Ook is hij actief
lid van de Hegelsomse dorpsraad.
In 1984 en 1995 was Wiel adjudant
voor prinsen Dré I (Dries Jacobs) en
Henk I (van Dooren). In 1991 was hij
met zijn Hermien als Wullum en Mina
het boerenbruidspaar. Tijdens zijn
27-jarig lidmaatschap was Wiel altijd
bereid om hand- en spandiensten te
verrichten.
Volgens de carnavalsvereniging is
Wiel iemand die altijd voor een ander

t/m do 13 feb.

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Huub is werkzaam als verpleegkundige in het VieCuri Venray en het
Elkerliek Ziekenhuis in Helmond.
Vanaf 1998 is hij lid van de SP en
vanaf 2001 voorzitter van de SP
afdeling Venray. In 2003 verhuisde
hij naar Meerlo. Huub wil zich inzetten voor de mensen die bijstand,
begeleiding en zorg nodig hebben.
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verenigingen 11

Vereniging eert gouden leden
Kleindiervereniging PSV Horst en Omstreken viert dit jaar het 50-jarig jubileum. Op de onlangs gehouden
jaarvergadering werden twee leden door de voorzitter Thijs Lenssen speciaal onderscheiden met de gouden
verenigingsspeld. Dit waren medeoprichters Jan Hagens (87) en Ton Nelissen (74).

& kunststof kozijnen
Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.nl

*tenzij anders aangegeven

60%

OP DE NAJAARSCOLLECTIE KORTING*
EN SPECIALE AANBIEDINGEN
MET KORTINGEN TOT WEL 75%!

DE NIEUWE VOORJAARSCOLLECTIE STROOMT BINNEN
Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl

In de eerste jaren van de vereniging waren er alleen maar hobbykippenhouders vertegenwoordigd en
de vereniging kreeg in de volksmond
de bijnaam De Krielen-club. Momenteel
telt de vereniging zestig leden verdeeld
over een gevarieerd aantal klein

diergroepen, zoals hoenders, siervogels, konijnen en cavia’s. Jaarlijks wordt
in oktober in manege Wieneshof een
van ’s lands grootste gemengde shows
op dat gebied georganiseerd onder de
naam De Peelhorstshow. De laatste
jaren merkt de vereniging sowieso dat

er een gestage aanwas van nieuwe
leden merkbaar is. ‘Dat geeft vertrouwen voor de toekomst’, zegt voorzitter
Thijs Lenssen.
Dit 50-jarig jubileum van de club
krijgt tijdens de jubileumshow nog de
nodige aandacht.

De Merels promoveren
naar hoofdklasse
Door: korfbalvereniging De Merels
Het eerste team van korfbalvereniging De Merels uit Melderslo speelde afgelopen zondag tegen hun directe
concurrent Emos voor het kampioenschap in de overgangsklasse.

koelopslag*
Verschillende mogelijkheden voor gecombineerde
box/pallet opslag (pootgoed & plantmateriaal) tussen
de -1 en -2 °C, ook meerdere mogelijkheden tot huur
van volledige koelcellen.
Voor meer informatie mail naar info@cuppenlogistics.nl
of bel 077 - 397 70 80 / 077 - 397 70 71
* alleen verhuur aan bedrijven en niet aan particulieren

Problemen met
uw kunstgebit?
Het publiek had zich in grote
getale op de tribune verzameld en
kon zich opmaken voor een pittige
wedstrijd. Na een ﬂitsende start waarbij De Merels de score openden, was
het Emos die vervolgens verschillende
doelpunten wist te maken. Waar De
Merels de kansen misten, was het
Emos die ondere andere met verschillende zuivere afstandsschoten de

score in hun voordeel tot de rust uit
konden bouwen naar 5-10.
In de tweede helft waren het
De Merels die met hand en tand
hun kampioenschap veilig wilden
stellen. Het publiek kon genieten
van een zinderend vervolg van de
wedstrijd waarbij het verschil tussen
de twee ploegen steeds kleiner werd.
Uiteindelijk werd de score 11-11 en

met deze stand gaf het eerste team
van De Merels haar tegenstander geen
enkele kans meer.
Toen het ﬂuitsignaal klonk voor
het einde van de wedstrijd kon De
Merels het kampioenschap gaan
vieren. Met het kampioenschap is
promotie een feit. Volgend zaalseizoen zal het team van Raymond Celak
uitkomen in de hoofdklasse.

reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese t nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met

r
Al mee ar
a
j
0
dan 2 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01
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Wat
zeg je?
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Ik voel me betrokken bij de gemeente

‘Vraag inwoners vaker
om hun mening’

Ruim de helft van de inwoners van Horst aan de Maas, 58 procent, voelt zich betrokken bij de gemeente. Maar
er moet wel iets gedaan worden met de mening van de burgers, willen zij zich betrokken blijven voelen. Dat blijkt
uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
belangrijke beslissingen toch worden
Acht procent van de inwoners
genomen, ook al zijn de burgers het er
voelt zich niet betrokken bij de
niet mee eens”,
gemeente. Zij
“Ik zou best mee willen
zegt een ander.
vindt dat
discussiëren”
Ook hebben zij
gemeente Horst
aan de Maas
“Gemeente doet steeds minder het idee dat er
steeds meer
steeds minder
voor inwoners”
taken bij de
doet voor haar
mensen worden
inwoners. “Op
“Luisteren naar de burgers”
neergelegd maar
het gebied van
dat dit niet leidt tot een verlaging van
betrokkenheid en verantwoordelijkheid stevenen we af op steeds minder de lasten.
Op de vraag “Wat zou de
inspraak. Er wordt voor burgers
gemeente kunnen doen om de
gedacht en regelgeving ingevoerd”,
inwoners (meer) te betrekken bij
stelt één van hen. “Ik denk dat

de uitvoering van het gemeentelijk
beleid?”, zegt de meerderheid:
inwoners vaker om hun mening
vragen. Zo vindt iemand dat de
gemeente mensen persoonlijk
moet informeren als er in de directe
omgeving wat verandert, zoals het
bouwen van een woning. Daarnaast
geeft de helft van de inwoners aan
dat ze eerder bij plannen betrokken
wil worden. Een stemmer is echter
van mening dat de gemeente dat
al genoeg doet. “Op de site kun je
alles lezen. Burgers zullen zelf ook
info moeten halen en niet afwachten

Oneens
8%

tot er informatie
komt.”
Is er dan
ook behoefte
aan meer
inspraak bij
de gemeente?
41 procent
zou dit graag
zien, terwijl 36
procent dit niet zo
ziet zitten. “Ik zou wel
willen, maar dan moet je ook
verstand van zaken hebben”, zegt
een stemmer. Een ander hekelt de
transparantie van het gemeentelijk
apparaat: “Ik zou meer willen weten
waar ze mee bezig zijn en hoever ze
zijn met bepaalde zaken.

Neutraal
35%

Geef een
beetje meer
openheid.”
Een ander legt
de verantwoordelijkheid
weer bij de
inwoners:
“Als je politiek
betrokken bent, heb
je veel inspraak. Je zult
ook zelf initiatieven moeten
ontplooien.”
Voor meer resultaten of aanmelden voor de volgende enquête,
kijk op www.tiphorstaandemaas.nl

Eens
58%

Reageren? www.horstaandemaas.nl

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden. 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. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectiﬁcatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Voedselbank en volkstuinen
De voedselbank in Horst is voor de minderbedeelden en is in 2012
van start gegaan. Er zijn nu 147 inwoners die er gebruik van maken. De
aanvoer van producten verloopt goed. Supermarkten, een slager en
volkstuinders hebben hun aandeel om de voedselpakketten te vullen.
De gemeente draagt per
jaar 5.000 euro bij en dankzij
vrijwilligers, die een pluim
verdienen, verloopt alles prima. In
veel steden zien we al een aantal
jaren dat gemeenten braakliggende
grond ter beschikking stellen aan

voedsel op. Zetten de politieke
partijen in Horst zich hier nu voor
in? Alle raadsleden in Horst, zo leert
de ervaring, hebben zich nooit en te
nimmer betrokken gevoeld met de
bewoners, die er een volkstuin kunnen voedselbank en de minderbedeelden.
inrichten. Voor minderbedeelden, vaak Op één uitzondering na: Joop de
werklozen en bijstandsgerechtigden,
Hoon (CDA) heeft zich als Rode
is dit een goede zaak. Tuinieren is
Kruisvoorzitter ingespannen de
niet alleen een gezonde bezigheid,
verhuizing naar een andere gratis plek
maar men krijgt onder andere meer
te bepleiten bij het College van B&W.
sociale contacten en het levert gezond
Alle partijen zijn allang op de

hoogte van de volgende feiten: 1. In
Horst is al jaren een wachtlijst voor
momenteel twintig volkstuinen. 2. De
gemeente weigert al jaren tuinders
tegemoet te komen in hun streven
een volkstuin op een vaste plek te
hebben. Een wurgcontract betekent
voor sommigen al acht maal, binnen
een half jaar, van tuin verhuizen op
kosten van de tuinder natuurlijk,
terwijl die grond van de gemeente
gratis onderhouden wordt en ze

geen subsidie krijgen.
Welke politieke partij in
Horst zet zich nu eens in voor de
voedselbank en inwoners, die
graag een volkstuin willen? Er is
landelijk een distelverordening,
maar de gemeente kweekt liever
distels en weigert ook aan de
minderbedeelden een volkstuin te
geven.
Peter Rechsteiner,
Horst

TE HUUR IN MELDERSLO
Enkele ruimtes 80m2, medio maart 2014.
Tevens mogelijkheid voor stalling
paarden/pony’s.
Tel.nr. 06 39 88 53 36 of 077 398 52 41

DE LEUKSTE FEESTJES EN
GROEPSACTIVITEITEN VINDT
JE BIJ DE WEVERT
s 3FEERVOLLE RUIMTE OP MOOIE LOCATIE
s "INNEN EN BUITENACTIVITEITEN
s 'ROEPEN TOT MAXIMAAL  PERSONEN
s 6ERSCHILLENDE ARRANGEMENTEN
INCL ETEN EN DRINKEN
s -OGELIJKHEID VOOR LIVE MUZIEK OF $*

Badkamer compleet geïnstalleerd
van A tot Z door eigen vakmensen.
Voor de doe-het-zelvers gratis
advies aan huis en gratis lenen
professioneel gereedschap.

elkom bij
U bentenwSuzanne
Erik

Al 25 jaar is Henk Hoeijmakers
uw specialist op het gebied van
badkamers, tegels, tegelwerken
en sanitair.
Neem contact met ons op of kom vrijblijvend
langs in onze showroom en laat u verrassen
door het groot aantal mogelijkheden en
aantrekkelijke aanbiedingen.

Kampioeneeee

!!
buggy!!
Kei tof, zo'n

Op zoek naar een actieve invulling van uw bedrijfsuitje, teambuildingsdag,
familiedag of vrijgezellendag? Of bent u op zoek naar een locatie voor uw feestje?
Bezoek onze website en bekijk de mogelijkheden.

077-397 03 88
www.dewevert.nl

25
jaar

opinie 13

13
02
De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden. 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. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld.
De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectiﬁcatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Macht en onmacht van de politicus (2)
Stratenatlassen geven een beeld van personen met een sociale
meerwaarde. Zij die niet vernoemd worden, kunnen wel degelijk grote
betekenis hebben gehad. Zoals Jean Slots, kapelaan in Grubbenvorst,
pastoor in Weert en Wanssum.
Slots was tijdens de oorlog zeer
actief bij de hulp aan onderduikers. In
Grubbenvorst werkte hij samen met
pastoor Vullinghs. In Weert werd hij
nog actiever en belandde in een
concentratiekamp. In Wanssum
toonde hij een geheel andere kant
van zijn karakter. Kritisch als hij altijd
geweest was, richtte hij zijn kritiek nu

op de rooms-katholieke kerk. Reden
voor mgr. Moors, zijn (alom welvernoemde) bisschop, om hem meerdere
keren op het matje te roepen. Vergeefs.
Jean had toen ook politiek stelling genomen. Reagerend op het
Bisschoppelijk Mandement (1954),
waarin katholieken die actief waren in
de Partij van de Arbeid en verwante

vakbeweging, bedreigd werden met
dezelfde straffen als de katholieke
NSBers in de jaren 30, zou hij lid
worden van de PvdA. Hij was actief in
allerlei organisaties en werd door veel
parochianen op handen gedragen.
Zeer speciaal door de jeugd. Men
noemde hem alom De Rooie Pastoor
van Wanssum.
Slots is tot nu toe ofﬁcieel genegeerd, zowel door zijn kerk als door
de bestuurders van de gemeenten
waarvan hij deel uitgemaakt heeft.
Door Jean Slots te vernoemen, denk

aan een plantsoen, een kruispunt of
een plein, wordt een zeker evenwicht
verkregen in de maatschappelijke
waardering van pastores. Daartoe heb
ik de gemeentebesturen van Horst
aan de Maas, van Venray en Weert
uitgenodigd op basis van uitvoerige
documentatie. Ik vraag de leden van
de gemeenteraden zich hoofdelijk uit
te spreken voor dat zij mijn voorstel
aan het college delegeren. Toon uw
‘macht’.
André de Bruin,
Sevenum

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden

Meterikseweg 42 , 5961 CW Horst
Telefoon 06-10692992
info@astridtacken.nl

Ook voor het leveren en installeren van zonnepanelen!
Vraag een vrijblijvende offerte aan.
Hagelkruisweg 9, Grubbenvorst  Telefoon 077-737 00 99  www.verhaegh-co.nl

aanbieding van de maand

Speltbrood

Informatieavond psychomotorische therapie

400 gram

dinsdag 18 februari 2014
Kinderdienstencentrum Twinkeling, Westsingel 200, Horst
19.30 - 21.00 (inloop vanaf 19.00 uur) gratis entree, aanmelden vereist
Boosheid, angst en faalangst, negatief zelfbeeld, vaak ruzie...
Uw kind kan hier last van hebben of er problemen door ervaren. Binnen de
psychomotorische therapie maken we de koppeling tussen geest en lichaam door
middel van sport en spel. Tijdens de informatieavond willen wij u hier graag meer
over vertellen! Meld u aan via: info@astridtacken.nl
Els Heger en Astrid Tacken s www.astridtacken.n

geldig tot 1 maart

Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

1.85

Brood- en Banketbakkerij

1.25
www.plushorst.nl

Bespreking Poll week 5

Ik ga met mijn kind in gesprek over alcohol
Nu jongeren sinds 1 januari voor hun achttiende geen alcohol mogen
drinken, is de discussie over het alcoholmis- en gebruik onder de jeugd een hot
item. Op 4 februari werd onder de noemer ‘Op je Gezondheid’ een debat georganiseerd. Jongeren, welzijnswerkers, ouders en horecaondernemers praatten
die avond over de verhoging van de leeftijdsgrens. Daaruit bleek dat het voor
ouders soms moeilijk is in gesprek te gaan met hun kinderen over alcohol en
de regels hierover.

71 procent van de stemmers laat weten dat hij wel het gesprek aangaat
met zijn kind. Ouders kunnen nu eenmaal als geen ander invloed uitoefenen
op de alcoholconsumptie van hun kinderen.
De rest, 29 procent, vindt dat het geen zin heeft met een jongere in discussie te gaan. Het zijn pubers en die luisteren niet en doen toch alleen waar
ze zelf zin in hebben. Je kunt als ouder alleen maar hopen dat jouw puber
verstandige keuzes maakt en zichzelf ontmoedigt te drinken.

Windmolens zijn een goede bron van energie
voor Horst aan de Maas
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Het College van B&W van Horst aan de Maas heeft onlangs een verzoek
voor het plaatsen van een aantal windmolens in Kronenberg afgewezen. Met de
windmolens zouden duizenden huishoudens in de gemeente van stroom kunnen worden voorzien, maar het college vond de voorgestelde locatie ongeschikt
en vreesde dat de honderd meter hoge molens het toerisme en de recreatieve
insteek van het gebied zouden schaden.
Windmolens zijn een acceptabele manier van energie opwekken. Ook Horst
aan de Maas kan hier zijn steentje aan bijdragen. In het kader van duurzaamheid

passen windmolens goed in het gemeentelijk beleid. Initiatieven om de molens
te bouwen, zouden dus in principe ondersteund moeten worden.
Daarentegen: windmolens onderbreken het mooie open landschap van Horst
aan de Maas. Nu we zoveel inzetten op toerisme, is het onverstandig onze natuur
te vervuilen met van die grote molens aan de horizon. Laat windmolens maar lekker in kustprovincies, daar vangen ze sowieso meer wind.
Windmolens zijn een goede bron van energie voor Horst aan de Maas.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 6) > Mensen die toch niet in de raad willen, mogen zich ook niet verkiesbaar stellen
> eens 82% oneens 18%

Gemeenteraadsverkiezingen
Over ruim een maand is het
zover. Dan ga ik voor het eerst
als inwoner van Horst aan de
Maas mijn stem uitbrengen.
Voor mij als nieuwkomer in
Horst aan de Maas is het
raadzaam om eerst eens goed
rond te kijken, je in te lezen en
de berichtgeving in diverse
media op de voet te volgen.
Ik moet bekennen dat ik
voorheen niet vrijwillig naar de
gemeenteraadsvergadering
ging, maar nu ik er regelmatig
kom, hoor ik interessante
onderwerpen voorbij komen.
Vooral de bevlogenheid van
sommige politici of inwoners die
op het burgerpodium gaan
staan, vallen me op. Het maakt
de lokale politiek allemaal veel
interessanter. En dat neem je
straks mee in het stemhokje.
Mijn ouders hebben mij
meegegeven om in ieder geval
altijd te gaan stemmen. Als je
het namelijk niet doet, dan moet
je ook niet gaan zeuren als
beslissingen niet in jouw
voordeel vallen. Overigens vind
ik dat iedereen de moeite moet
nemen om zijn stem uit te
brengen. Er zijn genoeg landen
in de wereld waar mensen
daarvoor niet eens de kans
krijgen of als ze het wel mogen
en doen, genadeloos worden
afgestraft als het niet in het
voordeel van de zittende partij
is.
Mijn moeder deed er zelfs
nog een schepje bovenop. Door
je voorkeur uit te spreken voor
een vrouw breng je meer balans
in de politieke top. Ook daar zit
wat in, want het zijn niet alleen
mannen die belangrijke beslissingen mogen nemen.
Binnenkort brengt nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas
een stemwijzer uit waarmee we
lezers helpen aan de hand van
lokaal gerichte stellingen hun
stem te bepalen. Uiteraard zal ik
deze raadplegen, maar eigenlijk
is de keuze al gemaakt.
Als laatste gaven mijn ouders
gaven me mee om de keuze
voor jezelf te houden. Je bent
daarover niemand iets verplicht
en die raad volg ik dan ook maar
op.
Herman
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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GEPLUKT

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Eric Veroliemeulen
Koken met

Randy

Als klein jongetje woonde hij in Sevenum. Na de basisschool ging hij
naar de biologische school in Horst, maar hij wilde toch wat anders. De
Middelbare Hotelschool in Venlo paste beter bij hem. Hij verhuisde naar
Amsterdam en na stages bij Joop van den Ende en het hoofdkantoor van
KLM, werd hij hotelofﬁcier bij de Holland-Amerikalijn. Voor de liefde
belandde hij in Italië. Deze week wordt Eric Veroliemeulen (35) uit Florence
geplukt.

Elke week stelt chefkok
Randy Zeegers van het Maashotel
in Broekhuizen speciaal voor de
lezers van HALLO Horst aan de
Maas een recept samen met
goede en eerlijke producten.
Met zijn tips maakt u de
heerlijkste gerechten die het
beste uit de ingrediënten naar
boven halen.

Groentetortilla

En nu woon ik in het mooiste openluchtmuseum van de wereld”, vertelt
de Sevenummer vanuit Italië.
“In het begin was het wel moeilijk
voor me. Ik wilde graag een baan,
maar ik sprak geen Italiaans. Ik heb
toen tegen mezelf gezegd: Eric, je moet
Italiaans gaan leren. Het is niet de makkelijkste taal. Ik heb er hard voor moeten werken. Drie-en-een-halve maand
heb ik een intensieve cursus gedaan.
De hele dag was ik bezig. In de ochtend
had ik gemeenschappelijke lessen en
’s middags privélessen.”
Eric zette door. “Ik bleef zoeken naar werk. Ik werd uitgenodigd
voor een sollicitatiegesprek op een
grote camping met alleen maar
Nederlanders. Uiteindelijk heb ik die
baan afgeslagen, het paste niet bij mij.
Toen kreeg ik twee weken later een
berichtje of ik nog op gesprek wilde
komen. De camping maakt deel uit van
een groter concern. Ze zochten nog een
manager voor viersterrenhotel Villa La
Palagina in het Chianti-wijngebied. Ik
vond het een enorme uitdaging.”
Eric runt het Italiaanse hotel
inmiddels. “Het staat in een natuurreservaat van achthonderd hectare en
Sting is onze buurman. Ik heb wel eens
persoonlijk contact gehad met hem, het
is een hele aardige man. Toch ben ik
zelf meer van de klassieke muziek. Ik
bezoek vaak de opera. Dat is mijn passie. Binnenkort ga ik naar een concert

van Andrea Bocelli, dat plaatsvind in
het openluchttheater in zijn geboorteplaats. Ik bewonder hem enorm.”
Niet alleen de Italiaanse klassieke
muziek spreekt Eric aan, maar de hele
cultuur. “Ze hebben een hele mooie
familiegeoriënteerde cultuur, waarbij
eten belangrijk is en architectuur ook.
Ik vind het belangrijk dat je je aanpast
als je te maken krijgt met een andere
cultuur. Soms is dit wel moeilijk.
Afspraken die je maakt, worden niet
altijd nageleefd. Ik ben iemand die
regelmaat zoekt, maar soms loopt het
even anders. Je moet het accepteren,
anders word je gek.”
De Sevenumse Eric had nooit
gedacht dat hij in Italië terecht zou
komen: “In maart dit jaar ben ik al
zes jaar directeur van hotel Villa la
Palagina. Ik dacht altijd dat ik een
butler voor rijke mensen in Engeland
zou worden. Ik had nooit gedacht dat ik
hier ging wonen en werken.”
Ondanks dat hij al een aantal
jaren in Italië woont, is zijn gevoel
voor Limburg niet minder geworden:
“Limburg is zo mooi, mensen hebben
zo veel passie op culinair gebied en
de kwaliteit van leven is er hoog. We
komen ongeveer twee tot drie keer
per jaar terug naar Sevenum. Het is zo
prachtig, de mooie natuur die je daar
hebt. Je verloochent je afkomst niet. Ik
kom uit Sevenum en ik ben daar trots
op.”

van het
Benodigdheden:

Kamperen,
dineren en recreëren
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bak de champignons, bosuien,
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breng op smaak met zout en
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`UUhXYcbXYf_Ubhghc``YbYb[UUf
hem verder in de oven.

“Ik werkte in Amerika bij de
Holland-Amerikalijn en toen ik in Miami
van boord stapte, vond ik mijn partner
op Miami Beach. Hij is Amerikaans en
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Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

woont in Florence. Hij zei tegen mij: ’Je
moet naar Florence komen.’
Dan denk je, moet ik dat wel doen?
Maar wat heb ik eigenlijk te verliezen?

2

3
3

5

2

7

9

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

DINGEN

ONZE AANBIE

EEK

VOOR DEZE W

Oplossing vorige week:
8

5

3

1

4

2

7

6

9

7

2

1

8

6

9

3

5

4

4

6

9

5

3

7

8

2

1

2

8

7

4

9

5

6

1

3

6

9

4

2

1

3

5

7

8

1

3

5

6

7

8

4

9

2

9

7

8

3

2

6

1

4

5

5

1

6

9

8

4

2

3

7

3

4

2

7

5

1

9

8

6

Steelkotelet v/h scharrelvarken

100 gram € 0,95

Dreumelreepjes Prins Rob

100 gram € 1,10

Boomstammetjes

4 stuks

€ 5,00

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Ingelaste instructieavond
voor verkeersregelaars
Vanwege aanhoudende problemen bij de
E-learning instructie op de website van
Stichting Verkeersregelaars Nederland is
er op donderdag 20 februari een ingelaste
instructieavond voor verkeersregelaars.
De instructie begint om 19.30 uur en vindt

plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in
Horst. Vooraf aanmelden is niet nodig.
Let wel: Naar verwachting zijn de problemen op
korte termijn opgelost. Verkeersregelaars voor
evenementen in het voorjaar wordt dringend
verzocht toch de E-learning instructie te volgen.

Verwijderen paaltjes
In de gemeente Horst aan de Maas staan op
veel plekken paaltjes die geen functie meer
hebben. Het gaat om paaltjes die o.a. op trotWRLUV¿HWVSDGHQODQJVZHJHQHQLQSODQWVRH-

nen staan. De gemeente gaat de komende tijd
deze overbodige paaltjes verwijderen.
Hebt u nog vragen, dan kunt u bellen met de
gemeente, telefoonnummer 077 – 477 97 77.

Commissie bezwaarschriften en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag
18 februari 2014 bij elkaar voor een hoorzitting.
18.30 uur: De hoorzitting gaat over een bezwaarschrift gericht tegen het besluit om niet
handhavend op te treden tegen activiteiten op
Klassenweg 13 te Sevenum.
19.15 uur: De hoorzitting gaat over een bezwaarschrift gericht tegen de

WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas
In deze rubriek die elke twee weken verschijnt zet de gemeente Horst aan de Maas iemand in
het zonnetje die veel betekent voor WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas. WIJ gaat over
mensen. Dit kunnen vrijwilligers, werknemers, werkgevers, ondernemers, ambtenaren, buren zijn,
een mix hiervan, noem maar op. Waar het omgaat is dat deze mensen elkaar op een of andere
manier helpen, er voor elkaar zijn en er voor zorgen dat anderen mee kunnen blijven doen in
Horst aan de Maas. WIJ dient ter inspiratie en als mooie aanleiding voor een goed gesprek over
wat u zelf kunt bijdragen.
WIJ is tevens een herkenbaar teken dat u vanaf nu op informatie van de gemeente terugvindt als
dit gaat over samen leven, (zelfstandig) wonen, zorg, opvoeden en opgroeien, werk en inkomen.

“Vrijwilligerswerk is goed
voor je ontwikkeling”
“Het zou goed zijn als meer jongeren zich zouden inzetten voor hun
directe omgeving. Dat kan in of bij een vereniging, maar ook op een andere manier.
Door gewoon iets te doen voor anderen, dan heb je al een hele grote stap gemaakt. Voor
GLHDQGHUHQHQYRRUMH]HOI:DQWKHWLV¿MQRPLHWVYRRUHHQDQGHUWHNXQQHQEHWHNHQHQ´

omgevingsvergunning locatie Almeweg 4 t/m 4d.
De commissie brengt advies uit over te nemen
besluiten op bezwaarschriften. De hoorzittingen vinden plaats in het gemeentehuis
van Horst (ingang via hoofdingang) en zijn
openbaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie,
mevr. A. Schatorje-Linders,
tel. 077 - 477 97 77.
Stef Joosten weet waar hij het over heeft.
Als een van drie jongeren kreeg hij eind vorig
jaar een jeugdlintje en een oorkonde van de
gemeente overhandigd vanwege zijn belangeloze inzet voor de gemeenschap. In het
geval van Stef gaat het om al het vrijwilligerswerk dat hij in de loop der jaren heeft gedaan
voor judoclub Jigoro Kano uit zijn woonplaats
Sevenum.

Bekendmakingen
'HRI¿FLsOHEHNHQGPDNLQJHQYDQGHJHPHHQWH+RUVWDDQGH0DDVZRUGHQJHSXEOLFHHUGLQKHW
elektronisch gemeenteblad dat te raadplagen is op www.horstaandemaas.nl.
Publicaties in het elektronisch gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
Griendtsveen
Pastoor Hendriksstraat 50
Grubbenvorst
Engelbert Dorsstraat 23
Past. Vullinghsplein 14

Tienrayseweg 26
De Patrijs 6
De Patrijs 8
Peschweg 1
Melderslo
Denenweg 3a

Horst
St. Josephstraat 20
Veld-Oostenrijk-Schengweg
Steenstraat 3

Meterik
St. Maartensweg 24
(verzonden op 6 februari 2014)

Meerlo
De Cocq van Haeftenstraat 6
Tienrayseweg 25

Sevenum
Grubbenvorsterweg 66
Steeg 5

Horst aan de Maas
Nummering kandidatenlijsten
en geldige lijstencombinaties
(Verkiezingen gemeenteraad 2014)
Kandidatenlijst en
(Verkiezingen gemeenteraad 2014)
Ter inzagelegging geldige
kandidatenlijst
(Verkiezingen gemeenteraad 2014)
Vertrokken naar onbekende
bestemming

De 17-jarige Stef is al lid van de vereniging
sinds hij naar school gaat. Hij is een goede
judoka maar heeft zich bij zijn club vooral
onderscheiden met andere activiteiten. Zo
is hij onder meer assistent-jeugdtrainer,
scheidsrechter bij kampioenschappen, lid van
de wedstrijdcommissie en leider bij jeugdkampen. “Ik hielp ook altijd mee met de zaal
opbouwen, maar dat is gelukkig niet meer
nodig nu we onze eigen ‘dojo’ hebben, een
eigen ruimte in de sportzaal. Tot dit schooljaar was ik ook coach van een wedstrijdteam.
Omdat ik in het laatste jaar van mijn VWO zit
en volgend jaar naar het conservatorium ga,
moest ik dat coachen laten vallen.”
Fijne mensen
Stef vindt sporten leuk. Hij vindt judo leuk.
Maar bovenal vindt hij zijn vereniging leuk.
³'DWLV]R¶Q¿MQHJURHSPHQVHQ,NYLQGKHW
KHHO¿MQRPPHWHQYRRUGLHYHUHQLJLQJEH]LJ
te zijn. Waar ‘m dat in zit? Zowel in mij als in
de club, denk ik. Zij deden en doen er ook alles aan om het voor mij leuk te houden. Heel
veel kinderen haken af als ze 13, 14 jaar oud
zijn: andere interesses, minder deelnemers
in die leeftijdscategorie. De club heeft zijn
best gedaan om mij binnen boord te houden
toen ik zo oud was. Door mij versneld door

te laten stromen naar de senioren en door mij
allerlei andere dingen te laten doen binnen
de vereniging.” Toch gaat het Stef niet alleen
om zijn club. Zijn wil om zich in te zetten voor
anderen zit dieper. Op de vraag of hij ook vrijwilliger was geworden als hij nooit bij de judo
was gegaan, antwoordt hij na even nadenken:
“Ja. Ik denk dat het weinig verschil maakt
waarvoor ik vrijwilligerswerk doe. Ik denk dat
de kans groot is dat ik toch wel vrijwilliger was
geworden, los van de judo. Dat geldt voor
mij en waarschijnlijk voor de meeste mensen
die zich voor een gemeenschappelijk doel
inzetten.”
Betrokkenheid
Het siert hem dat hij benadrukt dat er veel
meer actieve en enthousiaste vrijwilligers bij
zijn vereniging rondlopen: van de judo tot de
trimclub en de oud ijzerinzamelaars. Maar
hij geeft toe dat er van zijn leeftijd weinig zijn
die zo betrokken zijn en blijven. “Judo is een
sport met veel respect. Dat probeer ik bij de
trainingen mee te geven aan de jeugd. Maar
ook het plezier en de betrokkenheid wil ik
overdragen.”
“Natuurlijk heb ik er ook zelf baat bij. Het geven van trainingen en het enthousiast maken
en”, zo voegt hij lachend toe, “in sommige
gevallen ook onder de duim houden, is ook
goed voor je eigen ontwikkeling. En ik hoop
dat we - net als bij mij het geval was - ook
andere 13- en 14-jarigen voor de vereniging
kunnen behouden. En dat ook zij zich voor de
vereniging of voor een ander gemeenschappelijk doel als vrijwilliger gaan inzetten. In die
zin ben ik, maar ook de andere twee jongeren
die een jeugdlintje kregen, wel een voorbeeld
voor jongeren.”
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Ondernemen
Ik ben Kees van Lijssel (55), getrouwd met Mariëtte. Wij hebben drie
kinderen die geboren zijn in Swolgen. Wij wonen ondertussen alweer
vijftien jaar in Tienray, waar we een vleesvarkensbedrijf runnen.
De komende tijd verschijnen op diverse plaatsen posters van het CDA,
met daarop voor mij een aansprekende slogan: Gewoon samen doen.
Dit geldt voor diverse punten uit
het CDA-verkiezingsprogramma. Een
gemeente waar het prettig wonen
is. Om dit te bereiken moeten de
zestien kernen ook op diverse vlakken
samenwerken: dorpsraden, ondernemingsverenigingen, sportverenigingen. Een mooi voorbeeld is het

naderende carnaval. Op zondagmorgen
in de Mèrthal, alle kernen verenigd,
gewoon samen doen.
Een leefbaar Horst aan de Maas,
dat is een van de kerntaken van de
gemeente. Het CDA vindt dat de
gemeente moet samenwerken met
inwoners die betrokkenheid tonen

onder de noemer gewoon samen doen.
Wat ik als agrariër natuurlijk ook
belangrijk vind, is dat Horst aan de
Maas een agrarische gemeente blijft.
De landbouw in onze gemeente levert
een zeer grote bijdrage aan de lokale
economie en dat moet zo blijven. Niet
alleen economisch, maar ook maatschappelijk is onze sector betrokken.
Natuur en landschapsbeheer, toename
van het aantal zorgboerderijen en ook
steeds meer recreatieve en toeristische
activiteiten zorgen hiervoor.
Om het belang van de agrarische

en zorg en aandacht hebben voor de
ruimte, ook verder dan hun eigen
achtertuin.
Werken is de beste sociale zekerheid, vindt het CDA. Een sterke lokale
economie zorgt ook voor werkgelegenheid, in de grote diversiteit van
sectoren die onze gemeente heeft.
Werkgelegenheid is ook cruciaal voor
een goede economie. Ons streven moet
zijn, geen toename van het aantal
uitkeringsgerechtigden. Daarom ook
ruime aandacht voor re- integratie van
langdurig werklozen. Dit hoort ook

sector te onderstrepen, organiseren
we op 14 februari een dag in het
teken van de agrarische sector. Samen
met Tweede Kamerlid Jaco Geurts
bezoeken we diverse bedrijven en
’s avonds is er een bijeenkomst bij
Hoeve Rosa in Sevenum.
Het CDA is voor een gezonde
balans tussen economie en maatschappij. Het motto van agrariërs en
bewoners in het buitengebied moet
dus ook zijn, Gewoon samen doen.
Kees van Lijssel,
kandidaat-raadslid CDA

D66 en ik. Oud… hoezo oud?
Ik ben Rutger Gerrets, 70 jaar. Zeventig jaar… Ik zie de verbazing in
de ogen van mijn kleinkinderen. Toen ik zo oud was als zij nu zijn,
betekende 70 jaar uit de tijd, uit de maatschappij. Gelukkig zijn de tijden
veranderd. Het is van groot belang dat wij ‘ouderen’ mee blijven doen.
Dat doe ik dus ook.
Sinds 8 jaar woon ik in Horst.
Ik heb gewerkt bij Rijkswaterstaat
en daarvoor veel rondgezworven in
Limburg. Als opsporingsambtenaar
milieuzaken hield ik van het water in
Limburg. Ik zette me in voor schoon

water, een beter milieu, voor mij, voor
mijn vrienden en voor mijn kinderen
en kleinkinderen. Het was voor ons een
uitgemaakte zaak dat we naar Limburg
zouden verhuizen als ik met werken
stopte.

Ik kijk naar de Maas, naar de kleine
beken en riviertjes hier in de provincie
en ik voel me er thuis. Het was dan ook
vanzelfsprekend dat ik me binnen de
politiek zou bezighouden met zaken die
me na aan het hart gaan. Ik heb me
de afgelopen vier jaar ingezet als commissielid in de commissie Samenleving
en een tijd in twee commissies:
Samenleving en de commissie Ruimte.
Nu behartig ik samen met een D66raadslid de vraagstukken in de commis-

sie Ruimte. Wat is goed voor u, de burger? Wat is goed voor onze omgeving?
Graag wil ik me blijven inzetten voor
mijn idealen: een gezonde omgeving
met alle kansen voor alle mensen. Voor
mijn en uw kinderen, voor mijn en uw
kleinkinderen vanuit de partij waarbij ik
me thuis voel. Zeventig dus, maar nog
lang niet uit de tijd.
Rutger Gerrets,
D66 Horst aan de Maas

Even voorstellen: Jorrit Gommans uit Sevenum
Op 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De kandidaten van
Essentie zijn inmiddels bekend. Hierbij stellen we één van onze nieuwkomers voor: Jorrit Gommans uit Sevenum.
“Mijn naam is Jorrit Gommans,
21 jaar en woonachtig in Sevenum.
Op dit moment studeer ik
Bedrijfseconomie aan Tilburg
University. Ik zit nu in het laatste jaar
van m´n bachelor. Naast mijn studie
ben ik actief bij Sparta ´18 als
groepshoofd van de C-groep en als
trainer van de C3. Ook ben ik

voorzitter van de jongerenraad van
Rabobank Horst-Venray.
Zo’n tweeënhalf jaar geleden werd
ik gevraagd om een fractieberaad
van Essentie bij te wonen. Ik maakte
toen voor het eerst kennis met een
transparante, lokale en mooie partij.
Nog steeds ga ik met veel plezier
naar de vergaderingen van Essentie.

#AMPING s "UNGALOWPARK
$AGRECREATIE s 2ESTAURANT ¬
"OWLING s &EEST EN
6ERGADERZALEN s :WEMBAD

van Well

Ter versterking van ons horecateam zijn wij op zoek naar:

Zelfstandig werkend kok

Nadat ik anderhalf jaar geleden lid
ben geworden van de raadscommissie
Ruimte wil ik mijn politieke bijdrage op
19 maart naar het volgende level tillen:
de gemeenteraad.
Mijn ambitie om deel uit te maken
van de gemeenteraad vloeit voort uit
de politieke interesse die ik van jongs
af aan al heb. Essentie biedt mij de
kans deze interesse om te zetten in
daden. Ik maak me sterk voor een leefbare gemeente waarin iedereen zich
volledig kan ontplooien. Als 21-jarige

m/v

parttime, 24 uur

STERK

Middenpeelweg 5 | 5975 MZ Sevenum | 077 467 77 77 | www.schatberg.nl

ZO

16
FEB

Dampende swampblues

16.00

>>>*(4)905<:*65*,9;,553

LYNN MILES
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s Een uitdagende parttime baan
s Je zult deel uit gaan maken van een enthousiast team

Kamperen, dineren en recreëren in Limburg!

A. TOM COLLINS
BAND

in schilderwerk

*OUW PROlEL
s Flexibel
s Zelfstandig
s Teamspirit en collegiaal

Uw schriftelijke sollicitatie voorzien van een cv kunt u richten aan
De Schatberg, t.a.v. Karin Hoppzak, Middenpeelweg 5,
5975 MZ SEVENUM of via e-mail, k.hoppzak@schatberg.nl

ligt mijn prioriteit bij de jongeren. Zij
maken tenslotte de toekomst en daar
wil én kan ik ze namens Essentie bij
helpen.
In de komende periode ga ik
mij verdiepen in de uitdagingen en
problemen die de jeugd treffen of gaan
treffen. Samen met jou wil ik deze
uitdagingen aangaan, maar daarvoor
heb ik jouw stem nodig. Jouw stem is
essentieel.”
Jorrit Gommans,
kandidaat Essentie
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Portret nieuwkomer PvdA

‘Mijn hart ligt bij de zorg’
Michiel Janssen (25) uit Horst staat als nieuwkomer op de kandidatenlijst van Partij van de Arbeid (PvdA) Horst aan de Maas. Op de kieslijst van zijn partij staat hij op nummer vijf en als het
aan Michiel ligt, neemt hij na de gemeenteraadsverkiezingen plaats in de gemeenteraad.

Na zijn hbo-studie maatschappelijk
werk en dienstverlening in Nijmegen,
een vervolgstudie organisatie-wetenschappen in Amsterdam en zijn huidige
werkzaamheden als zorginkoper bij
een zorgverzekeraar in Tilburg en Goes,
heeft Michiel al een groot deel van
Nederland gezien. Toch wilde hij weer
naar Horst, de plek waar hij is

opgegroeid. “Ik ben in De Afhang gaan
wonen en nu ik eenmaal hier ben
gesetteld, wil ik actief aan de slag bij
de plaatselijke afdeling van de PvdA.”
Michiel volgt vanaf zijn dertiende
actief de politiek en is op zijn negentiende bij de PvdA gekomen. “Om
te kijken wat nou bij me past, ben
ik mijzelf gaan oriënteren tussen de

Socialistische Partij en D66. Uiteindelijk
is het de Partij van de Arbeid geworden. Links van het midden, niet té
links, maar een brede volkspartij.
In Nijmegen ben ik in het bestuur
gegaan. Ik vond dat als je lid bent van
een partij, je je dan moet je actief
inzetten.” Als zorginkoper is Michiel
dagelijks bezig met zorg en zoekt hij

oplossingen voor belangrijke vraagstukken zoals: hoe kun je zorg organiseren? Hoe houd je het betaalbaar en
toegankelijk? “Ik probeer me dus ook
in de politiek op zorg te gaan richten.
Als het lukt als gemeenteraadslid of
anders als deelnemer in de commissie
samenleving.”
Momenteel zit Michiel in de commissie ruimte. “In een commissie kun
je alle processen volgen en kijken hoe
de hazen lopen. Daarom heb ik het
gedaan, maar mijn hart ligt toch echt
bij de zorg. Dat vind ik een heel uitdagend onderwerp, zeker omdat nu heel
veel zorg naar de gemeente komt. Wat
dat betreft wordt het een hele spannende tijd: meer geld deze kant op en
meer zelf organiseren. Het is hartstikke
interessant en ingewikkeld, maar het
gaat wel om de ouderen en hulpbehoevenden in Horst aan de Maas.”
Michiel omschrijft zichzelf als breed
geïnteresseerd, ambitieus, energiek,
humoristisch en integer. “De rol die ik
tijdens de gemeenteraadsverkiezingen
ga spelen is helemaal nieuw voor mij,
maar ik ga mee met het canvassen en
de verschillende activiteiten. Ook zal
ik mijzelf op sociale media ontplooien
en mensen in mijn eigen omgeving
aanschrijven. Het is niet meer vanzelfsprekend dat mensen op je stemmen.
Je moet mensen met argumenten
overhalen.”
Michiel krijgt ook te maken met
het groeiende scepticisme onder zijn
kiezers. “Ik vind het jammer dat dit

ontstaat en tegelijkertijd snap ik het
ook. Het is jammer, want het beeld
dat er over politiek ontstaan is, niet
terecht. In Den Haag werken ze zich
te pletter, soms wel tachtig uur per
week en ze worden toch weggezet als
graaiers. Onterecht. Nu de coalitie in
de Eerste Kamer een minderheid is, zul
je meer compromissen moeten zoeken.
Als je het niet echt volgt, dan zul je
heel sceptisch worden. Het is ook wel
lastig, maar het is wel uit te leggen.”
Vroeger wilde Michiel graag naar
Den Haag. “Ik ga voor de gemeenteraad. Vroeger waren mijn overwegingen anders. Ik denk toch dat je als regionaal of lokaal politicus meer vrijheid
hebt in je eigen standpunten. In Den
Haag is het moeilijk om je standpunten
door te drukken.”
Het eerste doel van Michiel is
om plaats te nemen in de gemeenteraad. In de toekomst ambieert hij
ook bestuurlijke verantwoordelijkheid.
“Misschien over vier of acht jaar. Ik wil
eerst in de gemeenteraad en verschillende dossiers leren kennen. Dat vind
ik wel een voorwaarde: dat je je goed
inleest. Ik wil op de hoogte zijn, zodat
ik er over mee kan praten.”
“In de peilingen staan we landelijk
laag. Niet iedereen volgt de gemeentelijke politiek en bij het stemmen wordt
er toch naar landelijke partijen gekeken. We hebben een hele enthousiaste
ploeg en we zitten nu op drie. Vijf
zetels moet haalbaar zijn. We komen
ergens tussen de drie en zes uit.”

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Werken aan werk, iedereen heeft een talent
Hoe vind je nog een baan met perspectief? Hoe kies je een opleiding
voor een sector met toekomst? Niets lijkt zeker. Ook de komende jaren
zullen in onze gemeente behoorlijk wat mensen hun baan verliezen en een
licht oplevende economie zal dat niet voorkomen.
De gemeente kan geen ijzer met
handen breken, maar wel een
waardevolle samenwerkingspartner
voor het bedrijfsleven zijn. Inzet moet
zijn om goede dienstverlening te
bieden. Aan ondernemers én aan
werkzoekenden. De PvdA vindt het
eigen gemeentelijke re-integratie-

team, de werkgeversdienstverleners en
de aandacht voor de talenten van
werkzoekenden belangrijk. Daarmee
maken we het verschil.
We vergroten de kansen van werkzoekenden verder door met gemeenten
in de regio, het UWV, uitzendbureaus
en de sociale werkvoorziening alle

kandidaten in beeld te hebben en met
succes te koppelen aan personeelsvragen van ondernemers. Want ook nu zijn
ondernemers op zoek naar personeel.
Soms voor een tijdelijke opdracht, maar
er zijn ook zorgen of in sectoren als
bouw, techniek en de zorg over enkele
jaren nog wel het juiste vervangende
personeel beschikbaar is.
Wij zijn enthousiast over de kansen
van een campus met hbo- en universitaire opleidingen in de regio. De
meeste mensen in onze gemeente

zoeken echter werk op mbo-niveau. De
PvdA ziet goede voorbeelden in onze
gemeente, waardoor samenwerking
tussen gemeente, onderwijs en ondernemers mensen aan de slag zijn. Op
het Floriadeterrein is op initiatief van
onze gemeente de eerste ploeg aan de
slag voor werk in het groen en de landen tuinbouw.
De PvdA wil in de zorg stageplekken en werkervaringsplaatsen
realiseren om te zorgen dat over
vijf jaar ook voldoende geschoold

personeel beschikbaar is voor de
groeiende vraag. Maatschappelijke
activeringsbanen geven mensen met
wat minder perspectief een kans om
te werken, ervaring op te doen en
zich nuttig te maken. Werk en eigen
inkomen zijn de basis om mee te kunnen doen in de samenleving. En dat
gunnen wij iedereen, jong of ouder,
met of zonder arbeidsbeperkingen.
Kortom: wij werken aan werk.
Birgit op de Laak,
Lijsttrekker PvdA

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
AUTOBEDRIJF

BEDMODE

BADMODE TAFELMODE

Theo van Eeuwijk
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TIJN EN
ALLE DEKBEDOVERTREKKEN IN SA
FLANEL OF KATOEN TEGEN BODEMPRIJZEN!

OUDE
HOLLANDER
Lekker, snijdbare
pikante kaas uit
de Beemster

5,75

CARACTERE
Zoet pikante kaas
met “Karakter”

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

500 gram

500 gram

5,95

Toos en Rob
Wagenaar
Kaaswagen Markt
t.o. het Kruidvat
Winkel
Tienrayseweg 27, Meerlo
vrijdags 09.00-16.00 uur

Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl
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Drukte bij LK synchroonzwemmen
De sporthal van zwembad De Berkel in Horst stond bomvol. Zondag 9 februari vonden hier de Limburgse
B-kampioenschappen synchroonzwemmen plaats. Onder andere de synchroonzwemsters van HZPC uit Horst toonden
hier hun technische en artistieke zwemkunsten.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Limburgs kampioen
ponydressuur
Door: Ponyclub Wittenhorst
In Beek werden in het weekend van zaterdag 8 en zondag
9 februari de Limburgse kampioenschappen dressuur verreden.
Renske Swinkels, lid van ponyclub Wittenhorst uit Horst, wist de
kampioenstitel binnen te slepen.
Na de selectierondes streden de geselecteerde ruiters en amazones
in verschillende klassen om de hoogste eer. Na een spannende strijd
wist Renske Swinkels met haar pony Ezra de kampioenstitel in de
klasse C-L1 te veroveren. Michelle Cuppen behaalde met haar pony
Hoppenhof ’s Esmee een bronzen plak in haar klasse C-B.
Bij binnenkomst in de sporthal van
zwembad De Berkel in Horst is meteen
duidelijk dat het hier niet ging om
een gewone zondagmiddag. Vaders
met camera’s, moeders, opa’s, oma’s,
overige familieleden en vrienden van
de deelnemende synchroonzwemsters
zitten en staan enthousiast op de kant
van het zwembad. Bij het noemen van
de deelneemsters wordt enthousiast
gejoeld.
Aan deze kampioenschappen doen
zes verenigingen uit Limburg mee. Roos
Gielen, trainster bij HZPC, vertelt:
“De Limburgse B-kampioenschappen
zijn voor jonge synchroonzwemsters.
De meiden van HZPC zijn tussen de 8
en 13 jaar. Bij deze kampioenschappen
doen ze wedstrijdervaring op en kunnen ze een medaille winnen.”
De dames worden ingedeeld naar het
aantal diploma’s dat ze bezitten. Als
ze uiteindelijk vijf diploma’s hebben

behaald, mogen ze door naar de volgende categorie, de A-categorie.
Het eerste gedeelte van deze dag
bestaat uit een technisch onderdeel.
De dames zwemmen individueel een
aantal ﬁguren. Hier beoordeelt een
vakjury het technische aspect van de
oefening.
Het tweede gedeelte van de wedstrijd bestaat uit choreograﬁeën: solo’s,
duo’s en groepen. Twee groepen van
HZPC doen mee: één van vijf en één
van zeven zwemsters. Elke groep heeft
een choreograﬁe van twee minuten.
Roos: “Het is natuurlijk een spannende
dag voor de meiden.” Maar ze stelt de
jongedames meteen op hun gemak:
“Jullie hoeven niet zenuwachtig te zijn,
dat doen wij voor jullie.”
Britt Verhaeg (10) en Emma van
de Vicht (7), synchroonszwemsters
van HZPC, vinden het beiden toch een
beetje spannend. Emma doet voor het

T 077 398 64 66, www.kapperscompanyhorst.nl

eerst mee aan de kampioenschappen
en voor Britt zijn dit al haar vierde
kampioenschappen. Beide meiden zijn
kleurrijk opgemaakt door hun trainster
en klaar voor hun groepsdans. Emma:
“We hebben watervaste make-up,
zodat het niet uitloopt.” Ze dansen
allebei op ﬁlmmuziek. Britt: “Mijn
groepje doet een dans op een buitenaards liedje.” Voordat ze beginnen met
van hun choreograﬁe hebben ze geen
speciale rituelen. Na de choreograﬁe
wel: “Na het dansen doen we een
yell”, vertelt Britt, terwijl ze de yell snel
nadoet.
Ondertussen lopen de deelneemsters van andere verenigingen sierlijk
naar het startpunt en beginnen op de
kant met hun choreograﬁe. Zodra de
muziek start, duiken ze het water in en
vervolgen ze hun dans. Als de dans ten
einde is, zwaaien ze en is het wachten
op de uitslag.

mooi haar

Jeugdkampioenen
De Merels
Naast de promotie van hun eerste team, hadden de korfbalsters van
De Merel uit Melderslo nog meer succes. Afgelopen weekend werden zelfs
twee teams kampioen bij de jeugd.
De Merels A1 wonnen zaterdag 8
februari in de Dames A2C-klasse. Met
begeleiding van hun trainer Raymond
Celak en coach Anouk Vullings werden
zij ongeslagen kampioen. Zij wonnen
de laatste wedstrijd tegen Swift A2

met 7-10. De Merels C3 wonnen het
kampioenschap zaterdag in de Dames
C3C-klasse. Hun wedstrijd tegen Roka
C1 eindigde in een 7-3 overwinning.
Het team wordt getraind én gecoacht
door Miek Vullings.
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Cheque voor stichting Mullai
Stichting Mullai heeft onlangs een cheque van 550 euro in ontvangst mogen nemen. Dit bedrag werd de
stichting geschonken door basisschool De Doolgaard in Horst.

Vervolg voorpagina

Staatsbezoek
op station
“Poetin en Rutte hebben net een
staatsbezoek gehad en nu zijn wij aan
de beurt, hier op neutrale grond.” Zo
klinkt de openingszin van de speech
van carnavalsverenging D’n Dreumel,
die als eerste de Hoesorde uitdeelt aan
het gevolg van carnavalsvereniging
Dun Ezelskop. Voor het uitwisselen van
de onderscheiding werden eerst
enthousiast handjes geschud en
kennisgemaakt.

Anton Thurayappah, voorzitter van Stichting Mullai, neemt de cheque in ontvangst
In december hield de Horster
basisschool een kerstbraderie, waarvan
de opbrengst bestemd was voor het
goede doel. Een deel daarvan werd

Radioprogrammering
maandag t/m vrijdag
Reindonk Easy
De Nachtdienst
Op tijd op
L1 NWS
Reindonk NU
Schijven
voor Bedrijven
%&"$$iif L1 NWS
%'"$$iif Middagvitaminen
%+"$$iif L1 NWS
%,"$$iif Reindonk NU
%-"$$iif Melodie-express
&$"$$iif @8
&%"$$iif @9
&&"$$iif Uitzending gemist
&'"$$iif Reindonk Easy
$$"$$iif
$&"$$iif
$*"$$iif
$+"$$iif
$,"$$iif
$-"$$iif
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geschonken aan Stichting Mullai. Met
het geld wil de stichting muziekinstrumenten, stoelen en mogelijk nog een
paar muziekstandaards aanschaffen.

Deze zijn bedoeld als een hulpmiddel
bij de traumaverwerking van verschillende kinderen in het dorp Mullaitivu
in noord-Sri Lanka.

Dierentuin
bij De Lange
De Lange Horst en dj Kid de Luca lanceren op zaterdag 15 februari een
nieuw concept: Dierentuin. Hierbij voeren club-, house-, trap-, moombathon- en latin muziek de boventoon.
De zaal van De Lange Horst wordt
aangekleed als een lugubere versie
van Artis of Burgers Zoo. Op zaterdag
begint de avond met mister Vato
Gonzalez. Kid de Luca, resident dj van
De Lange Horst staat aan zijn zijde.
Getekend bij een new label produceert en draait Kid de Luca voor en
met de grootsten der aarde.

Ook is het mogelijk om met een
échte slang op de foto te gaan. Daani
en Nick Salvador completeren de programmering. De avond wordt gehost
door mc’s Tjen en Nexus. Op vrijdag
14 februari staat de zaal ook al in het
teken van Dierentuin. Dan draaien Kid
de Luca en mc Boogie. De toegang op
vrijdagavond is gratis.

en Ron, hun vrouwen, de ceremoniemeester en de vorst van Dun Ezelskop
ontvingen onder het brengen van de
carnavalsgroet de Hoesorde. “Normaal
wordt dit op de receptie gedaan, maar
dat ging nou gewoon niet. We vinden
het leuk dat we alsnog iets doen”,
zegt vorst Joep Rooijakkers van Dun
Ezelskop. Van D’n Dreumel ontvangen
prins Rob I, zijn adjudanten Rik en Paul,
hun vrouwen, de ceremoniemeester,
de vorst en de voorzitter van de club
de Hoesorde.

De naam van
beide dorpen

Kracht van carnaval

De Hoesorde is de onderscheiding
van de carnavalsverenigingen, die
gebruikelijk wordt uitgewisseld op
recepties van de prinsen. Maar omdat
de prins en zijn gevolg van D’n
Dreumel niet naar de receptie van prins
Harr I van Sevenum konden komen en
andersom, werd afgesproken dit op
station Horst-Sevenum te doen, waar
de naam van beide dorpen in voorkomt. Ook wordt dit beschouwd als de
grens tussen de dorpen.
Prins Harr I, zijn adjudanten Lau

Burgemeester Kees van Rooij was
ook aanwezig bij het uitwisselen van
de kettingen. “Ik dacht eerst, waar
slepen ze me nou weer naar toe? Maar
ik vind het leuk dat de carnavalsverenigingen alsnog iets willen doen.
Dat is volgens mij ook de kracht van
carnaval. Het zorgt voor verbinding
tussen de dorpen. Ik hoop dat beide
prinsen genieten van het aankomende
carnaval.” Het ofﬁciële gebeuren werd
toepasselijk afgesloten met de opmerking: “En nou feest.”

Opluisteren kerkmis

Vocal Group Joy
in kerk Horst
Vocal Group Joy uit Venlo luistert op zaterdag 15 februari de dienst van
18.00 uur in de Sint Lambertuskerk in Horst op. Het koor kent een breed
repertoire van pop, gospel en Afrikaans tot bekendere klassieke werken.
Vocal Group Joy bestaat uit 32
leden en staat onder leiding van Gerda
Hendrikx. De veelzijdigheid van het
repertoire maakt musiceren voor de
leden tot een uitdaging, want iedere
stijl vraagt immers om een ander
vaardigheid.
Vocal Group Joy verzorgt jaarlijks
thema-concerten, concerten op locaties

en diensten in parochies. Op 15 februari
zingt Joy onder andere enkele gospels,
zoals You Raise Me Up en Halleluja en
het overbekende Canon in D van
Pachelbel in een koorarrangement.
Daarnaast kan er ook gerekend worden
op een Afrikaanse versie van het
Sanctus. Voor meer informatie, kijk op
www.vocalgroupjoyvenlo.nl

Culinaire verwennerij, dat vind je bij...

CV De Vlaskop

Orde van verdienste
Melderslo voor Riet
Craenmehr-Theeuwen

Tienrayseweg 10a, Horst
T (077) 398 22 33

www.restauranthetmaasdal.nl

De orde van verdienste 2014 van Melderslo zal tijdens de receptie van
prins Sjoerd in MFC De Zwingel op zondag 16 februari worden uitgereikt
aan Riet Craenmehr- Theeuwen. Dat laat CV De Vlaskop weten.
Riet is al lange tijd actief als vrijwilligster in Melderslo. Zij is ruim elf
jaar lid geweest van het bestuur van
de jeugdcarnaval waar ze mede aan
de wieg stond van de eerste jeugdboerenbruiloft. Riet heeft toen ook de
Orde van de Jeugd mogen ontvangen.
Hierna is Riet lid geworden van
de Vrouwenbeweging Melderslo en
ook hier heeft zij ruim twintig jaar in
het bestuur gezeten waarvan negen

jaar als secretaris en acht jaar als
voorzitster.
Ook is Riet vrijwilligster bij de
dagopvang en samen met drie dames
actief bij het versieren van de kerk.
Toen Riet stopte met werken is ze vrijwilligster geworden bij Elzenhorst, nu
Hof te Berkel. Voor de vereniging was
dit meer dan aanleiding genoeg om
Riet de Orde van Verdienste Melderslo
toe te kennen.

www.haardstede.nl
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Hippiebruiloft in Melderslo
In Melderslo zijn Kelly Jacobs en Gijs Hermans uitgeroepen tot hippiebruidspaar van CV De Vlaskop. De boerenbruiloft wordt dit jaar georganiseerd door KPJ Melderslo, een vereniging die dit jaar haar 90-jarig bestaan viert.
Gijs woont sinds een maand in het
rijk van d’n Dreumel en werkt bij
Interchalet. Kelly studeert nog en speelt
in haar vrije tijd graag waterpolo. Kelly
en Gijs zijn lid van de KPJ maar in het
dagelijkse leven geen stelletje. Er werd
dit jaar dus niet gekozen voor een
standaarduitvoering van de boerenbruiloft: het jaar staat geheel in het teken
van de hippies. De bruidegom heeft
twee lesbische moeders en de bruid
heeft gescheiden ouders.
‘Love, peace and music’ wordt
gedragen door de gehele hippiegroep,
die deze carnaval eens zal laten zien
hoe het er jaren geleden aan toe ging
op bijvoorbeeld Woodstock. Iedereen is
uitgenodigd om op dinsdag 4 maart om en Gijs zich in het onecht verbinden,
15.11 uur het schouwspel, waarbij Kelly te aanschouwen. Vanaf 17.33 uur is er

De commissie Opperbok van CV D’n Bok uit Swolgen heeft besloten
Pieter Timmermans te benoemen tot Opperbok 2014. Deze onderscheiding
voor bijzondere mensen in Swolgen is hem toegekend vanwege zijn
onbaatzuchtige inzet voor de Swolgense gemeenschap.

gelegenheid om het bruidspaar een
handje te geven.

Drie klokkenmakers aan het werk
Wie echt bij de tijd wil zijn, moet zondagmiddag 16 februari naar Museum De Locht in Melderslo komen.
Daar zijn drie ervaren klokkenmakers aan het werk die van alles kunnen vertellen over het maken en repareren
van klokken.
Kinderen mogen onder leiding
van leden van de jeugdgroep een
eigen lapje weven. Zo leren zij
spelenderwijs hoe een weefgetouw
werkt. Tot april zijn er in De Locht ook

diverse wisselexposities te bezichtigen,
bijvoorbeeld Bij ons thuis aan de muur,
een expositie vol nostalgie met familieportretten, diploma’s, vrome afbeeldingen, kruisbeelden en heilwensen. Het

museum is op woensdagen, zaterdagen en zondagen van 11.00 tot 17.00
uur geopend.
Voor meer informatie, kijk op
www.delocht.nl

Pronkzitting D’n Dreumel
Carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst presenteert op zaterdag 15 februari de traditionele pronkzitting.
De zitting start om 20.00 uur in de Mèrthal in Horst.
Op het programma van de Horster
pronkzitting staan optredens van onder
meer TADAA!, Towerband en de Horster
liedjeszangers en -zangeressen.

Buuts zijn er van Ton Brekelmans en
Fer Naus. Ook wordt een ode aan de
prins van D’n Dreumel gegeven.
Uiteraard zorgt de dansgarde van

Pieter Timmermans
Opperbok

carnavalsvereniging D’n Dreumel
voor een act.
Kijk voor meer informatie op
www.dreumel-horst.nl

Pieter Timmermans (65) werd in
Wanssum geboren. Hij werd in 1983
hoofd van de St. Jozefschool in
Swolgen. Destijds nam hij de tweede
klas voor zijn rekening. Bij de overgang
van lagere school naar basisschool in
1985 werd Pieter directeur van de
school. In 2008 werd de school
omgedoopt tot De Klimboom. In 2011
heeft hij afscheid genomen. Nog steeds
komen kinderen Pieter vragen om te
helpen met een gedichtje of liedje
schrijven voor een feest of bruiloft.
Pieter heeft met enkele andere
Swolgenaren joekskapel Hoëge Noë(d)t
opgericht waarvan hij nog steeds de
vaste trommelaar is. Ook heeft hij in
1985 de eerste Swolgense schlager
geschreven: Ziedde ien Zwollege gebaore. Toen trad hij ook voor het eerst
op in de Swolgense carnavalsrevue.

Eerst nog alleen, later met aanvulling
van zijn neef Jac Deenen als De Volle
Nève. Vanaf 2000 werden ze opnieuw
uitgebreid met zijn vrouw Bernadette
en dochters Anne en Femke.
Na ruim 30 jaar stopt Pieter met
De Volle Nève op de Swolgense revue.
Ruim tweehonderd liedjes vloeiden uit
Pieter zijn pen en uit al deze liedjes
is ook de tweede Swolgense schlager
ontstaan, Ik hald van Zwollege.
Ook het clublied van
Kindervakantiewerk Swolgen en het
clublied Ik bedoel, Jeu de Boules van
JDBS komt uit de hand van Pieter. Ook
begeleidde hij andere revueartiesten en verzorgde hij kerstoptredens
voor bewoners van verzorgingstehuis
Elzenhorst.
Zijn grootste wens? Het opzetten
van een smartlappenkoor.

Textielpost in Museum
de Kantfabriek
Het verhaal achter het handwerk, daar is textielicoon Berthi Smith-Sanders altijd naar op zoek. Niet alleen
het verhaal is belangrijk, ook wil zij met de tentoonstelling Textielpost de ansichtkaart weer onder de aandacht
brengen, vooral in dit digitale tijdperk. Om deze reden is ze gestart met het project Textielpost.
Vakantiegangers werd gevraagd
om een ansichtkaart met een textielafbeelding vanaf hun vakantieadres
op te sturen. De voorkant van de
kaart geeft een beeld van textiel over
de hele wereld. Op de achterkant
wordt de afzender verzocht om enige

informatie over het gebied te schrijven.
Tot nu toe zijn er ruim vijfhonderd
kaarten binnengekomen. Museum de
Kantfabriek exposeert deze ansichtkaarten zodanig dat de bezoekers
zowel de voor- als de achterkant kunnen zien.

De eerste dag van deze tentoonstelling is zondag 16 februari. Het
museum is dan geopend van 11.00
tot 17.00 uur. Berthi Smith-Sanders is
zelf ook aanwezig.
De tentoonstelling Textielpost
loopt tot en met 30 maart.

Gekke Maondaag Grubbenvorst
Gekke Maondaagsvereinging De Plaggenhouwers uit Grubbenvorst houdt maandag 17 februari haar
carnavalstraditie in ere met haar jaarlijkse gekke maondaag.
Heel Grubbenvorst staat die dag
van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds
laat op zijn kop. Voorafgaand aan de
gekke maondaag is al een vol programma dat begint op zaterdag
15 februari met het WA-WA-bal in
café ’t Stammineke. Dit bal wordt
gezien als de opwarmer voor de
gekke maondaag en begint om
20.00 uur. Het thema is dit jaar
après-skiparty.
Op zondag wordt op 10.00 uur

een dialectmis gehouden in de kerk.
Deze wordt opgeluisterd met carnavalsmuziek.
Gekke maondaag zelf begint al
om 08.00 uur. Dan wordt prins Frans I
thuis opgehaald en door Grubbenvorst
gereden. Vervolgens wordt het boerenbruidspaar opgehaald. Om 09.00 uur
wordt de gekke maondaag ingeschoten door de schutterij op het Pastoor
Vullingsplein.
Daarna wordt om 10.00 uur de boe-

renbruiloft gehouden en is de sleuteloverdracht op het gemeentehuis.
Een kans om het boerenbruidspaar te
feliciteren krijgt men vanaf 11.00 uur
tijdens een receptie in de residentie
van de Plaggenhouwers, café
De Vonkel. De optocht trekt vanaf
14.30 uur door het dorp. Vanaf
16.00 uur is het groot gekke maondaagsfeest in alle cafés. Kinderen
en jeugd kunnen carnaval vieren in
gemeenschapshuis ’t Haeren.

Jeugdprins Tom III
van Ût Ezelsköpke
De jeugdprins van ût Eazelsriëk werd op zondag 2 februari voorgesteld:
prins Tom III (Stegmeijer) van jeugdcarnavalsvereniging Ût Ezelsköpke.
Met zijn adjudanten Siem (Huijs)
en Koen (Lemmen) zwaait Tom de
scepter in Sevenum, bijgestaan door
de raad van elf en de dansmarietjes.
Het motto van jeugdprins Tom III
luidt: ‘Efkes nit darte in de kieët of

trappe teage ûnne bal, want same met
gans Zaerum viere weej carnaval.’
Op zondag 23 februari kan men
vanaf 15.11 uur de jeugdprins en zijn
gevolg feliciteren in de Eazelsstal De
Wingerd.
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11 vragen aan Prins Peter III

‘Ik ben van mijn beide
adjudanten ook een
keer adjudant geweest’
Weej wense Prins Peter,
Prinses Monique en
adjudanten Sandor en
Richard veul plezeer!

AUTOBEDRIJF

Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

enne fijne vastenaovend
Lenssen, van alle markten thuis
www.lenssenadvies.nl
enssenadvies.nl

4VS½IWNkX4VIIRW4IXIV--zet de bloome deze carnaval ma good boête!
Kogelstraat 62, Hegelsom
077 398 76 65

BLOEMSIERKUNST

www.kogeldistel.nl

Gefeliciteerd prins Peter en
adjudante Sandor en Richard!
Mak d’r enne schonne carnaval van!

www.acb-solutions.nl

CV D’n Tuutekop
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Prins Peter III, Prinses Monique
en adjudanten Sandor en Richard:
weej wense jullie enne
biestige schonne
vasteloavend!

www.innovista.nu

Weej bouwe
now gen huus of
halle, ma goan met
D’n Tuutekop
knalle

Wie ben je?
Mijn naam is Peter
Wagemans (37).
Ik ben getrouwd met
Monique en vader van drie
kinderen, Sjors (7), Eef (6) en Lonne (3). Ik ben
al jaren bestuurslid van carnavalsvereniging
D’n Tuutekop waar ik de functie van vicevoorzitter vervul. Ook zit ik in de redactie van de
Kakelkrant, het carnavalsblad in ons dorp.
Waar werk je?
Ik ben algemeen directeur bij bouwbedrijf Van
Bussel ’t Hout in Helmond. Wij vallen onder de
van Bussel Groep die, naast een bouwbedrijf,
ook het nodige aan vastgoedpanden in de
regio bezit. Bij collega’s werd mijn uitverkiezing
met veel enthousiasme ontvangen, aangezien
diverse collega’s ook echte carnavalsvierders
zijn. Maandag na mijn uitkomen was mijn kantoor voorzien van rood, geel en groene slingers
en de vlag van D’n Tuutekop.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om
prins te worden?
Het is een hele eer wanneer de prinsencommissie op een avond bij je binnenloopt
met de vraag of je de nieuwe heerser van het
Tuuteriek wilt worden. Aangezien ik enkele jaren
geleden al deel heb uitgemaakt van de raad van
elf en twee jaar geleden adjudant bent geweest,
weet je wel wat er op je af komt.
Al maak je als prins alles wel intenser mee.
Hoe voelde het om tot prins te worden
gekozen?
Het geeft een fantastisch gevoel. Je kunt het
niet beschrijven, maar ik kan het wel iedereen
aanraden om ja te zeggen. De komende weken
gaan we er intensief tegenaan met mijn prinses
Monique en mijn adjudanten Richard en Sandor
Verhaeg (broers van elkaar). We gaan er een
geweldig seizoen van maken. Van beide adjudanten ben ik adjudant geweest. Richard was
in 1995 jeugdprins en Sandor was in 2012 prins
van D’n Tuutekop.
Wat betekent carnaval voor jou?
Voor mij is het carnavalsgevoel op een goede,
spontane en enthousiaste manier plezier maken

met alle aanwezige mensen. Samen genieten
van de geweldige dagen.
Wat wordt er volgens jou van een prins
verwacht?
Je bent het boegbeeld van de vereniging, die
dan ook voorop gaat in het feestgedruis en met
de hele uittrekkende groep er een prachtig feest
van gaat maken.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Een ﬁjne carnaval waar je van moet genieten,
met een ﬂinke portie lol en gein.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
De receptie was geweldig. Allemaal die mensen
die speciaal voor jou komen, een volle zaal en
een receptie die een uur uitloopt door de hoeveelheid mensen die een handje komen geven.
Dat is echt geweldig mooi. Als je dan je kinderen
naast je ziet staan achter de receptietafel en die
staan te genieten van alle aandacht, cadeaus en
woordjes, raakt je dat toch wel.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens
carnaval?
Heel veel slaap zal ik niet krijgen, maar dat is
ook niet erg, want je krijgt er iets geweldigs
voor terug. Veel vrij zal ik niet hebben, maar wat
later beginnen zal wel geregeld voor komen.
Op vakantie gaan met carnaval is geen optie.
Carnaval wil en kan ik niet missen.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen
houden?
Het geheim houden was niet moeilijk. Met
name omdat de mensen om ons heen niet het
idee hadden dat de prins dit jaar wel eens uit
onze vriendengroep zou kunnen komen. We
hadden twee jaar geleden al een prins uit onze
vriendengroep (Sandor I) waar ik adjudant van
was, dus de aandacht van de mensen was met
name op andere personen gericht, wat wel lekker was.
Welk advies zou je je opvolger in 2015 mee
willen geven?
Als ze je komen vragen, zeg dan ja, want het is
heel speciaal. En ga er dan van genieten, want
dit nemen ze je nooit meer af.
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11 vragen aan Prins Harrald I

CV Kroeënekraan en Pieëlhaas

‘Even de dagelijkse dingen aan de kant zetten en
met de hele gemeenschap een feestje bouwen’

Wie ben je?
Harrald Vullings (met deze carnaval ‘Prinske’). Ik ben 18
jaar bij de raad van elf. In 1997 was ik adjudant bij prins
Ger en in 2004 bij prins Eric, vanaf 2007 ben ik vorst. Ik ben
getrouwd met Esther en we hebben twee kinderen Jessie
(14) en Max (11). Zij vinden het superleuk. Jessie zit bij de
jeugdraad en Max voelt zich ook een beetje prins als hij de
prinsenmuts op heeft van pap. De buurt reageerde superleuk
en heeft ons huis en de straat supermooi versierd.
Waar werk je?
Ik ben zelfstandige en eigenaar van Star licht en geluid,
mannetje-van-alles maar vooral dj. We zijn in 1994 gestart
met het bedrijf. Dit jaar is dus het
20-jarig bestaan. Ik heb
LTS electro gedaan en VEV
MBI electro. Mijn personeel vindt het helemaal
geweldig. Ze zorgen
met z’n allen voor een
feestje en staan de
gehele carnaval klaar

Laot de speakers
knalle,
same carnavalle

voor Star. Er moet ook gewerkt worden natuurlijk in deze
drukke tijd.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te
worden?
Als ze je als carnavalsvierder vragen om jubileumprins te
worden van jouw dorp(en) Kronenberg en Evertsoord, dan
vind ik dit een grote eer. Mijn antwoord was dan ook meteen
ja. Carnaval vieren zit in ons bloed.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Prachtig, ik ben supertrots en blij. Toen de prinsencommissie me vroeg, viel ik helemaal stil en mijn hart bonkte
in mijn keel. Mijn adjudanten zijn René Hoogers en Ruud
Aerts. Deze adjudanten heb ik zelf mogen kiezen. René is
een topkerel die uit een carnavalsfamilie komt en leider
is van het eerste elftal van SV Kronenberg. Hij heeft een
keileuk Meijels ‘dörske’ Naomi. Ruud en Yvonne hebben we
leren kennen tijdens de zwangerschap van onze dochters
Jessie en Anouk. Ruud is muzikant en secretaris bij fanfare
Monte Corona en speelt saxofoon in onze Kranenkapel. Mijn
prinsesje Esther ken ik al vanaf 1986. Ze staat altijd voor me
klaar.

Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval is even de dagelijkse dingen aan de kant zetten en
met de hele gemeenschap een feestje bouwen.
Wat wordt er volgens jou van de prins verwacht?
Vooropgaan in het feestgedruis met jong en oud. Zeker niet
te vergeten de ouderen en zieken, waarbij we op bezoek
gaan.
Wat wens je de carnavalsvierders in je gemeente toe?
Veel lol en plezier en respect voor elkaar.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Deze carnaval wordt één groot hoogtepunt, met als toetje
het 5x11 jubileumweekend op 29 en 30 november.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens carnaval?
Niet zo heel veel, maar elk uurtje is meegenomen.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen houden?
Mijn trucje was dat ik als vorst heel graag het jubileumtrio
wilde begeleiden. Er waren wel vermoedens omdat een
jubileumprins meestal uit de vereniging komt.
Welk advies zou je je opvolger in 2015 mee willen
geven?
Genieten van begin tot eind!

P R I N S H A R R A L D I G E F E L I C I T E E R D N A M E N S O N D E R S TA A N D E B E D R I J V E N
Aanbouw
Verbouw
Nieuwbouw
Utiliteitbouw

uwen
ouwd boHarrald
“Vertrprins
Wij wensen
aan kwaliteit”
een fijne carnaval!
Meerweg 28
5976 NT Kronenberg

077 467 3607
06 55 69 36 07

‘Voor particulier
en bedrijf’

www.markvanlier.nl
info@markvanlier.nl
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11 vragen aan Prins Dido I
Pien in de spieren van het springen en hossen,
Ozze Dido kan dat vur ow oplossen!
Peelstraat 7
5976 NK Kronenberg
T: 077-374 39 66
E: info@fysiotherapiemulders.nl

‘Ik vond het wel leuk
hints te geven aan iedereen die niks doorhad’

www.fysiotherapiemulders.nl

Wouterstraat 36, 5966 PR America
T 077 - 464 04 20 E info@HenkAarts.com I www.HenkAarts.com

schonne carnaval gewenst!
Wij feliciteren Prins Dido I en adjudanten
Spar van den Beuken | Nusseleinstraat 2, 5966 NJ America, Tel. 077 464 16 82

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

Weej winse ow ene
kei schonne carnaval!

CV De Turftreiërs
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Cateringservice
Jolanda Pouwels
Wej wense prins Dido I en
adjudante ene ﬁjne carnaval!
www.cateringservicejolandapouwels.nl
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America T: 077-4641453

ŝĚŽ͕ZƵƵĚĞŶEŝĞůƐƉƌŽĮĐŝĂƚĂůƐƚƌŝŽĞŶ
ƵŶŶĞĮũŶĞĐĂƌŶĂǀĂů͘ĂĂƚǁĞĚĞǌĞĐĂƌŶĂǀĂů
ǀĂĂŬƐĂŵĞƚćƂƚŵŽĂŐĞǌŝĞŶ͊
Dorperpeelweg 1, 5966 PM America, tel. 06 39 23 92 65, www.blauwebessenland.nl

Lekker zoepe,
same täöt,
hatseﬂatse in de
gäöt

Wie ben
je?
Mijn
naam
is Dido
Janssen.
En een bijnaam?
Heb je met zo’n
naam nog een bijnaam nodig? Ik heb een heel
mooie, superleuke vriendin, Lisa Reintjes uit
’t dartele Veulen. Haar reactie toen ik uitkwam,
was onvergetelijk: zij wist nog van niks. Ook
de buurt reageerde heel leuk. Onze straat is al
omgedoopt van de Nieuwe Peeldijk naar
d’n Prinsendiek.
Waar werk je?
Ik werk nu dik een jaar met heel veel plezier
en met fantastische collega’s en patiënten als
fysiotherapeut bij Fysiotherapie Mulders in
Kronenberg. Mijn baas vond het ook geweldig
dat ze me gevraagd hadden om prins te worden. Ook is de tuin versierd door ‘nog’ onbekenden, chapeau.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om
prins te worden?
Kun je ook nee zeggen, dan? Mijn vader, Ger,
was in America samen met Lambert (vader van
adjudant Ruud) onder begeleiding van Ton Derix
de eerste adjudant.
Hoe voelde het om tot prins te worden
gekozen?
Ik had de benoeming echt niet verwacht, maar
daarom was het des te leuker. Ik zat nog op
het werk, dus moest me een beetje inhouden,
maar het is natuurlijk een grote eer als ze je
vragen om prins te worden van zo’n mooi
dorp. Mijn grote vrienden en adjudanten zijn
Niels Hesp en Ruud van den Munckhof en mijn
prinsesje is Lisa. En ja, die heb ik zelf uitgeko-

zen, zelfs mijn prinses. Wat mijn adjudanten zo
speciaal maakt, is de band die we al hebben
vanaf de kleuterschool.
Wat betekent carnaval voor jou?
Het carnavalsgevoel voor mij is samen met het
hele dorp gek doen, lekker genieten van de
mooiste tijd van het jaar onder het genot van
een gele rakker.
Wat wordt er volgens jou van een prins
verwacht?
Daar heb ik niet over nagedacht. Gewoon
lekker genieten en de sfeer een beetje (veel)
aanzwengelen, denk ik.
Wat wens je de carnavalsvierders in de
gemeente toe?
Veel lachen, dansen, genieten van bier. En dat
ze carnaval heel doorkomen.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Het uitkomen vond ik echt heel vet en het kronen van mijn prinsesje die nog nergens vanaf
wist ook, mede dankzij het gezelschap van
’t Dartele Veule. De sleuteloverdracht, daar kijk
ik ook naar uit: een lange maar ‘biëstig gezellige’ dag.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens
carnaval?
Zo min mogelijk.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen
houden?
Gewoon je mond dichthouden. Maar ik vond het
af en toe ook wel leuk om wat hints te geven
aan iedereen die niks doorhad. En de week van
tevoren met de raad van elf was ook echt gaaf,
hè jongens?
Welk advies zou je je opvolger in 2015 mee
willen geven?
Zorg voor genoeg eieren en een afwasmachine.
Die hebben wij nog niet.
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SOS Meerlo-Wanssum

Cheque voor
dovenschool Gambia
De Kammeräöj van carnavalsvereniging De Vöskes uit Meerlo hebben het nieuwe project van SOS MeerloWanssum een donatie gegeven van 111,11 euro.

Gefeliciteerd Prins Harr!
Kamperen,
dineren en recreëren
in Limburg!

www.schatberg.nl | Sevenum | T 077 467 77 77

Restaurant Vitellius
Kerkstraat 11,
5975 BH Sevenum
T: 077 467 43 46
www.vitellius.nl

Prins Harr, Lau en Ron
Geniet en maak d’r unne moije Vastelaovond van!

Weej wense Prins Huarunr,ne
Adjudante Ron en Larneval!
super schoeëne ca

Het bestuur van De Kammeräöj biedt de cheque aan
De donatie werd onlangs
overhandigd aan de familie
Goumans-Coenders, die het project
van de bouw van een school voor
dove kinderen in Gambia heeft
geadopteerd. De Kammeräöj besloten
om een deel van de opbrengst van

de jaarlijkse Nieuwjaarswandeltocht
te schenken aan dit doel in het
dorpje Jiboro in Gambia.
De Kammeröäj geven jaarlijks een
donatie aan een goed project in
Meerlo of daarbuiten waarbij
inwoners van Meerlo betrokken zijn.

Het project van de dovenschool in
Gambia wordt ook gesteund door de
landelijke tv-actie van Stichting Wilde
Ganzen. Dat betekent dat de giften
aan dit project door Wilde Ganzen
worden vermeerderd met veertig
procent.

(077) 85
851 59 96

www.destacado.nl
ww
ta

Onze Vader nader bekeken
Overal ter wereld bidden mensen het Onze Vader. Het is zelfs in meer dan 1.200 talen beschikbaar. Wat maakt
dit gebed zo bijzonder? Dat wordt dinsdag 18 februari vanaf 20.00 uur besproken in het Parochiehuis in Sevenum.
Waarom wordt het Onze Vader ook
wel ‘het volmaakte gebed’ genoemd?
Het is volgens de organisatie van de
discussieavond het gebed dat Jezus
onszelf gegeven heeft. Het Onze Vader

wordt ook wel ‘de samenvatting van
het hele evangelie’ genoemd.
Welke betekenis heeft het ‘Onze
vader‘? Wordt het bewust of op de
automatische piloot gebeden?

Het Parochiehuis vindt het tijd om de
schoonheid van het gebed te ontdekken en ervaren. Dinsdagavond
18 februari wordt het Onze Vader
nader bekeken.

Luxe catering,
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inspirerende
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Puur en smaakvol genieten
rop!
ze
et ôz Ron veu
m
r
o
r
Dit ja dmonteu
n
plafo
Horsterweg 38, 5975 NB Sevenum
Tel. 077 467 22 44
info@verhaagparket.nl

www.verhaagparket.nl
parketvloore, wanden, schuufwande en plafonds
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Receptie prins Bart II
De receptie van prins Bart II van CV D’n Bok uit Swolgen vindt plaats op zaterdag 15 februari.
8YfYWYdh]Y]gjUbUZ%-"(-iif]bWUZ!nUU`K]`\Y`a]bU"6Ufh==kcfXhh]^XYbgn]^bfY[YYfdYf]cXYV]^[YghUUb
XccfUX^iXUbhYb:fYY_YbB]`g"JccfUZ[UUbXUUbXYfYWYdh]Y\]^ghXYWUfbUjU`gjYfYb][]b[gUaYbaYh
^cY_g_UdY`<c[YBcXhXYj`U[V]^Df]bg6Ufh=="N]^jYfhfY__Ybca%+"()iifjUbUZWUZ!nUU`
Wilhelmina. (Foto: HC Fotograﬁe Horst)

www.metieske.nl

www.croesmoeke.nl
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11 vragen aan Prins Harr I

‘De kinderen hadden tranen in de ogen
bij het uitkomen’

dat door het UKP geregeld is. Toen het masker afging kwam de
ontlading, onbeschrijfelijk.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens carnaval?
Slapen zal er niet zoveel van te komen. Gelukkig heb ik op het werk
vrije dagen kunnen regelen. Dan kan ik wellicht wat herstellen.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen houden?
Niemand had een vermoeden. Er deden wel geruchten de ronde
dat wij (ikzelf, Lau of Ron) in het trio zouden kunnen zitten. De
laatste twee dagen werden de geruchten zo hardnekkig dat het
erg moeilijk werd. Lau en ik zitten bij joekskapel Labberjoeks.
We moesten wat verzinnen, want zij moesten vrijdag en zaterdag
optreden bij de Melderslose zittingsavond. Lau ging zogenaamd
naar Litouwen voor zijn werk en heeft na vrijdagavond de hele

Weej felicitere prins Harr I, zien
adjudante Lau en Ron en wense
jullie unne schoëne carnaval!

Sevenum: Peperstraat 54, 5975 BW Sevenum
Tel. (077) 467 82 17
www.theolommen.nl Horst: Kloosterstraat 12, 5961 GE Horst

dag op zolder gelogeerd. Hij belde zelfs vanaf zolder naar huis
om te vertellen hoe het in Litouwen was. Ik had donderdags gips
om mijn arm gedaan en kwam daarmee op de repetitie: ik was
gevallen en kon niet meedoen. Ron heeft het waarschijnlijk het
moeilijkste gehad. Hij zat bij het UKP (Uitkomen prins commissie)
en heeft zich in alle bochten moeten draaien om niet verdacht te
zijn. Tot vijftien minuten voor het uitkomen stond hij achter de
coulissen nog alles te regelen.
Welk advies zou je je opvolger in 2015 mee willen geven?
Geniet ervan, van begin tot eind.
Het is een fantastische
belevenis die je absoluut
niet mag missen.

Op spek , eier
en beêr, make weej
ezels biëstig veul
plezeer

Weej wense ow
unne schoene
carnaval!
TEL.: (077) 467 37 77, PASTOOR VULLINGHSPLEIN 22, SEVENUM

Veural mit
bepoalt eeder
zien eigen

gezich

Wae winse ozze collega
Harr 1ste, zien ganse femilie
en alle Ezels en Ezelinnen
unne joeksige vastelaovend

Technisch Gevelbouw Management
www.tgm.nl

Eigen Haard
www.eigenhaardcitymeubel.nl
Sevenum
Horsterw

meubel

Wij feliciteren
prins Harr

PRINS HARR I
GEFELICITEERD NAMENS
DEZE BEDRIJVEN

dees daag

CV DUn Ezelskop

Wie ben je?
Ik ben Harr Nabben. Ik ben getrouwd met Marielle Keursten en
heb twee kinderen Coco (14) en Nikka (12). De kinderen zijn erg
trots op hun papa. Ze hadden tranen in hun ogen bij het uitkomen,
ze wisten van niets. Vriendenkluit ACB (Atletico CoolBox) had de
dag na het uitkomen de ezel voor de deur al beschilderd. De buurt
heeft het huis en de straat versierd.
Waar werk je?
Ik werk sinds 2001 bij TGM (Technisch Gevelbouw Management) in
Asten. Mijn werkgever vindt het helemaal top. Hij zit bij zanggroep
Hoondervel en zit dit jaar weer in de ﬁnale van het LVK. Toen ik
dinsdag weer op het werk kwam, was er een grote poster op de
schuifdeur opgehangen. Ook was het kantoor versierd.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te worden?
Ik heb altijd gezegd: als ze mij vragen, zeg ik geen nee. In mijn
familie zijn diverse prinsen geweest: prins Jan Nabben (1961) en
prins Jear Nabben (1973) van vaders kant, en prins Sjack Driessen
(1975), prins Piet Driessen (1988) en prins Hay Driessen (1998 bij
De Kroeënekraan en Pieëlhaas) van moeders kant. Mijn peetoom
Jan was in 1961 prins en ik ben de 61e prins.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik was totaal van de kaart. Zaterdagmorgen kwam vorst Joep mij
uur vragen. Ik zei direct ja. Toen kwam mijn vrouw binnen. Zij viel
bijna steil achterover. Nadat we bijgekomen waren, hebben we er
een biertje op gedronken. Het stond buiten kijf dat mijn vrienden
Lau en Ron mijn adjudanten zouden worden. Met beiden ben ik al
kameraad sinds de kleuterschool.
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval is lekker de boel de boel laten. Het leven is al serieus
genoeg. Het is ﬁjn een aantal dagen niet aan de dagelijkse zorgen
te denken maar een feestneus op te zetten en gek te doen.
Wat wordt er volgens jou van de prins verwacht?
We zijn goed begeleid door vorst Joep. We hebben een druk programma, worden bij diverse ofﬁciële aangelegenheden verwacht.
Zaterdag hadden we met de prins van Horst een ontmoeting op
het station, uniek.
Wat wens je de carnavalsvierders in je gemeente toe?
Dat iedereen een paar dagen alle zorgen aan de kant mag zetten
en gewoon geniet.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Het hoogtepunt was tot nu toe het uitkomen. Fantastisch spektakel
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America
Helmondse oavond
vr 14 februari 20.30 uur
Locatie: Café Station America

Receptie jeugdprins en
-prinses
za 15 februari 20.11 – 21.30 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: Bondszaal

Optreden Ierse band
The Hooley’s

Jeugdboerenbruidspaar
Sten en Wieneke
In Hegelsom kwam zondag 9 februari het nieuwe jeugdboerenbruidspaar
van Jeugdcarnaval Hegelsom uit: Sten van Rens en Wieneke Manders.

za 15 februari 22.00 uur
Locatie: Café Station America

vader en moeder van de boerin.
Ook suikertante Eva Vullings staat het
bruidspaar bij deze carnaval.
Voor meer informatie, kijk op
www.jchegelsom.nl
Foto: Marcel Hakvoort

Cambrinus in Horst ontvangt woensdag 19 februari de Canadese Lynn
Miles op haar podium. De zangeres en gitariste werd in de folk- en countrywereld behoorlijk populair toen ze doorbrak met haar cd Unravel uit 2003.
song voorneemt om in de volgende
romance niet als het slachtoffer te
eindigen, gebeurt dit met een vinnige
helderheid.
Het concert begint om 20.30 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.cambrinusconcerten.nl

Dorpsraadvergadering

za 15 februari 20.00 uur
Locatie: OJC Canix

wo 19 februari 20.00 uur
Locatie: ‘t Haeren

Hiërezitting

Hegelsom

zo 16 februari
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: café D’n Hook

Seniorenmiddag
za 15 februari 13.30 uur
Organisatie: CV D’n Tuutekop
Locatie: zaal Debije

Meerlo

Phoenix paprikaparty

vr 14 februari 21.00 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: café ‘t Brugeind

za 15 februari 20.30 uur
Locatie: OJC Phoenix

Horst

di 18 februari 21.00 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: café Boëms Jeu

vr 14 februari 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

do 20 februari 20.00 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: Café Station America

Broekhuizen

Love Injection, disconight
met Marc Verlinden
vr 14 februari 21.30 – 02.00 uur
Locatie: café Cox

vr 14 februari 23.00 – 03.00 uur
Locatie: OJC Niks

Valentine’s Day

Broekhuizenvorst

Optreden vocalgroup Joy

za 15 februari 20.11 uur
Organisatie: CV De Blauwpoët
Locatie: BMV De Schakel

Evertsoord

vr 14 februari
Locatie: Blok10

za 15 februari 18.00 uur
Locatie: Sint Lambertuskerk

za 15 februari 20.00 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: De Mèrthal

Dierentuin: de opening
za 15 februari 21.11 uur
Org: CV Kroeënekraan en Pieëlhaas za 15 februari 22.30 – 04.00 uur
Locatie: De Smêlentôs
Organisatie: Kid de Luca
Locatie: De Lange

Receptie prins
zo 16 februari 14.00 – 15.30 uur
Organisatie: CS De Klotbultjes
Locatie: De Zaal

Grubbenvorst
Finale LVK
vr 14 februari 20.00 uur
Org: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: Veilinghallen ZON

Jeugdprins Dennis
Kronenberg en
Evertsoord

Gekke zôndig: dialectmis

In een volle Torrekoel vond vrijdag 31 januari het jeugdprinsenbal
van Kronenberg en Evertsoord plaats. Na een uitzending van KB
international werd Dennis van Middendorp uitgeroepen tot de nieuwe
jeugdprins van Kronenberg en Evertsoord. Zijn adjudanten zijn Juul
Vullinghs en Charlotte Vullinghs. Het prinselijk gezelschap houdt op
jf]^XU[&%ZYVfiUf]jUbUZ%-"%%iiffYWYdh]Y]b8YHcffY_cY`]b
Kronenberg.

ma 17 februari 10.00 uur
Org: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: café De Vonkel

zo 16 februari 10.00 uur
Org: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: OLV Ten
Hemelopnemingkerk

Hengstenbal
vr 14 februari 21.11 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: café ‘t Paradijs

Demonstratie klokken maken
zo 16 februari 11.00 – 17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

zo 16 februari 14.11 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel

Meterik
Informatieavond Zorg en
Fiscus voor mantelzorgers
en zorgvragers
do 13 februari 19.30 uur
Org: Zorgadvies en Regelhulp,
FNV, Stichting Back2Basic en
Stichting Helpt Elkaar
Locatie: zaal ‘t Kruuspunt

Limburgse regiokampioenschappen springen voor pony’s
za 15 en zo 16 februari
Organisatie: Paardensportvereniging St. Joris
Locatie: Molenhorst-hallen

Sevenum
Valentijnsevent

Start expositie Textielpost
zo 16 februari 11.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

vr 14 februari
Organisatie: Roots
Locatie: OJC Walhalla

100% Loco: Love night
Optreden Aaron Tom
Collinsband

vr 14 februari 21.00 uur
Locatie: café Croes Moeke

zo 16 februari 16.00 uur
Locatie: Café Cambrinus

Schuimparty

Optreden Lynn Miles
wo 19 februari 20.30 uur
Locatie: Café Cambrinus

WaWa-bal: après-skiparty
za 15 februari 20.00 uur
Org: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: café ‘t Stammineke

Melderslo

Pronkzitting

Pieëlbal

Griendtsveen

Kelsoavend

Receptie prins
Love night 5: Valentine
Edition

zo 16 februari 14.11 uur
Organisatie: CV De Krey
Locatie: Maaspaviljoen

Zittingsoavend
Miles kreeg voor de cd Unravel een
Juno Award. Voor de opvolger, Love
Sweet Love, ontving ze drie Canadian
Folk Music Awards. Miles is een singersongwriter wiens teksten meestal accuraat en nooit ontsierd door gezochte
beeldspraak zijn. Als ze zich in een

Vrijgezellenfeest
boerenbruidspaar

Breicafé

Receptie prins

Lynn Miles in Cambrinus

Lottum

ma 17 februari 16.00 uur
Org: GMV De Plaggenhouwers

Truujebal

Hengstenbal
Sten en Wieneke worden op
carnavalszondag in het onecht verbonden door pastoor Wouter Janssen. Gwyn
Verdellen en Job Willems nemen de rol
van vader en moeder van de boer waar.
Lynn Spreeuwenberg en Stan Poels zijn

Gekke maondaagsfeest

za 15 februari 19.00 uur
Organisatie: CV Ut Ezelsköpke
Locatie: café Metieske

Bespreking Onze Vader
Dorpsraadvergadering
do 20 februari 20.00 uur
Locatie: De Riet

Kronenberg
H. Vormsel
vr 14 februari 18.30 uur
Locatie: Theresiakerk

di 18 februari 20.00 uur
Locatie: Parochiehuis

Swolgen
Carnavalsmis
za 15 februari 18.30 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: Lambertuskerk

Receptie prins
Gekke maondaag: boerenbruiloft en receptie

Bonte avond

za 15 februari 19.49 uur
vr 14 februari 20.00 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Org: CV Kroeënekraan en Pieëlhaas Locatie: café-zaal Wilhelmina
Locatie: De Torrekoel

Tienray

‘t Talent
Gekke maondaag: optocht
ma 17 februari 14.30 uur
Org: GMV De Plaggenhouwers

Tienderse revue

zo 16 februari 14.11 uur
vr 14 en za 15 februari 19.30 uur
Org: CV Kroeënekraan en Pieëlhaas Organisatie: CV De Geiten
Locatie: De Torrekoel
Locatie: Parochiehuis
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Medische Religie
zorg
America
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Huisarts en apotheek
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Broekhuizen
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Horst

Broekhuizenvorst

Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W v-a-l-nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-18.00 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

nUhYfXU[

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

Sevenum
Huisarts De Weert & De Vos
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68, spoed = keuze 1
Receptenlijn: 088 080 01 11
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-12.20 uur

Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
Hagerhofweg 2 5912 PN Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
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
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La Providence (kloosterkapel)
zondag
Heilige mis
11.15
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Kronenberg
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Swolgen
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Verloskundige zorg

Tienray

Verloskundige praktijk
Horst & Maasdorpen
Westsingel 98 Horst
Raadhuisplein 2 Meerlo
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
T 077 398 14 50
W verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl
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Brand, ongeval of misdrijf
Geen spoed, wel politie?
T 0900 88 44

De uit Colorado afkomstige band
van Aaron Tom Collins staat op
zondag 16 februari om 16.00 uur op
het podium van café Cambrinus in
Horst.
De sound van de vijfkoppige-band
bevat onder andere invloeden van
blues, sixties soul, rock ’n roll en R&B.
De stem van Collins wordt wel eens
vergeleken met die van Tom Waits en
Randy Newman, terwijl de muziek
wordt vergeleken met artiesten als Jack
White en Sam Cooke.
Zanger en pianist Collins wordt op
het podium bijgestaan door saxofonist
Andy Wild, drummer Alex Hebert,
trompettist Robert Cole Sackett en
Franco Valentino die de contrabas
bespeelt.

van Well

STERK

Garagedeuren t Kunststof kozijnen t Zonweringen

in onderhoud
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077 - 466 39 20 | 06 - 12 67 13 63

www.mathpeeters.nl
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De Schuilplaats
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Parochiecluster Horst
Alarmnummer

Aaron Tom Collins in Cambrinus

Lottum

(alleen na telefonische afspraak)
De Wieënhof 1 5802 EZ Venray
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
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

Spoedgevallendienst
14 t/m 20 februari 2014
Kies Mondzorg Arcen
Maasstraat 36a, Arcen
T 077 473 23 13
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Grubbenvorst

Venray

Tandarts
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De spanning was te snijden in de
Geitenstal in Tienray, waar De
Liemkes in grote getalen aanwezig
waren voor de presentatie van het
nieuwe jeugdprinsenpaar. In het
sprookjesbos kwamen prins Jeremy I
(Jenneskens) en prinses Carmen I
(Coumans) tevoorschijn.
Na een aantal speeches, want de
jeugd was niet te remmen voor de
microfoon, barstte het feest los.
Jeremy en Carmen gaan de Tienrayse
Liemkes voor tijdens carnaval onder het
motto: ‘Mit richtieg veul man ien de
raod, schuppe, danse en zinge we de
ganse carnaval ien de maot.’ Dit doen
ze niet alleen, maar samen met vorst
Lars van der Pol en adjudant Micha Cox,
hofdames Natasja Cox en Quinty
Reijnders, narren Sam Klein Overmeen
en Indy van Kempen en een complete
raad van elf. Prins Jeremy en prinses
Carmen houden op zondag 2 maart
receptie in de Geitenstal aan de
Bernadettelaan in Tienray. Vanaf 16.00
uur kan iedereen ze komen feliciteren.
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Griendtsveen
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Huisartsenpost

%%"$$

Jeremy en Carmen
jeugdprinsenpaar Tienray

Melderslo, Hegelsom, Meterik,
America, Broekhuizenvorst en Lottum
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Iets te vieren?
Wij bieden leuke
feestarrangementen

Meerlo, Tienray en Swolgen
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Sevenum
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Grubbenvorst en Broekhuizen
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