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Trendsportal deelt
fietsen uit
Samen met zeven andere gemeentes uit Limburg gaat Horst aan de Maas in het project Trendsportal zich voorbereiden op verkeers- en vervoersvraagstukken van de
toekomst. Eén van de thema’s in het samenwerkingsverband is het stimuleren van fietsgebruik in de regio. Op dinsdag 24 januari werden daarom twee dienstfietsen voor de
werknemers van de gemeente uitgereikt aan gemeentesecretaris Hans van der Noordt. Zo kunnen dienstreizen voortaan ook per fiets gemaakt worden. Ook werd er deze
middag aan de kleintjes gedacht. In het kader van ‘jong geleerd is oud gedaan’ kregen ook jonge inwoners van de gemeente, Zara (2) uit Grubbenvorst en Fabian (1) uit Horst,
een loopfietsje aangeboden.

Windpark Greenport Venlo

Toch geen windmolens
in Horst aan de Maas
Naar verwachting komen er bij Windpark Greenport Venlo toch geen windmolens te staan op
grondgebied van Horst aan de Maas. Eerder werd steeds gesproken over één of twee windmolens in het
gebied Klavertje 4/Greenport Venlo.
De colleges van B&W van
gemeentes Venlo en Horst aan de
Maas hebben eerder deze week
ingestemd met de start van de
milieueffectenrapportage (MER) voor
het bestemmingsplan van Windpark
Greenport Venlo. In eerdere plannen
voor het windpark was telkens
sprake van waarschijnlijk één of twee
windturbines op grondgebied van
gemeente Horst aan de Maas.
Lees verder op pagina 03
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Gedichtenboekje Nelly van den Brandt-Rongen

‘Voor mij is zo’n gedichtje een kleine moeite’
Nelly van den Brandt-Rongen (86) uit Grubbenvorst schreef een gedichtenboekje met daarin vijftig gedichtjes. Het eerste boekje was zo’n groot
succes dat volgende maand een tweede boekje uitkomt, met daarin
opnieuw vijftig gedichten.
Nelly woont in verzorgingstehuis
La Providence in Grubbenvorst. Al een
aantal jaar schrijft ze gedichten. “Ik ben
begonnen met dichten naar aanleiding
van de rubriek ‘Gedicht van de maand’
in het mededelingenblaadje van
Grubbenvorst en Lottum. Dat is inmiddels denk ik al wel vier jaar geleden.”
Voor de rubriek wordt er iedere maand
een thema aangereikt. Deze thema’s
zijn heel divers. “Soms rolt een gedicht
zomaar uit de pen, soms gaat het wat
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Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt,
Niels van Rens, Teun Stiphout,
Anke Verbeek en Puck Verheijen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
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moeilijker en moet ik er echt lang
over nadenken. Maar ik heb nog nooit
gehad dat ik niks kon met een thema,”
vertelt Nelly. “Meestal schrijf ik twee
gedichtjes per thema, soms zelfs drie.”
Nelly was altijd al creatief. Ze denkt
dan ook dat het dichten in de genen
van haar familie zit. “Veel familieleden
doen of deden bijvoorbeeld aan toneel
en de familie Rongen is ook een familie
die goed voor kan dragen. Zelf heb ik
onder andere buuts geschreven voor
carnaval en sinds een paar jaar schrijf
ik dus ook gedichten.”
De gedichten van Nelly worden
door de mensen in Grubbenvorst en
Lottum enorm goed ontvangen. “Ik krijg
altijd veel leuke reacties. Dat doet me
goed,” vertelt ze glimlachend. Vanuit
Grubbenvorst kwam dan ook het idee
voor een gedichtenboekje. Vijftig
gedichtjes werden geselecteerd en
gebundeld tot een boekje. Er werd een
oplage van tweehonderd boekjes gedrukt
en het werd een succes. “De opbrengst
ging naar de Mart Roeffenstichting. Ik
hoef dat geld zelf niet en deze stichting
doet zo veel voor de speeltuin, zodat
kinderen gratis kunnen spelen. Dat vind
ik een mooi doel,” zegt Nelly.

Voor het tweede boekje, dat
de titel ‘Zo gewoon als Gewoën
Grubbenvors’ krijgt, gaat de opbrengst
naar Stichting Gewoën Grubbenvors.
“Deze stichting doet ook heel veel voor

gedichtjes kunnen halen. Voor mij is
het een kleine moeite. Ik doe het met
plezier, als uitlaatklep, en ik ben heel
blij dat ik vaak te horen krijg dat mensen van mijn gedichten genieten.”

het dorp. Zij verdienen dit extraatje.”
Nelly hoopt met haar gedichten mensen te kunnen ondersteunen. “Ik hoop
dat mensen die in de put zitten liefde,
troost, kracht of herkenning uit mijn

Protest tegen plan Ooijen-Wanssum
In totaal achttien particulieren en bedrijven zijn in protest gekomen tegen het inpassingsplan Ooijen-Wanssum van de provinciale staten van Limburg.
Dit plan maakt het mogelijk een gebied in en rondom Ooijen en Wanssum te ontwikkelen. De Raad van State behandelde de klachten in twee zittingen op
maandag 23 januari en dinsdag 24 januari.
Met het nieuwe plan voor het
gebied Ooijen-Wanssum kan er onder
andere een nieuwe rondweg worden aangelegd rondom de kern van
Wanssum en kan het industrieterrein
daar verder worden uitgebreid. Verder
kan er natuur worden aangelegd en
kunnen waterkeringen langs de Maas
worden aangepast. Ook wordt de
Oude Maasarm opnieuw in gebruik
genomen, waardoor dijken moeten
worden verlegd.
Kasteel Ooijen in Broekhuizenvorst

is één van de in totaal 28 particulieren
en bedrijven die naar aanleiding van
het plan in beroep bij de Raad van
State zijn gegaan. Het recreatiepark
wil uitbreiden in zuidoostelijke
richting met kampeerplaatsen, chalets
en een jachthaven, maar door het
plan van Ooijen-Wanssum is dat niet
mogelijk. Ook heeft het park bezwaar
tegen de waterkering die aan de
gronden rondom Kasteel Ooijen kunnen komen.
Sommigen van de andere

bezwaarmakers zijn het niet eens met
de aapassingen aan het industrieterrein in Wanssum. Topterra Holding
in Wanssum is één van de bezwaarmakers. Het bedrijf produceert aarde
voor champignonteelt. Op een deel
van het perceel is de nieuwe rondweg
gepland, waardoor het bedrijf daar
niet kan blijven bestaan. Het bedrijf
vindt dat de provinciale staten niet
goed genoeg rekening heeft gehouden
met zijn belangen en dat zij voor een
veravngende bedrijfslocatie hadden

moeten zorgen. De eigenaren van een
recreatiewoning in Wanssum hebben
ook bezwaar tegen de aanleg van de
rondweg. Zij vrezen geluidsoverlast,
afnemende verkeersveiligheid en meer
luchtvervuiling. Bewoners van een
woning in Geijsteren maken bezwaar
tegen het plan om een waterkering
vlabkij hun huis te bouwen en een
melkveehouder protesteert tegen de
heropening van de Oude Maasarm,
uit angst voor overstromingen op zijn
perceel.

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.
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Kom op 28
Wij zoeken een

Bedrijfsleider (m/v)
en een

Bedrijfsleider kas (m/v)

januari tussen 11.00 en 16.00 naar onze

OPEN DAG

voor een uniek

kijkje in onze nieuwe

LAKESIDE WATERVILLA’S

Ben jij diegene die wij zoeken?
Wij bieden een prettige werksfeer en prima arbeidsvoorwaarden.
Kijk voor informatie op onze website: www.dekemp.nl
of mail naar e.keijsers@dekemp.nl

KAMPEREN, DINEREN & RECREËREN IN LIMBURG!

MIDDENPEELWEG 5 | 5975 MZ SEVENUM | +31 (0)77 467 7777 | WWW.SCHATBERG.NL

nieuws 03

26
01

Man verzet zich bij aanhouding
Een 21-jarige man uit Wellerlooi is zaterdagnacht 21 januari aangehouden voor mishandeling van een meisje
op het Wilhelminaplein in Horst. De man verzette zich hevig bij zijn aanhouding en beet daarbij een agent in zijn
hand.
De politie kreeg rond 01.15 uur
een melding dat twee mannen een
meisje hadden geslagen op het
Wilhelminaplein. Ter plaatse werd
de 21-jarige verdachte aangetroffen.
Toen hij te horen kreeg dat hij werd
aangehouden, verzette hij zich hevig.
Hij beet onder meer een agent. Tegen
de man werd proces-verbaal opge-

makt voor mishandeling, belediging,
openbare dronkenschap en het plegen
van verzet. De agent raakte lichtgewond aan zijn hand. Bij de aanhouding
van de 21-jarige verdachte is ook een
22-jarige man uit Wellerlooi aangehouden voor het belemmeren van het
werk van de agenten. Hij wilde niet
vertrekken toen daar meerdere malen

om werd gevraagd en is hierna ook
aangehouden. De politie meldt dat
beide mannen daarnaast een collectief caféverbod en een gebiedsontzegging van de burgemeester tegemoet
kunnen zien. Het meisje is niet meer
aangetroffen. De politie roept haar
op om zich te melden via 0900 88 44
voor een verklaring op te nemen.

Kern met Pit

Kermis Meterik derde van Limburg
De kermis in Meterik is als derde van Limburg geëindigd in de Kern met Pit-verkiezing. Winnaar werd het
Luuekerpark uit Weert.
Alle deelnemers ontvingen het
predicaat ’Kern met Pit’ en 1.000
euro voor het project. Voor de
winnaar was er nog een trofee en
1.500 euro extra. Kern met Pit is een
landelijke wedstrijd en een initiatief
van de Koninklijke Nederlandsche

Heidemaatschappij. In het juryrapport
werd de organisatie van de kermis
in Meterik geloofd om haar jeugdig
enthousiasme en de daadkracht om
het op eigen kracht te organiseren.
De stichting heeft volgens de jury een
belangrijke bijdrage geleverd aan de

bevordering van de leefbaarheid in
Meterik. Naast de kermis in Meterik,
waren er nog drie andere deelnemers
uit Horst aan de Maas: SpeelTUIN uit
Meerlo, Oorlogssporen uit Kronenberg
en de ruilbieb en dorpskeuken uit
America.

Overlast door toename
treinverkeer
Van de inwoners die langs de spoorlijn in Sevenum, Griendtsveen en Hegelsom wonen, zegt 93 procent
hinder te ervaren van het treinverkeer. Dat blijkt uit een enquête uitgevoerd door de SP Horst aan de Maas.
De politieke partij verstuurde
35 vragenlijsten naar mensen die
direct aan de spoorlijn wonen. Daarvan
werden er 28 ingevuld teruggestuurd.
De enquête volgt op een eerder uitgevoerd onderzoek onder de inwoners
van America. Daaruit werd geconcludeerd dat inwoners van America
overlast ervaren van de treinen over

het nabijgelegen spoor door toename
van het aantal goederentreinen. Uit het
onderzoek in Sevenum, Griendtsveen
en Hegelsom blijkt dat 97 procent zich
zorgen maakt over het treinverkeer.
Ook neemt het woongenot af en vreest
men voor waardedaling van de eigen
woning. Volgens de SP geven de mensen
daarnaast onder meer aan geluidsover-

last te ervaren. De toename van het
vrachtverkeer over het spoor verstoort
de nachtrust en overdag is het soms
onmogelijk om in de tuin een gesprek
te voeren. Ook geven de gas- en
giftreinen een gevoel van onveiligheid. De SP gaat de resultaten van het
onderzoek delen met gemeente Horst
aan de Maas en provincie Limburg.

Vervolg voorpagina

Toch geen
windmolens in
Horst aan de Maas
Toch is de verwachting nu dat de
maximaal negen windturbines allemaal
op grondgebied van gemeente Venlo
komen te staan. In eerste instantie
werd gezocht naar locaties voor de
windturbines in het gebied tussen de
Grubbenvorsterweg in Sevenum en de
A73. Omdat in dit gebied ook RRPleidingen die olie vervoeren liggen,
is vanwege veiligheidsredenen gekozen
het mogelijke gebied voor windturbines
te beperken naar iets ten noorden van
de Greenportlane tot de A73.
In totaal komen er maximaal
negen windmolens met een ashoogte
van 120 meter in het windpark te

staan. De plannen voor het windpark
zijn opgesteld aan de hand van het
Provinciaal Omgevingsplan van provincie Limburg, waarin staat beschreven
dat er in Limburg zo’n 35 windmolens geplaatst moeten worden. Naar
verwachting worden de ontwerpbestemmingsplannen voor het windturbinepark tussen maart en juli opgesteld.
In deze fase worden de verschillende
locaties voor windturbines onderzocht.
Dan wordt ook pas duidelijk of er daadwerkelijk geen windturbines geplaatst
worden in Horst aan de Maas en of
de gemeente betrokken wordt in het
planologische traject.

Meterik

Drugsafval gedumpt
Op de Silvesterweg in Meterik is woensdagochtend 25 januari gedumpt drugsafval gevonden. Wie het afval daar gestort heeft is nog
onduidelijk.
Er werden ongeveer vijftig kleine
en vier grote vaten gevonden op de
Silvesterweg in Meterik. De politie
stelt momenteel een onderzoek in
naar de herkomst van de vaten en

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

www.bekro.nl

Verwarming
CV-ketels ■
■ vervanging en onderhoud ■
■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

naar degenen die het afval daar
hebben gedumpt. Getuigen kunnen
zich melden bij de politie via
0900 88 44 of Meld Misdaad Anoniem
via 0800 70 00.

Autobedrijf

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

Ericaplein 61 te Grubbenvorst

Supermarkt wordt parkeerplek
Supermarkt Jan Linders in Tienray verhuisde eind vorig jaar naar de nieuwe locatie aan de
Boerenovenweg. Op de plek waar de oude supermarkt nu nog staat worden na de sloop, die voor
februari staat gepland, tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd. Dit worden er in totaal tien. Het is nog
niet bekend wat de definitieve bestemming wordt van de voormalige supermarktlocatie.

Geschakelde patio bungalow, gelegen aan
een rustig hofje. Alle voorzieningen op
begane grond. Bouwjaar 2008. Instapklaar.
Uitstekend onderhouden. Keurige keuken en
badkamer. 2 slaapkamers.
Ruime garage. Vrije achterom.
Perceel 206 m². Woonoppervlakte 206 m².

Vraagprijs:

€ 237.500,- k.k.
Lingsforterweg 143, 5944 BD Arcen
T 077-3743688 M 06-23971302
E info@makelaardijAnkie.nl
I www.makelaardijAnkie.nl
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Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Schilder nodig?
Het nieuwe jaar fris beginnen of
voor het komende seizoen reserveren
voor het buiten onderhoud tel.
077 475 09 80 - 06 11 35 09 70.
Vrijblijvende offerte.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding of
ondersteuning bij mantelzorg? Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.
Cursus Kaartleggen in Venray.
Cursus Kaartleggen met de LeNormand
kaarten in Venray 10 lessen € 175,00.
Start februari. Voor info of opgave bel
06 10 39 14 46.
Gevaagd woningen voor directe
aankoop. Voor meer informatie,
tel. 06 55 12 69 96 of mailen naar
info@heikevastgoed.nl. Bvd.
Schilder biedt zich aan voor al uw
schilder-, behang- en texwerkzaamheden. Bel voor vrijblijvende
prijsopgave 06 29 33 66 85.
Grip op leren en opgroeien!
Faalangsttraining, volledig vergoed.
Ook voor hulp bij leerproblemen:
dyslexie, Engels, Ned, begrijpend
lezen (ook examentraining) rekenen,
basisschool, VO en MBO
www.reachup.nl tel: 06 50 27 19 73
info@reachup.nl
Te koop grote hooipakken.
Tel. 06 15 87 27 23.
T.k. gevr. landbouwmachines
o.a. 2 en 3 schaar wentelploegenfrees-mesttank-kipper-schudderhark-maaier-bloter-weisleepmaiszaaimachine-mestverspreidertractor enz. 06 19 07 69 59.
Woning te koop Horst.
Mooie eengezinswoning Schoolstraat
18 Horst, 215.000 kk. bouwj. 1986.
O.H.D. zat. 04-02 en zon. 05-02 van
11.00 tot 15.00 u.
Info: Facebook: Schoolstraat Horst,
mail: Schoolstraat18@outlook.com
Seniorenwoning te huur in
Broekhuizenvorst.
Inlichtingen 06 22 48 19 07.
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Niet lekker in je vel?
www.chatmailtherapie.nl
Cursus boekbinden.
Oude rapporten, tekeningen van
de kids, liefdesbrieven of schattige
kattenbelletjes en die liggen overal te
slingeren? Maak er een speciaal boek
van in de cursus boekbinden bij zonder
gum. 06 20 78 83 13.
Woninginrichting bij u thuis.
Trap bekleden incl. tapijt en leggen v.a.
€ 150,00, keuze uit vele tapijtsoorten
en kwaliteiten.Tapijt en vinylvloeren
gratis losgelegd.
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Bel: 06 16 37 45 14.

Uit

Horst
aan de
Maas

Suzanne
van Leendert

Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt in
de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben gevolgd en
buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: alleskunner Suzanne van Leendert,
opgegroeid in Melderslo, maar inmiddels uit Utrecht.

Huis ontruiming. Woning ontruiming,
snel, correct, eerlijke prijs.
Twedde Kans 06 21 23 88 89.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in
de huishouding? Kijk op onze site of
bel 077 467 01 00.
Heesters, tuinhuis en poort.
Te koop 30 struiken en heesters in een
koop (zelf uitdoen) € 100,00 tuinhuis
4.75 x 2.90 met stoeptegels (zelf
afbreken) € 375,00 ijzeren poort 2 x
1.50 mtr. € 50,00 tel. 06 11 30 08 99.
Kleding met giga korting.
Heel veel carnavalskleding voor erg
weinig. Alle normale kleding en
schoenen nu 66.6% korting, dus al
vanaf € 0.85. Kringloop Twedde Kans.
Speulhofsbaan 7a Meterik. Open di
t/m vr 12-17 en zat 10-16 uur.
Te koop grote pakken hooi.
Tel. 077 398 17 45.
Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of nieuwe
website! Bel mij op 06 31 52 45 17.
Lekker gezond eten en afvallen.
Wil je 5, 10 of meer kilo’s afvallen
zonder honger, maar wel blijvend?
Dat kan! Geen hypes maar puur gezond
eten. Individueel of in groepsverband
obv BGN gewichtscoach.
www.vrouwenvitaal.nl/06 52 14 76 00.
Private Label Meubelatelier voor
het herstofferen en repareren van
uw bank, fauteuil, boot, caravan etc.
Nieuwe banken. Relaxfauteuils met
sta-op functie. Woninginrichting.
Vloeren. Pepijnstraat 92 5921 HP Venlo
077 390 37 15.
Pasfoto’s bij Ster Videotheek
Venloseweg 2, Horst. Voor officiële
pasfoto’s en visa. Openingstijden:
maandag t/m donderdag
11:00-19:00u, vrijdag en zaterdag
11:00-20:00u, zondag 13:00-19:00u
Tel. 077 398 78 55.
Maandagmorgen tussen 5.00 en 7.00
uur verloren sleutelbos, omgeving
Sevenum Horst industrieterrein Ham.
Tel. 06 36 19 87 47.

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!

Ook in h

et weeke
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Suzanne werd geboren in Amsterdam, maar verhuisde
na twee jaar naar Limburg, waar haar ouders vandaan
kwamen. Eerst woonde de familie Van Leendert een paar
jaar in Blerick, maar op haar vierde verhuisde Suzanne
met haar familie naar Melderslo, waar ze een fijne jeugd
had. Wel had ze toen al altijd het idee dat er meer zou
moeten zijn. “Dat dorpse voelde voor mij toch een beetje
beklemmend. Ik zei toen al altijd: als ik de kans krijg om
weg te gaan, dan ga ik.”

Perfecte tussenoplossing
Na in Melderslo te zijn opgegroeid en in Venray naar het
Boschveld College te zijn gegaan, ging Suzanne dan ook
naar Den Bosch, waar ze toerisme studeerde. Na een jaar
vertrok ze naar Amsterdam, waar ze de studie Film- en
Televisiewetenschappen met succes afrondde. Na een paar
jaar kwam ze uiteindelijk in Utrecht terecht. “Utrecht is
prettiger dan Amsterdam,” vertelt ze. “Amsterdam is druk
en anoniem, Melderslo was klein en persoonlijk. Utrecht
is een perfecte tussenoplossing. Wat kleinschaliger, maar
toch bruisend. Ik kan op de fiets naar het centrum, waar
winkels, bioscopen, kunst en cultuur te vinden zijn, maar
ik woon ook maar vijf minuten van de polder, waar ik dan
weer rust en natuur kan vinden.”
Suzanne is een alleskunner. Ze is tolk en vertaler
Engels, heeft twee boeken geschreven, maakt documentaires en heeft af en toe nog werk als lerares. “Maar schrijven en documentaires maken doe ik het liefst,” zegt
Suzanne, “daar kan ik mijn creativiteit in kwijt.” Suzanne

heeft dan ook een eigen mediaproductiebedrijf, U & Eye
Media Productions. De laatste documentaire die Suzanne
regisseerde, heet Broken Dreams en gaat over het levensverhaal van het vliegtuig dat gebruikt had moeten worden
voor de musical Soldaat van Oranje. Bij deze documentaire
verscheen ook een boek van Suzannes hand. “Ik heb
eigenlijk niets met vliegtuigen,” lacht Suzanne, “maar wel
met verhalen en het verhaal van dit vliegtuig is prachtig.”
Vier en een half jaar is Suzanne bezig geweest met
deze documentaire. Ze reisde er onder andere voor af naar
Amerika, om daar te spreken met vrouwen die nog mee
hebben gebouwd aan het vliegtuig. De documentaire is
inmiddels uit. “In Eindhoven heeft Broken Dreams een
DOCfeed Award gewonnen. Hij is verder getoond op het
Nederlands filmfestival en zelfs in Amerika op televisie
geweest. En onlangs verscheen Broken Dreams ook op het
Limburgs Filmfestival,” vertelt Suzanne niet zonder trots.
“De documentaire is eigenlijk heel internationaal, maar
dankzij mijn Limburgse roots mocht Broken Dreams toch
meedoen.”
Haar Limburgse roots heeft Suzanne dan ook nooit
helemaal achter zich gelaten. “Mijn familie woont er
nog en ik ga nog enkele keren per jaar terug naar Horst.
Op de Melderslose kermis ben ik bijvoorbeeld ieder jaar
met mijn vrienden uit Melderslo te vinden.” Doordat ze
nog regelmatig in Horst aan de Maas te vinden is, mist ze
Limburg niet echt. “Maar ik denk wel dat als ik een tijdje
niet in Limburg zou komen, dat ik het dan wel zou gaan
missen. Vooral mijn vrienden.”

IMPLANTEREN, GEBITSPROTHESE
EN NAZORG ONDER ÉÉN DAK

Beelden vrijgegeven

U kunt bij ons terecht voor:

Politie zoekt gewelddadige dief

• Gebitsprothese, ook op implantaten (kliksysteem)
• Aanpassen, reparatie, vrijblijvend advies en controle
VERGOEDING VANUIT UW BASISVERZEKERING
RECHTSTREEKS VIA DE ZORGVERZEKERAAR

Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. 077 - 398 88 45
Spoorlaan 21, 5461 JX Veghel • Tel. 0413 - 820 270
Botermarkt 57, 5404 NV Uden • Tel. 0413 - 820 393

De politie heeft vrijdag 20 januari beelden vrijgegeven van een verdachte van een diefstal met geweld bij een
vakantiepark in America. De diefstal heeft zaterdag 26 november vorig jaar plaatsgevonden.
De verdachte wist die dag rond
18.20 uur een kassamedewerker
van de speelhal af te leiden en
vervolgens een greep in de kassa te
doen. Toen de medewerker de man
vervolgens probeerde tegen te houden,
deelde de verdachte een kopstoot uit,
waarna een vechtpartij ontstond. De

werknemer van het park kwam tijdens
de vechtpartij ten val en de jongeman
rende weg.

Vechtpartij
Van de dief zijn bewakingsbeelden
beschikbaar. Het gaat om een man met
een licht getint uiterlijk, hij is tussen

de 20 en 30 jaar oud en had zwart
opgeschoren haar. Hij droeg een zwarte
broek en zwart shirt. De politie vraagt
mensen die deze man herkennen
contact op te nemen via 0800 60 70
of via Meld Misdaad Anoniem via
0800 70 00. Kijk voor de beelden op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Ongeluk Tienray

D66 maakt zich zorgen
over alcoholbeleid
D66 wil dat gemeente Horst aan de Maas extra maatregelen moet nemen om alcohol schenken aan minderjarigen tegen te gaan. Aanleiding hiervoor is het ongeluk in Tienray in december vorig jaar waarbij een minderjarige
jongen ernstig gewond raakte. Volgens D66 was hier drank in het spel, geschonken door een horecagelegenheid in
Horst.
De jongen uit Blitterswijck lag
door onbekende oorzaak in de vroege
ochtend van 17 december in Tienray
op de weg, waarna een automobiliste
over hem heenreed. D66 stelt dat de
minderjarige jongen gedronken had en
dat deze drank geschonken is door een
café in Horst. “Via een betrouwbare
bron weten we dat er flink ingedronken is en daarna verder is gedronken
in een Horster horecagelegenheid. De
betreffende jongen is geen identificatie
gevraagd”, aldus Jos Gubbels namens
D66. De zaak houdt veel mensen bezig,
zegt hij tegen het College van B&W.

“’Wat doet de gemeente hieraan?’ en
‘wordt dit onder het tapijt geveegd?’,
vragen bezorgde en verontruste mensen ons. Pijnlijke vragen waar wij geen
antwoord op kunnen geven.” D66 wil
daarnaast graag van het college weten
of het alcoholbeleid in de gemeente
daadwerkelijk effectief is en hoe deze
effectiviteit verbeterd kan worden.
D66 vraagt zich af of gemeente
Horst aan de Maas niet als medeverantwoordelijk gezien kan worden voor
deze en andere situaties waarin de wet
wordt overtreden en jongeren onder
de 18 jaar alcohol geschonken krijgen.

“Alcohol drinken is natuurlijk ook de
eigen verantwoordelijkheid van de
jeugd en vooral van de ouders. Maar
daarnaast moet de wet gerespecteerd
worden door alle ondernemers die alcohol verkopen. De gemeente moet hier
op naleven en overtreders aanpakken”,
aldus Gubbels.
Zonder handhaving komt er geen
oplossing, vindt D66. Daarnaast wil
zij ouders beter bewust maken van
het gevaar voor hun gezondheid van
alcoholgebruik door minderjarigen.
Burgemeester Kees van Rooij wil nog
niet inhoudelijk op de kwestie reageren.

Vier generaties in
Broekhuizen
Luna Arts heeft met haar geboorte vier generaties compleet
gemaakt. Overgrootoma Nora Vermazeren-Van Lin (87) uit
Broekhuizen, oma Diny Lenssen-Vermazeren (61) uit Broekhuizen
en moeder Margot Lenssen (28) uit Eindhoven zijn dolblij met de
geboorte van de kleine Luna.

HALLO in San Diego
Tom Hesen (10) uit Horst bezocht met de rest van zijn familie, zijn grote zus Vera in San Diego in de
USA. Zij loopt momenteel daar op de universiteit stage, ter afronding van haar master in Wageningen.
Voordat Tom weer naar huis vloog, wilde hij snel nog op de foto op de strand van San Diego met de
HALLO, zodat dit speciale bezoekje bij zijn zus op een bijzondere manier werd vastgelegd.

‘De schaar erin zetten is
het moeilijkst’
In het artikel ‘De schaar erin zetten is het moeilijkst’ over het
initiatief ‘Momenten van herinnering’ van Sabine van de Laak uit de
HALLO van donderdag 19 januari ontbrak de volledige link naar haar
Facebookpagina Momenten van herinnering. De juiste link is:
https://www.facebook.com/herinnerdingen/?fref=ts

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

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

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Voor jou ging het sterven niet ineens
Je hebt er moedig voor gestreden
Niemand kan weten wat je hebt gevoeld
Ook niet wat je hebt geleden

Na een leven dat in het teken stond van eenvoud,
goedheid en bezorgdheid, geven wij kennis van het overlijden
van ons mam en oma.
Wij zijn dankbaar voor alle mooie en fijne herinneringen
die zij ons achterlaat.

Nelly Burgers-Verheijen
*Meterik, 31 oktober 1923

† Sevenum, 18 januari 2017

Bedroefd maar dankbaar dat aan haar lijden nu een einde
is gekomen, delen wij u mede dat na een langdurige ziekte,
die zij op een bewonderenswaardige wijze heeft gedragen
en heeft gevochten als een leeuw, toch nog plotseling van
ons is heengegaan mijn lieve vrouw, (schoon)dochter en
onze (schoon)zus

Mariet Pluk-van Rengs
echtgenote van

Ger Pluk

sinds 1975 weduwe van

Leo Burgers

Zij overleed in de leeftijd van 58 jaar.
Ger

Jan en Jacqueline
Paul
Gertjan en Brenda
Annemieke
Michel en Heljo
Emiel

Riek van Rengs
Harrie Pluk
Paulien en Geert
Math en Jannie
Ferrie
Rien

Pierre en Ria
Milou en Niels
Jarno en Rieke
Iemke †
Manon †
Jouri en Kim

22 januari 2017
Dissel 29, 5966 TD America
De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag
28 januari om 14.00 uur in de aula van crematorium
Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.

Ben en Mieke
Danny
Patrick

www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Bekijk al onze meubels in de webshop!
Witte meubels - eiken boomstamtafels
maatwerk - kussens – tuinmeubels.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.

Correspondentieadres:
Dr. Lemmenstraat 19, 5964 AM Meterik
De uitvaartdienst was zaterdag 21 januari,
waarna we mam te rusten hebben gelegd bij pap
op het kerkhof te Meterik.

Bolhoeve hoveniers.
Uw hovenier voor al uw tuinklussen.
Tuinaanleg -Tuinrenovatie
-Tuinonderhoud -Sierbestrating:
Keramisch-Natuursteen-beton.
Info: www.modernetuintrends.nl
tel. 06 23 90 62 28.

Dankbetuiging

Wat een mensen, vele bloemen,
ontzettend veel kaarten en héél veel steun
na het overlijden van

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

Ton Wagemans

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

Dit zullen we nooit vergeten. Bedankt!
Wilma Wagemans-Verheijen
Christel, Chrétien, Louka en Jens

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.
Kleur. Kleurenbehandeling basis met
de kleuren geel/goud/groen. Info:
www.mayproosten.123website.nl

Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Carnaval. Carnavalskleding en
accessoires, nu volop keuze. Schaatsen,
skies, skischoenen. Twedde Kans
Kringloop Speulhofsbaan 7a Meterik
open di t/m vr 12-17 en zat 10-16 uur.

Healing crème – huidverzorgende
dagcrème, bij brand- en
schaafwonden, ruwe gekloofde huid,
droge plekken, jeukstillend. Info:
www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.

Valise Atelier & Natuur.
Schilderen, bloemschikken lekker
creatief bezig zijn in een natuurlijke
omgeving? Dat kan in het ruime
atelier! We geven workshops voor alle
leeftijden en maken een programma
met u op maat. www.valise.nl

Herinner-dingen. Het koesteren
van een herinnering is voor iedereen
persoonlijk. Met de cursus ‘’herinnerdingen’’ geef je jouw relikwie een
extra en bijzondere plek.
Kleur rijke werk plaats zonder gum.
06 20 78 83 13.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek,rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl
u wacht! Ook voor drukkers en
inslagknopen. Waar? Elke dinsdagmorgen op de weekmarkt te Horst.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Kringloopwinkel Oud & Nieuw,
De Gats 3 Sevenum (achter Aldi).
Open van dinsdag t/m zaterdag
van 10.00-17.00 uur, vrijdagavond
koopavond. Tel. 06 31 22 84 44.
www.kringloopwinkeloudennieuw.nl

Gepromoveerd
Vrijdag 20 januari 2017 is

Math
Verstraelen
aan de Universiteit
van Twente gepromoveerd
tot doctor in de
computerwetenschappen.
Proficiat!!
Yvonne, Lars en Glenn

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele bloemen
en kaarten die wij mochten
ontvangen op ons
60-jarig huwelijksfeest.
Het is voor ons een
onvergetelijke dag geworden.

Lei en Nel
Hesen-van den Beuken

Voor alle felicitaties,
in welke vorm dan ook,
willen wij iedereen
hartelijk danken.
Ons 50-jarig huwelijksfeest
was geweldig!

Jo en Truus
Lucassen-Fleuren
Gyssenbergstraat 18
5975 SG Sevenum

Uw feest in Cambrinus?
Uw feest in de intieme ambiance van
huiskamercafé Cambrinus? Bij goed
weer staan tuinterras en buitenpodium
ter beschikking. Catering mogelijk.
Info 077 398 30 09/06 13 62 39 59 of
cambrinushorst@home.nl

Geboren

Kai
14 januari 2017
Zoon van Hans & Yvonne
van de Pasch-Broekmans
Broertje van Mike
Broekhuizerweg 10
5973 NX Lottum

zonne
klaar
Reparatie en onderhoud
van rolluiken
Ron van Gool
06 202 88 600

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl
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11 vragen aan prins Roel I

‘Een feestje naar mijn hart’

CV De Blauwpoët (Broekhuizenvorst)

Dizze
carnaval is niks
ôs te dol en geave we
duchtig gas.
Mit trots zwaai ik de
scepter en lupt iederiën
uut dee pas!

Wie ben je?
Ik ben Roel van Leendert, 21 lentes jong en sinds
november prins van De Blauwpoët. Ik heb geen vrouw of
vriendin, en voor zover bij mij bekend ook geen k inderen.
Binnen het verenigingsleven in Vôrs probeer ik een
actieve rol te spelen. Ik ben secretaris en medeoprichter
van Stichting Neej Vors, mede-organisator van de
wereldberoemde Geitenkermis en actief bij v erschillende
muziekverenigingen.
Waar werk je?
In het dagelijks leven ben ik derdejaars student Economie,
Bestuur en Management aan de Universiteit van Leiden,
een vaste baan zit er dus niet in. Doordeweeks woon
ik in Den Haag, waar ik met pijn en moeite uit heb
moeten leggen aan vrienden en bekenden waarom ik in
godsnaam prins carnaval zou willen worden. Bijverdienen
doe ik als bijlesdocent bij twee grote bijleskantoren in
Den Haag. In de weekenden werk ik thuis ‘op de zaak’ als
onderhoudsmedewerker bij Van Leendert Transport BV.

Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins
te worden?
Ik heb kort getwijfeld, maar het enthousiasme dat het
prins zijn los maakt bij mij en bij anderen heeft de doorslag gegeven. Mijn adjudanten Rob en Lars zeiden vrijwel
meteen toe, en ook het bestuur van De Blauwpoët was
enthousiast. Binnen de familie ging mijn vader mij in
2000 voor als prins, waardoor er nu zowaar sprake is van
een familietraditie.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
De vraag om prins te worden kwam voor mij ontzettend
onverwacht. Ik ben nog jong, en heb me dan ook kort
afgevraagd of dit het juiste moment was om prins te
worden. Uiteindelijk ben ik vol vertrouwen overstag
gegaan, vooral ook door het toezeggen van adjudanten
Rob Seuren en Lars van Lin. Vanaf jonge leeftijd zijn we
al goede vrienden, dus ik vind het erg mooi om met
dit team De Blauwpoët te vertegenwoordigen deze
carnaval.

Wat betekent carnaval voor je?
Voor mij is carnaval in grote mate een feest van
verbinding. Op geen enkel moment in het jaar komen
jong, oud en heel oud beter samen dan met de carnaval.
Om die reden hoop ik dan ook dat iedereen het naar zijn
zin gaat hebben in ’t Blauwpoëtenriëk deze carnaval.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Deze carnaval zijn Rob, Lars en ik de voorgangers in het
feestgedruis. Dat is onze belangrijkste taak verwacht ik.
Verder is het van belang om alle carnavalsvierders zoveel
mogelijk bij het feest te betrekken, van de jeugd tot de
ouderen. Bij de officiële taken hoort dit jaar ook het in
goede banen leiden van de Sleuteloverdracht, wat ik een
prima toevoeging aan mijn takenpakket vind.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Vanzelfsprekend wens ik alle carnavalsvierders een
onbezorgde tijd toe met veel gekkigheid en plezier.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Het prinsenbal vond ik een fantastische ervaring,
eindelijk was het gedaan met alle geheimzinnigheid.
Verder kijk ik natuurlijk uit naar de receptie op 19 februari, maar ook de sleuteloverdracht staat met hele dikke
letters in mijn agenda. Verder wordt er dit jaar op
5 februari voor het eerst een heuse hiërezitting georganiseerd in Broekhuizen en Broekhuizenvorst. Een feestje
naar mijn hart, verwacht ik zo.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je programma?
Daar kan ik heel kort over zijn: tentamen wetenschapsfilosofie. Helaas wordt er in het westen van het land weinig
rekening gehouden met de zuidelijke tradities, dus daags
na carnaval zit ik uit te kateren in de schoolbanken.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden
voor familie, vrienden en kennissen?
Ik heb ontzettend goed mijn best moeten doen om het
stil te houden. Het was moeilijk om zo vaak te moeten
liegen, of om mee te speculeren over wie er dit jaar prins
zou worden. Het was niet alleen maar spanning gelukkig,
ik heb ook vaak gelachen met mijn adjudant Lars die in
de weken voor het prinsenbal in het bijzijn van anderen
vaak zei: “Roelie, die minse heer wiëte va niks!”
Achteraf bleek dat ook zo te zijn, want vooral mijn vrienden waren erg verrast.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2018 mee
willen geven?
Ik heb op dit moment nog niet heel veel ervaring als
prins, maar van een hele hoop oud-prinsen heb ik het
advies meegekregen om van elk moment te genieten.
Dus bij deze, aankomende prins van de Blauwpoët:
Geniet van elk moment, want het is binnen de kortste
keren weer voorbij!

P R I N S R O E L 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
We feliciteren prins
Roel I en zijn
adjudanten Lars en Rob
en wensen ze een
geweldig carnavalsseizoen toe!
Broekhuizerweg 4, 5871 AC Broekhuizenvorst
www.aldvors.nl

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

w w w . t h i j s s e n - b v. n l

Van Leendert Transport
Van Leendert Milieuservice

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

Wij feliciteren
Prins Roel I
Helmissenstraat 24,
5872 AS Broekhuizen
Tel.: 077 - 398 57 57

www.maasenpeel.nl
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PRINS HANS II GEFELICITEERD NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN
al! Alaaf!
ne geweldige Carnav

ans II en
Weej wense Prins H

KUNSTSTOF RAMEN, ROLLUIKEN
EN TERRASOVERKAPPINGEN

CV D’n Bok (Swolgen)

Prins Hans II en boerenbruidspaar Rob en Diana,
proﬁciat en een ﬁjne carnaval!

Tuino
ntwerp

Tuinaanleg

Bestrating

ting
Beplan

Schoolstraat 19A , Swolgen, Tel. 0478-692432, info@demiddelpas.nl

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

Prins Hans
proficiat !

Weej wense Prins Hans II enne knorrige carnaval!

Proficiat Prins Hans II en Prinses Esther
Columbusweg 6, 5928 LC Venlo Tel: 077 - 472 12 04

www.simonstransport.nl
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11 vragen aan prins Hans II

‘Carnaval
betekent veel
lol hebben met
iedereen’

Proﬁciat Prins Hans II!

www.bramswolgen.nl

Wie ben je?
Ik ben Hans Xhofleer, prins van carnavalsvereniging
D’n Bok in Swolgen. Ik ben getrouwd met Esther
Xhofleer-Kursten en samen hebben we één zoon,
Tygo van 5 jaar. Esther had al twee dochters,
Rochelle van 14 en Shirley van 12 jaar. Rochelle
en Shirley waren bij het uitkomen aanwezig.
Shirley was helemaal verbaasd en kwam huilend
van blijdschap het podium op, Rochelle wist al dat
ik prins zou worden, dat was ook erg handig voor
de geheime afspraken die we hadden. De meiden
konden dan mooi thuis blijven en oppassen op Tygo.
Tygo was met het uitkomen aan het logeren en die
hebben we ’s morgens opgehaald met de ‘muts met veren’.
Hij was helemaal verbaasd en wist niks te zeggen. Hij had al
een paar keer gevraagd of papa de muts met veren kreeg, maar telkens hebben we
gezegd dat ik dit jaar alleen maar bij de raad van elf ga.
Waar werk je?
Ik ben sinds 2010 zelfstandig. Ik heb een eigen voegersbedrijf, genaamd Voegbedrijf
Hans Xhofleer. Voordat ik de stap nam om voor mezelf te beginnen heb ik zestien jaar
als voeger gewerkt bij een voegersbedrijf in de regio. Het vrij regelen met de carnaval
zal voor mij dus geen probleem zijn.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te worden?
Ik kom zelf uit Venray en heb daar van kleins af aan carnaval gevierd met mijn ouders
en daarna met vrienden. Esther komt uit Swolgen en heeft daar ook van kleins af aan
carnaval gevierd. Ik zou dit jaar eigenlijk voor het eerste jaar bij de raad van elf gaan,
maar dat is toch een andere functie geworden. Vorig jaar was de prins van CV D’n Bok
een neef van Esther, dus zo blijft het binnen de familie.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Omdat in Swolgen de prins gekozen wordt door stemformulieren heeft iedereen
kans om prins te worden. Ik heb een paar keer gehoord dat mensen op mij gestemd
hadden, maar zeker weten doe je het toch pas als je gevraagd wordt. Ik vind het erg
leuk om prins te mogen zijn, zeker omdat ik geen geboren Swolgenaar ben. Deze
carnaval word ik bijgestaan door mijn prinses Esther en adjudanten Bart en Paul, dit
zijn vrienden van ons.
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval betekent voor ons heel veel lol hebben met iedereen, jong en oud. En
natuurlijk zorgen dat je er met de vereniging een geweldig feest van maakt.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
De belangrijkste taak is het voorop gaan met feesten en er zo met iedereen een hele
mooie carnaval van maken.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw gemeente toe?
Ik wens iedereen een geweldige carnaval, geniet van alles wat komen gaat.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Het uitkomen was natuurlijk een geweldig feest, vooral omdat ook het
boerenbruidspaar, Rob en Diana bij ons in de straat wonen. We zijn ook naar de
sterrenparade in Bergen geweest, ook hier was het een groot feest. Maar alle dingen
die nog gaan komen, zoals de receptie, de revue-avonden, de sleuteloverdracht,
de boerenbruiloft en natuurlijk de carnavalsdagen zelf zullen vast en zeker ook erg
gezellig worden.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je programma?
Ik denk dat ik dan een van mijn grote hobby’s ga uitoefenen, vissen. Dat staat nu toch
even op een laag pitje. Hier kan ik dan lekker uitrusten en genieten van alle mooie
dingen die we mee gemaakt hebben.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden voor familie, vrienden en
kennissen?
Het was niet zo heel moeilijk om het geheim te houden, als mijn naam genoemd
werd dan zeiden we gewoon dat ik dit jaar voor het eerst bij de raad van elf ga en
eerst eens wil kijken hoe dit bevalt. Rochelle, onze oudste dochter, die had wel wat
in de gaten omdat de vorst en voorzitter van de carnavalsvereniging op vrijdagavond
om 22.00 uur bij ons binnen kwamen en mij moesten hebben, maar ik lag ziek in
bed, ze zouden dan daags erna wel bellen. Bij Rochelle ging meteen een lampje
branden. Shirley had niks in de gaten en als we geheime afspraakjes hadden met de
vereniging dan moesten we gewoon voor werk gaan kijken en werd er verder niet
naar gevraagd.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2018 mee willen geven?
Vanaf het moment dat ze je vragen, beginnen met genieten. En natuurlijk ”ja”
zeggen.
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P.THIESEN

V
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F

C.V. • GAS • WATER • ZINK • SANITAIR
Venray/Swolgen 077-4632171 info@pthiesen.nl

Mgr. Aertsstraat 16
5866 BH Swolgen
Tel. 06 - 50 29 22 22
info@wilhelminaswolgen.nl

Wij wensen Prins Hans, prinses Esther
en hun adjudanten Paul en Bart
een fantastische carnaval toe!

info@balanced-health.nl

Praktijk voor
alternatieve
geneeswijzen

077-324-1147

077 - 324-1147 • info@balanced-health.nl

Praktijk voor alternatieve geneeswijzen
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HEKWERKLAND.NL
Quality fence products

Legert 3
5866 CG Swolgen
06 - 463 805 61

Wij wensen iedereen
een geweldige carnaval!
www.hekwerkland.nl

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

w w w . t h i j s s e n - b v. n l
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PRINS RON III GEFELICITEERD NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Mit carnaval
neet op de
John Deere en de
kraan, ma veurop
in de polonaise
en D’R AAN!

Prins Ron
d’n derde,

www.eurotree.nl

gefeliciteerd
met ow
oetverkiezin
g!

Gefeliciteerd
prins Ron III
Broekhuizerdijk 27 | 5962 NL Melderslo | 077-3983350 | info@hetengelke.nl

Proficiat Preens Ron!
Weej wense jullie enne hiéle
schonne vastenaovend!

CV De Vlaskop (Melderslo)

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

Buurtsuper
Melderslo

Gefeliciteerd Prins
Ron III en gevolg
Drie dolle dagen toegewenst.

Wij feliciteren prins Ron 3e en wensen
jou een onvergetelijke carnaval toe!

Severens Beveiliging BV
T 077 - 398 33 22
www.severensbeveiliging.nl

Buurtsuper Melderslo

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

Gefeliciteerd en maak er
een mooi feest van!

Vlasvenstraat 41 | Melderslo | Tel. 077 - 398 23 70 | www.driesvenplant.nl

W ij fe li ci te re n
o n ze peri n s
Ron 3 en
a d ju d a n te n
Roger en
W il b e rt !

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

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

OAMKB Horst aan de Maas
wenst jullie een
schitterende vastelaovend!

Wij feliciteren prins Ron 3e
Blaktweg 20, 5962 NH Melderslo • Tel.: 077 398 33 90

www.loonbedrijfheldens.nl

Keumt good!

René van Helden
06 - 13 51 03 78
rene.vanhelden@oamkb.nl
Pastoor Teeuwenstraat 64
5962 CB Melderslo
www.oamkb.nl/renevanhelden

Online administraties & financieel adviseurs
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11 vragen aan prins Ron III

‘Geweldig hoe mensen
met elkaar omgaan
tijdens carnaval’

GROTE OPRUIMING

Alles moet weg!
n,
ssen
truien, t-shirts en ja
2e stuk voor € 1,Nu bijna alle broeke

Onderg

oed actie:
op Beeren-o
nd
20% kassak ergoed
orting
(op de stukspr
ijs)

Heel veel

laarsjes en
schoenen
voor halve
prijs!
Graag tot ziens bij:

Gratis
parker en
voor de
deur!

Doolgaardstraat 8 Horst
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

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

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

“Doodgewone zaken
bespreekbaar maken”

Wie ben je?
Ik ben Ron Heldens. Ik ben getrouwd met Diana. Samen
hebben wij drie kinderen, Roel van 12, Lars van 11 en
Femke van 9. Ik ben lid van de carnavalsvereniging en
ik voetbal in Melderslo 4. Ook doe ik allerlei klusjes voor
andere verenigingen.
Waar werk je?
Wij hebben een loonbedrijf, waarvan ik de eigenaar ben.
Ik ben hier in 1992 ingestapt en heb in 2015 het bedrijf
van mijn ouders overgenomen. Het personeel vindt het ook
geweldig dat ik prins ben geworden, want zij zijn ook echt
carnavalsgek.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te
worden?
Ik ben wel gek van carnaval dus toen ze me vroegen of
ik prins wilde worden, hoefde ik er niet lang over na te
denken. Binnen de familie hebben we al een groot aantal
prinsen mogen leveren. Niet alleen in Melderslo trouwens,
maar ook in andere dorpen. Het carnavalsbloed stroomt dus
wel door de aderen.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Het is echt geweldig en ik vind ook echt een eer om prins
te mogen worden. Toen ze me vroegen, heb ik even
overleg gehad met Diana, maar ik net zo goed al meteen ‘ja’ kunnen zeggen. En dan mag je zelf al een grote
invulling gaan geven aan het carnavalsjaar, want de prins
in Melderslo mag zelf zijn adjudanten uitkiezen. De keuze
hierin was ook groot voor me, want onze vriendengroep
VC Noëit Thoës is zeer hecht en je mag er maar twee
vragen. Uiteindelijk is deze keuze gevallen op Wilbert
Christiaens, een neef van mij en al kameraad zo lang ik me
kan herinneren. Roger Alards is de ander adjudant, die was
in 2001 prins en toen waren Wilbert en ik adjudant. Roger
heeft toen de belofte gedaan dat als één van ons ooit prins
zou worden, hij dan adjudant zou worden. En belofte maakt
schuld.

Wat betekent carnaval voor je?
Ik vind het geweldig hoe de mensen met elkaar omgaan met
het bouwen of maken van een creatie voor in de optocht.
Hierdoor krijg je saamhorigheid.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Als prinsentrio gaan we de kar trekken tijdens carnaval.
We gaan voorop in het feestgedruis bij alle activiteiten, van
groot tot klein. Hierop hoef ik me niet echt op voor te bereiden,
want ik was voorheen ook bijna bij alle activiteiten aanwezig.
En verder gaan we de mensen uit het dorp die om een of
andere reden niet kunnen deelnemen aan carnaval bezoeken,
dan wel thuis of in een bejaarden- of verzorgingstehuis.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw gemeente
toe?
Natuurlijk veel lol en plezier met elkaar want daar gaat het
om bij carnaval.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Het uitkomen was echt geweldig, maar dit is in de Melderse
al jaren meer dan top. Verder verheug ik me op de receptie
en natuurlijk de optocht in het dorp.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je programma?
Ik denk de rotzooi opruimen van de laatste paar dagen en
dan even op de bank liggen en denken aan wat er allemaal
is voorbij gekomen de voorgaande dagen.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden
voor familie, vrienden en kennissen?
Dat was niet makkelijk, want er was een aantal mensen
dat zeker dacht te weten dat ik het zou worden dit jaar.
Met sommigen is er zelf een kratje bier om verwed. En tijdens gesprekken werd er wel eens gevraagd wie er prins
zou worden dit jaar. Dan doe je maar gewoon mee in de
discussie.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2018 mee willen
geven?
Dat is niet moeilijk: gewoon genieten en laat de rest maar
gewoon op je af komen en laten gebeuren.

Mijn naam is Noortje Rutten en ik ben dagelijks
bezig met doodgewone zaken. Mijn bedrijf
Consendo, uw steun voor nu en later, begeleidt
mensen rondom verliessituaties met als doel
om ze zolang mogelijk zelf de regie in hun
persoonlijke situatie te laten behouden.

Wat als u het straks niet meer weet?

Situatie (namen zijn ﬁctief): Willem Fransen en Wies Legius zijn getrouwd
in gemeenschap van goederen. Uit hun huwelijk zijn twee kinderen geboren, Bert en Klaartje. Zij wonen in een eigen huis met een WOZ-waarde van €250.000,00; de woning is nog belast met een kleine hypotheek.
Daarnaast zijn zij nog in het bezit van spaargelden, ongeveer €40.000,00.
Op een dag heeft Willem een ﬂinke hersenbloeding gehad, waardoor hij
thans in een zorginstelling verblijft.
Vraag: wie mag de belangen van Willem behartigen?
In tegenstelling tot wat algemeen verwacht wordt, mag Wies (als echtgenote) niet automatisch de belangen van Willem behartigen. Als er niks
geregeld is, is de enige mogelijkheid het aanvragen van een bewind via
de rechter.
Met medewerking van de naaste familie zal de rechter meestal niet
aarzelen om een onderbewindstelling uit te spreken. Dit zou anders
kunnen zijn als er een verstoorde familieverhouding is. Wij gaan er voor
het gemak vanuit dat de rechter het bewind heeft uitgesproken en Wies
nu bewindvoerder is. Mooi geregeld zou je denken. Op zich is dat ook
waar; het bewind is een mooie noodoplossing.
Door het ingestelde meerderjarigenbewind heeft Wies wel te maken met
een aantal beperkingen, namelijk: voor een aantal handelingen heeft
Wies de goedkeuring c.q. toestemming van de rechter nodig. Denk hierbij aan het doen van schenkingen aan de kinderen, de verkoop van het
huis en het doen van aankopen voor een bedrag groter dan €1.500,00.
Verder dient Wies jaarlijks schriftelijk rekening en verantwoording af te
leggen aan de rechter. Deze beperkingen worden vaak als belastend ervaren. Bovendien werkt de inschakeling van de rechter vertragend in de
afwikkeling van zaken.
Dit alles hadden Willem en Wies kunnen voorkomen door het opstellen
van een levenstestament. Hierover in een volgende column meer.
Meer weten over bewind en/of levenstestament? Bezoek onze gratis
informatieavonden op diverse locaties in de regio.
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Fitheidtest Meerlo
De Fysiotherapie en het Fitnesscentrum in Meerlo organiseerden op
woensdag 25 januari een fitheidtest voor ouderen. Zo’n 180 deelnemers
deden mee aan de test.
De Fysiotherapie en het
Fitnesscentrum in Meerlo wilden iets
doen voor ouderen op het gebied van
bewegen en fitheid. Na overleg met
de gebruikers van gezondheidscentrum ’t Raadhuis in Meerlo, waaronder de apotheek, de huisartsen,
de fysiotherapeuten, het fitnesscentrum, de voedingsdeskundige en de
KBO, en de gemeente is een werkgroep gevormd. De werkgroep wil

ouderen een fitheidstest aanbieden,
om zo bewustwording op gang te
brengen over bewegen door ouderen.
“Hoewel bewegen belangrijk is, is
de helft van de senioren boven de
65 jaar niet of voldoende lichamelijk
actief. Bewegen houdt mensen langer
fit en dus zelfredzaam. Naast fysieke
voordelen verkleint bewegen ook het
sociaal isolement voor ouderen”, stelt
gemeente Horst aan de Maas.
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Meerdal in internationale
top 10 zwembaden
Vakantievergelijkingswebsite Zoover.nl heeft een top 10 opgesteld van de best beoordeelde zwembaden van
zijn website. Het zwembad van Centre Parcs Het Meerdal in America is het beste Nederlandse zwembad in de lijst.

Geen toename
bijstandsuitkeringen
Het aantal bijstandsuitkeringen in Horst aan de Maas is in 2016 gelijk
gebleven. Dat is opvallend, omdat landelijk het aantal bijstandsuitkeringen blijft stijgen, onder andere vanwege de toename van het aantal
vluchtelingen.
Dit is volgens gemeente Horst
aan de Maas onder meer te verklaren door de samenwerking tussen
gemeente en bedrijven in de regio.
Ook blijkt het project Start met
Participeren succesvol.

In dit nieuwe project krijgen vluchtelingen met een verblijfsstatus in
een kort en intensief traject een
stoomcursus Nederlands en workshops over de Nederlandse normen
en waarden.

In totaal staan er drie Nederlandse
zwembaden in de top 10, op de plekken 10, 8 en 7. Het zwembad Aqua
Mundo van Centre Parcs het Meerdal
in America heeft met de zevende plek
de hoogst genoteerde positie van de

Nederlandse zwembaden behaald.
Ook het zwembad van hotel De Bonte
Wever is Assen en het zwembad van de
Groningse camping De Wedderbergen
waren in de top 10 te vinden. Het
beste zwembad ligt volgens de reviews

van Zoover.nl in Marantochori in
Griekenland.
Volgens Zoover.nl zorgen vooral de
meerdere glijbanen en wildwaterbaan
voor extra hoge reviews van het zwembad in America. (Foto: Centre Parcs)
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VOOR AL UW FEESTJES Oh, zit dat zo!
EN/OF ACTIVITEITEN

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

Rente lang vast zetten:
logisch in de huidige tijd?
Door: Annelies Plass-Holthuijsen, Financieel Adviseur
Tijdens mijn hypotheekgesprekken merk ik dat klanten van mij
automatisch het advies verwachten om de rente lang vast te zetten.

ps: op uw feest brengen wij u naar huis!

www.dewevert.nl

Wevertweg 8, Horst
077 - 397 03 88

Voor ons varkensbedrijf zijn wij op zoek naar:

Dierenverzorger
varkenshouderij m/v
Fulltime

De dierenverzorger zal zorgdragen voor het realiseren van alle
voorkomende werkzaamheden met als hoofdtaak het verzorgen
van zeugen, biggen en vleesvarkens. Een middelbare agrarische
opleiding of ervaring in de varkenshouderij zijn gewenst.
Geboden wordt: een afwisselende en verantwoordelijke functie
in een enthousiast team waar betrokkenheid en flexibiliteit hoog
in het vaandel staan.
De personen die denken dat deze functie bij hem/haar past,
vragen wij om zo spoedig mogelijk te reageren op het
onderstaande adres. Zowel telefonische als schriftelijke
sollicitaties zijn welkom. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de heer Martin Hagens.

Jos Hagens Agro bv
Witveldweg 48, 5971 NS Grubbenvorst, tel. 077-3270112

Dat heeft natuurlijk te maken met de
huidige rente die historisch laag is.
En de onzekerheid of de rente op
korte termijn omhoog gaat. Dat is
ook voor mij als adviseur koffiedik
kijken. Wat wel zeker is, is dat u
extra rentekosten moet accepteren
als u kiest voor een lange periode
van rentezekerheid. De rente voor
20 jaar is immers hoger dan die voor
10 jaar vast. Bij een annuïtaire lening
van € 200.000,- kan dit verschil
over de hele looptijd oplopen tot
€ 30.000,- aan rentekosten.
Afweging: Rente korter vastzetten?
Bij het vastleggen van de rente
adviseer ik u om naast langere
rentevaste periodes ook te kijken
naar de kortere periodes.

• Kiest u voor een rentevaste periode
van bijvoorbeeld 10 jaar in plaats
van 20 jaar, dan kunt u de
‘besparing’ gebruiken als extra
aflossing op de lening. Uitgaande
van een renteverschil van € 80,-per
maand levert dit een voordeel op
van € 15.000,- over 10 jaar. Over dit
bedrag hoeft na 10 jaar geen rente
meer te worden betaald.
• Tijdens de looptijd van de hypotheek
kan er een heleboel veranderen.
Denk daarbij aan de geboorte van
een kindje, een promotie op het
werk of een schenking maar ook aan
gebeurtenissen als een overlijden,
het ontvangen van een erfenis,
arbeidsongeschiktheid, werkloosheid
of relatiebeëindiging. Door dergelijke
gebeurtenissen kijken mensen vaak
anders naar hun hypotheek en
kiezen ze er bijvoorbeeld voor om
extra af te lossen.
• Op dit moment is oversluiten een
hot item. Bij een korte rentevaste
periode is de eventuele boeterente
veel lager.

• Weet u dat veel mensen de
gekozen rentevaste periode niet
afmaken? Wordt de hypotheek
met een rentevaste periode van
20 jaar al na 10 jaar afgelost,
dan heeft u gedurende 10 jaar
een te hoge rente betaald.
Kijk ook naar de voorwaarden
Bij het afsluiten van een hypotheek
is de rente een belangrijk onderdeel.
Mijn advies is om ook te kijken
naar de voorwaarden, want die
zijn minstens zo belangrijk.
Onafhankelijk instituut MoneyView
heeft de productvoorwaarden van
de Rabobank hypotheken met
5 ***** beoordeeld.

www.rabobank.nl/horstvenray
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en zo 13

GEPLUKT Sjaak Oomen

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.

mijn pennen in te verzamelen.”
Volgens Sjaak weten veel mensen
niet precies wat een pen is. “Er zijn
zoveel soorten en modellen. Dat is niet
te geloven. Sommige zijn zo creatief
gemaakt en verschillend.” Dat Sjaak
ook creatief is, blijkt wel bij het binnenlopen van zijn garage binnenlopen.
Hij heeft van kapotte pennen verschillende dingen gemaakt. Zo wijst hij naar
de deur. “Daar heb ik van 1.200 pennen
een soort gordijn gemaakt.”

Niet achter geraniums

Wat tientallen jaren geleden begon met een eenvoudige sigarendoos, is nu een garage vol. Zo’n 70.000 pennen heeft Sjaak Oomen (72) uit Sevenum.
Daarnaast is hij bij verschillende verenigingen vrijwilliger en wandelt hij graag. Sjaak wordt deze week geplukt.
In het ziekenhuis in Venlo werd
Sjaak 72 jaar geleden geboren.
“Maar inmiddels ben ik een echte
‘aezel’ geworden”, zegt hij lachend.
Hij doorliep de St. Jozefschool in
Sevenum en ging daarna al aan het
werk. “Dat was normaal in die tijd.
Leren was sowieso niet mijn grootste
hobby, dus ik besloot meteen te gaan
werken.” Sjaak zijn grote droom was
chauffeur worden maar hij had nog
geen rijbewijs. Daarom ging hij als

bijrijder aan de slag bij transsportbedrijf Driessen. Al reed hij zo nu en dan
ook zelf. “We moesten geregeld naar
de Peel om bijvoorbeeld eieren op te
halen. Daar kwam toch nooit politie,
dus mocht ik zelf even rijden. Zo heb
ik het ook grotendeels geleerd. Daarna
heb ik natuurlijk wel mijn rijbewijs
gehaald, zoals het hoort.”
Sjaak is getrouwd met Nellie.
Ze hebben twee dochters, drie kleinkinderen en een schoonzoon en schoon-

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Oplossing vorige week:
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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dochter. Sjaak en Nellie leerden elkaar
55 jaar geleden kennen. “Dat was
tijdens het dansen in het Sevenumse
Gemeenschapshuis. Inmiddels bestaat
dat al niet meer. Het klikte goed. We
hadden zes jaar verkering en trouwden
vervolgens in 1967.”
In 1980 begon Sjaak met zijn
hobby: het verzamelen van pennen.
Zijn liefde voor pennen ontstond tijdens
zijn werk als chauffeur. “Toentertijd
moesten de vrachtbrieven nog afge-

tekend worden en daarvoor waren
pennen nodig en zo bleef er wel een
eentje aan mijn vingers hangen. Eerst
had ik een sigarendoos vol pennen.
Uiteindelijk werd dat een schoenendoos vol en daarna besloot ik ze allemaal eens te gaan ordenen.” Nu heeft
hij 70.000 pennen in zijn garage. Daar
heeft hij sinds augustus 2013 zijn collectie ondergebracht. “Eerst lagen ze
in de serre, op zolder en in de kelder.
Toen heb ik de garage verbouwd om

Naast zijn pennenpassie zit Sjaak
buitenshuis ook niet stil, hoewel hij al
16 jaar met pensioen is. Zo wandelt
hij elke dag een uur, is hij vrijwilliger
bij KnopenLopen, het oud ijzer van de
judoclub en de KBO, doet hij al veertig
jaar aan luchtbuksschieten en beugelt
hij. “Gelukkig hoef ik op mijn leeftijd
nog niet achter de geraniums te zitten”,
zegt Sjaak. “Al zou je daar toch vooral
pennen in plaats van bloemen gezien
hebben.”
Qua pennen heeft hij een
voorliefde voor aparte modellen.
“Achter elke pen zit een verhaal.
Ik krijg regelmatig nieuwe exemplaren
thuis gebracht of in de brievenbus.
Dat houd ik allemaal bij op een kalender.” Daaruit blijkt dat hij er elk jaar
een paar duizend bij krijgt.
Sjaak pakt er wat oude fotoboeken
bij. Hij komt een krantenartikel van
1993 tegen. “Die goede oude tijd”, zegt
hij. “Het is leuk om je hobby een beetje
bekend te maken.” Sjaak is ook lid van
de vereniging voor pennenverzamelaars. In de winter vertoeft hij makkelijk
vijf of zes uur per dag in zijn garage
tussen de pennen. “Maar in de zomer
niet hoor”, maakt hij duidelijk. “Dan ga
ik met mooi weer natuurlijk niet binnen
zitten. Vaak pakken we dan de fiets, of
ga ik met Nellie met de caravan weg.
Dat doen we ook graag.”

SALE
1+1 GRATIS
*Geldig op originele prijs. Goedkoopste artikel is gratis.

topjeansshop.nl
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Wat
zeg je?

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Er is ook leven zónder mobiele
telefoon’

De mobiele telefoon maakt
tegenwoordig een belangrijk onderdeel uit
van ons leven. We kunnen er niet alleen
mee bellen, maar ook foto’s maken, een
route navigeren of een Skype-gesprek
voeren. Toch wordt door de inwoners van
Horst aan de Maas de mobiele telefoon het
meest gebruikt voor een telefoongesprek.
Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl

Top drie

Bellen
WhatsApp
Foto’s maken

Waar gebruik jij de
mobiele telefoon voor?

Uit onderzoek (GfK, 2015) blijkt dat zo’n
80 procent van Nederlanders in het bezit is
van een mobiele telefoon. Ook in Horst aan de
Maas heeft bijna elke inwoner, op 2 procent
na, een gsm. Die telefoon gebruiken we op de
eerste plaats om te bellen. Daarnaast versturen
we er berichten via WhatsApp mee en vinden
we het leuk om al die bijzondere momenten

Inwonerspanel

1.672 leden
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in het leven via de telefoon vast te leggen.
Maar ook sms’en, internetten en mailen
doen we via de mobiele telefoon. Sommigen

concentratie voor de lesstof komen”, vindt deze
gebruiken hun gsm uitsluitend om bereikbaar
inwoner. Een ander zegt: “Er is ook leven,
te zijn als het nodig is. “Ik heb een mobiele
werken en studeren zónder telefoon.”
telefoon voor het geval ik in nood ben. Zo kan
ik dan iemand bellen voor hulp. Verder gebruik Sowieso is het belangrijk dat leraren dan wel
ik mijn mobiele telefoon
het goede voorbeeld geven
niet”, zegt deze persoon.
en dus zelf ook niet hun
‘Ik wil bereikbaar zijn’
Dat het gebruik van
telefoon tijdens de les
een mobieltje niet altijd
bij zich hebben, zegt een
‘Alleen in noodgevallen’
gewenst is, blijkt wel
derde.
‘Om de verwarming
uit een actie van het
Dendron College in Horst.
TipHorstaandeMaas
te regelen’
Docenten klagen daar dat
is een samenwerkings
het privégebruik van de
verband tussen
telefoon leerlingen onder de les, de spuigaten
HALLO Horst aan de Maas en TopOnderzoek.
uitloopt. De school wil nu als regel invoeren dat Voor meer resultaten of aanmelden voor
de telefoons voor de les worden ingeleverd.
de volgende enquête, kijk op
Leerlingen mogen het toestel wel gebruiken
www.tiphorstaandemaas.nl
als hulpmiddel. De meeste mensen lijkt dit
Reageren?
een goede oplossing. “Er moet veel meer
www.hallohorstaandemaas.nl

Ook makkelijk en voordelig marktonderzoek doen? Stel een vraag
aan ons panel en kom erachter wat Horst aan de Maas nu écht vindt!
Interesse? Neem contact op met Marianne Pirlo via marianne.pirlo@kempen-media.nl

BIJ AANKOOP VAN
4 ATAG APPARATEN,
EEN ATAG
VAATWASSER
CADEAU!*

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET
Bezoek nu een van onze vijf
inspirerende keukenshowrooms.
DEURNE

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67
T 0493-441111

BOERENKAMPLAAN 143
T 0493-441111

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL
* Vraag naar de voorwaarden in de showroom.
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Bespreking Poll week 02

Hoe meer diverse typen basisscholen, hoe beter
Driekwart van de inwoners van Horst aan de Maas ziet geen heil in zoveel
mogelijk types scholen in een samenleving. Zo’n 75 procent van de stemmers op de poll was het niet eens met de stelling ‘hoe meer diverse typen
basisscholen, hoe beter’. Veel verschillende schooltypes kunnen bijvoorbeeld
leiden tot meer versplintering en kleine klassen, denken zij. En een aantal
scholen in de gemeente heeft nu al amper genoeg leerlingen, moeten er dan
nog meer scholen bij?
De andere kwart van de bewoners van Horst aan de Maas heeft wel
graag zoveel mogelijk type scholen. Vroeger had men alleen de keuze uit een

katholieke of openbare basisschool, maar nu kun je vaak ook kiezen voor een
Montessorischool, vrije school, Jenaplanschool, Daltonschool en noem maar
op. Veel keuzevrijheid vindt 25 procent van de stemmers op de poll belangrijk. En dan gaat die keuze het liefst niet alleen tussen een religieuze school
of een niet-religieuze school, maar voor zoveel mogelijk verschillende type
scholen.
Voor kinderen die bijvoorbeeld hoogbegaafd zijn of juist moeilijk meekunnen, is het ‘normale’ onderwijs soms beperkend. Deze leerlingen moeten ook
kunnen kiezen voor een andere soort school.

Schaatsen op natuurijs is onverantwoord
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De thermometer hoeft maar even onder de nul te duiken en mensen
halen hun schaatsen al weer tevoorschijn. Het ijs op, willen we met z’n
allen. Lekker schaatsen op bevroren beken en vijvers, profiteren van die ene
week in de winter dat er ijs ligt en we rondjes kunnen rijden. De Koninklijke
Nederlandse Schaatsbond (KNSB) heeft echter al diverse keren gewaarschuwd
dat het natuurijs nog niet dik genoeg is om er veilig op te kunnen schaatsen.
Hoewel het ’s nachts vriest, gaat overdag de temperatuur weer omhoog en
dat komt het ijs niet ten goede. Veel beter is het om te schaatsen op een

schaatsbaan zoals bijvoorbeeld een ondergelopen weiland of gewoon een
kunstijsbaan.
Toch trekken veel mensen zich niets van die waarschuwingen aan. Ook in
Horst aan de Maas werd bijvoorbeeld in de Peel al geschaatst op natuurijs. Want schaatsen op natuurijs is toch gewoon een kwestie van je gezond
verstand gebruiken? Je kunt zelf toch wel inschatten of het ijs veilig genoeg is,
daar heb je geen goedkeuring van de KNSB voor nodig.
Schaatsen op natuurijs is onverantwoord. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 03) > Cookiemeldingen zijn vervelend > eens 98% oneens 02%
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Vanaf eind maart voor jong gezin:

tijdelijke huurwoning
omgeving Sevenum en
vrijstaand woonhuis of
ruime tweekapper
omgeving Sevenum
Tel. 06 - 50 20 45 79
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26 - 29 januari 2017 | Internationaal springevenement

Gratis Toegang

Travers 5 | 5976 PL | Kronenberg | www.peelbergen.eu

Gaat het nog ooit goed
komen tussen Donald J. Trump
en de media? De 45e president
van de Verenigde Staten had
nog maar amper de laatste
woorden van zijn inauguratie
uitgesproken of ze vlogen
elkaar weer in de haren.
Of beter gezegd: Trump liet
zijn kersverse persvoorlichter
Sean Spicer de kastanjes voor
hem uit het vuur halen. De media
hadden zich onbehoorlijk
gedragen tijdens de inauguratie
en dat zou consequenties gaan
hebben. Wat was het geval: de
Amerikaanse pers suggereerde
dat er veel minder mensen op de
installatie van Trump waren
afgekomen, dan acht jaar
geleden toen Barack Obama als
president van de VS werd
beëdigd. En dat was de zoveelste
schop tegen het inmiddels vol
blauwe plekken zittend been van
Donald Trump. Al tijdens zijn
campagne liet de toen nog
presidentskandidaat merken dat
de pers en hij nooit vriendjes
zouden zijn. Dagbladen, radio en
tv: iedereen was tegen hem.
Donald Trump is een beetje als
het sukkeltje van de klas dat heel
graag aardig gevonden wil
worden, maar als enige geen
uitnodiging krijgt voor het
verjaardagspartijtje van de
populairste jongen. Na zijn
verkiezing kon hij dan toch
eindelijk een lange neus maken
naar al die criticasters. Het plezier
was echter van korte duur. Op het
concert daags voor de inauguratie
traden alleen maar B-sterren op
(handen omhoog van wie de
grootste hit van 3 Doors Down nu
kan noemen), Elton John
bedankte voor de eer. Na zijn
beëdiging werd Trump niet
toegezongen door iemand als
Beyoncé (zoals bij Obama),
maar een vergeten ’America’s
Got Talent’-deelneemster. Een
beetje sneu is het natuurlijk wel.
Hoor je eindelijk bij de ‘grote’
jongens, wil er nog niemand naar
je feestje komen. En het uitlachen gaat gewoon door.

...of ni?
www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
26 januari 2017
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

AED Tienray
verplaatst naar Eten & Zo

De AED die zich bevond aan de gevel van de oude Jan Linders is na overleg met Dorpsoverleg
verplaatst naar de zijgevel van Eten & Zo op de hoek van de Kloosterstraat- Bernadettelaan.
Door het slopen van het pand van de oude Jan
Linders, zochten we naar een nieuwe locatie voor de AED, welke is opgenomen in het
burgerhulpverleningssysteem van Horst aan
de Maas. Bij voorkeur is dat een plek centraal
gelegen in de dorpskern. Eten & Zo voldoet aan

Vervanging glascontainers
De bovengrondse glascontainers in Horst aan de Maas worden vervangen door ondergrondse glascontainers.

deze eis. We zijn dan ook blij dat er zo snel een
nieuwe locatie is gevonden in Tienray en dat de
AED verplaatst kon worden.
Voor meer informatie over het gebruik van de
AED en over het burgerhulpverleningssysteem
zie www.burgerhulpverleninglimburg.nl

Inloopavond 23 februari

Windpark tussen
Greenportlane en A73

Samen met onze gemeente, de provincie Limburg, gemeente Venlo en energie-coöperaties
Samenstroom en Reindonk Energie, pakt Etriplus de handschoen op om invulling te geven
aan productie van duurzame energie. Dit doen wij door het ontwikkelen van Windpark
Greenport Venlo met een beoogd vermogen van circa 30 MW. Hiermee kunnen circa 21.000
huishoudens van elektriciteit worden voorzien. Het windpark wordt gerealiseerd parallel aan
het spoor Eindhoven-Venlo, tussen de Greenportlane en de A73.
Een belangrijke doelstelling van het project is
dat het windpark ook leidt tot maatschappelijke
meerwaarde. Hier wordt invulling aan gegeven
door een deel van de opbrengsten terug te
laten vloeien naar verbetering van de leefbaarheid van de directe omgeving van het windpark
en betrokken gemeenschappen.
Opstarten m.e.r.-procedure
De realisatie van het windpark heeft impact op
de woon- en leefomgeving van mensen in de
directe omgeving van het beoogde windpark. In
een op te stellen milieueffectrapportage (MER)
worden verschillende inrichtingsalternatieven
onderzocht.
De voorbereiding van het windpark is op het
punt gekomen waarop de m.e.r.-procedure kan
worden opgestart. De eerste stap van de m.e.r.procedure bestaat uit het afbakenen van het
milieuonderzoek en MER. In de zogenaamde

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is
beschreven welke onderzoeken worden uitgevoerd en welke inrichtingsalternatieven worden
onderzocht. Vanaf 27 januari ligt de NRD voor
zes weken ter inzage. In deze termijn kunt u
reageren op de NRD. De NRD kunt u vanaf 27
januari vinden op de gemeentelijke websites en
www.etriplus.nl.
Inloopavond
Wij kunnen ons goed voorstellen dat u vragen
heeft over het windpark en/of de m.e.r.-procedure en bieden u graag de gelegenheid om met
ons in gesprek te gaan. Daarom nodigen wij u
uit voor de informatieavond op donderdag
23 februari aanstaande in de Innovatoren.
Tussen 17.00 uur en 20.00 uur kunt u binnenlopen, wij praten u dan graag bij over het initiatief,
de m.e.r.-procedure en de mogelijkheden voor
participatie.

Ontvang de gemeentelijke belastingaanslagen digitaal

Meld u aan voor de Berichtenbox

Eind januari worden, daar waar nodig, proefsleuven gegraven op de locaties van de containers. Dat is nodig om te controleren of er geen
kabels en leidingen liggen.
In maart worden de ondergrondse glascontainers geplaatst. Op sommige plekken kan dat
tijdelijk leiden tot enige (verkeers)hinder.
Schoner en minder lawaai
Bij een ondergrondse container ziet u slechts
drie buizen: voor wit, bruin en groen glas. Deze

containers zijn schoner en de omgeving ziet er
opgeruimder uit. Ook is er minder lawaai van
het breken van glas.
Uitzonderingen
Een paar bovengrondse glascontainers blijven
nog even staan. Die worden op een later
moment vervangen. Ook komt er op een aantal
plekken een container bij. Op twee locaties
verdwijnt de glascontainer. Die wordt dan niet
vervangen. De uitzonderingen staan in dit
overzicht:

Dorp

Locatie

Wijziging

Grubbenvorst
Grubbenvorst
Horst
Horst

Wilhelminastraat
Mgr. Moorslaan
Weltersweide
P3, bij Jan Linders
supermarkt

Kronenberg

Meerweg

Melderslo

Beemdweg,
bij MFC de Zwingel
Luttelseweg

Deze glascontainer verdwijnt.
Hier komt een extra ondergrondse glascontainer bij.
Hier komt een extra ondergrondse glascontainer bij.
De bovengrondse containers blijven voorlopig staan
i.v.m. ontwikkeling Kloosterhof. Deze worden op termijn
vervangen door ondergrondse containers.
De bovengrondse container blijft voorlopig staan. In de
ontwikkeling van het achterliggende perceel wordt een
locatie voor de ondergrondse glascontainer meegenomen.

Sevenum

Hier komt een nieuwe ondergrondse glascontainer.
Deze glascontainer verdwijnt.

Nederland wordt steeds digitaler. Horst aan de Maas ook. U kunt de gemeentelijke belastingaanslagen ook via de Berichtenbox van Mijn Overheid ontvangen. Als u zich vóór 8 februari aanmeldt, ontvangt u de eerstvolgende gemeentelijke belastingaanslag eind februari
digitaal.
Maak zelf de keuze
Wilt u de aanslagen zoals vanouds per post
krijgen of vind u het gemakkelijker om deze
digitaal in uw Berichtenbox te krijgen? U kunt
snel en gemakkelijk aansluiten op de Berichtenbox.

Bekendmakingen

Berichtenbox
De Berichtenbox is een onderdeel van MijnOverheid. Dit is in feite uw persoonlijke brievenbus waarin u post van de Belastingdienst,
RDW, SVB, UWV en dus ook uw gemeente
digitaal kunt ontvangen. Te beginnen met de
belastingaanslagen. Registreer uw e-mailadres
en u krijgt automatisch een seintje als er
nieuwe berichten voor u zijn.
Ook taxatieverslagen op MijnOverheid
Nog een voordeel van MijnOverheid: Sinds dit
jaar kunt u ook de informatie over de WOZtaxatie van uw pand inzien. Hierover gaan we u
binnenkort uitgebreid informeren.

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende:
America
Putweg 26

Meld u aan
Meld u alvast aan op www.mijnoverheid.nl

Horst
Tienrayseweg 10b
Witveldweg 104

Sevenum
George Vancouverstraat
15-17-19
Meterik
Jan Drabbelsstraat 23

Tienray
Swolgenseweg 43
Horst aan de Maas
Windpark Greenport Venlo

Informatieavond 30 januari

Werk in uitvoering

Ontwikkelingen Hippische
Zone Kronenberg

Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op
www.horstaandemaas.nl. De komende periode zijn wij voor u op de volgende locaties aan
het werk:
• Deel Venrayseweg ter hoogte van Kabroeksebeek
• Doorgaande route Broekhuizen
• Tienrayseweg en Venrayseweg onderhoud bomen)

Ongeveer een jaar geleden is het Equestrian Centre de Peelbergen (ECdP) in Kronenberg
officieel geopend. Bij het equestrian centre worden regionale, nationale en internationale
wedstrijden voor paarden georganiseerd. Ook vinden er de dagelijkse training van paarden
en ruiters plaats. Met de opening van dit centre is de eerste aanzet gemaakt voor een hippische zone in dat gebied.
Hippische zone
De hippische zone is onder te verdelen in
grofweg 4 gebieden. Te weten:
1. Het bestaande complex aan de Travers 5
te Kronenberg (omgeving Peelstraat).
2. Aan de oostzijde van dit complex is een
economische zone voorzien voor hippische
gerelateerde voorzieningen zoals een winkel,
dierenarts, hoefsmid, ed.
3. Aan de zuidzijde komt een hippische evenementenzone. In dit gebied komen trainingsen wedstrijdfaciliteiten te liggen voor zowel
topsport als breedtesport.
4 De noordkant is bestemd voor de vestiging
van paardenstoeterijen, handelsstallen en
paardenhouderijen. In dit gebied verwachten
we ca 10 kavels, in grootte variërend van

2 tot 6 hectares te kunnen gaan
verkopen.

Inloopavond 31 januari

Informatieavond
In het afgelopen jaar hebben zich veel ontwikkelingen voorgedaan in dat gebied. En ook in
de komende jaren zal dit het geval zijn. Graag
willen wij de dorpsraden én de inwoners van
Kronenberg, America, Evertsoord bijpraten
over de ontwikkelingen die in het gebied gaan
plaatsvinden. Op maandag 30 januari a.s.
vindt om 19.30 uur een informatiebijeenkomst
plaats bij het Equestrian Centre de Peelbergen
(ECdP) aan de Travers 5 (navigatiesysteem
Peelstraat) in Kronenberg. Ook overige geïnteresseerden zijn uiteraard van harte uitgenodigd
om deze avond bij te wonen.

Burgemeester Kees
van Rooij bezocht
het echtpaar van
Hoven – Hanssen uit
Meerlo ter gelegenheid van hun 60 jarig
huwelijk. Namens de
gemeente overhandigde hij een
bloemetje en het
herinneringsbord.

Ontwikkelingen
Groote Molenbeek Horst
De Groote Molenbeek in Horst is een mooie natuurbeek. Om dit voor de toekomst te behouden en verder te ontwikkelen is het noodzakelijk dat wij maatregelen treffen waardoor de
aanwezige riooloverstort geen negatief effect heeft op de beek.
Een riooloverstort zorgt er namelijk voor dat bij
een hevige regenbui het teveel aan water in het
riool rechtstreeks doorgesluisd wordt naar de
Groote Molenbeek. Dit kan invloed hebben op
de flora en fauna in de beek. Een oplossing is
het aanleggen van een waterberging. Dit is een
gebiedje dat onder water komt als het riool is
overbelast door te veel (regen)water.

natuurlijke loop (bijvoorbeeld door meanderen).
Dit betreft het gedeelte vanaf de Wittebrugweg
tot aan de Meldersloseweg. Het hele gebied zal
dan een mooie aansluiting op het Kasteelpark
ter Horst krijgen. De ontwikkelingen hebben
niet alleen voordelen voor de natuur en het water, maar ook voor recreatieve ontwikkelingen
(Afslag 10).

Nieuwe kansen
We onderzoeken de mogelijkheden om deze
groene waterberging te realiseren in het gebied
tussen de Witte Brugweg en de Vondersestraat.
Door het realiseren van de groene waterberging doen zich nieuwe kansen en mogelijkheden voor die op verschillende manieren een
meerwaarde kunnen bieden voor de omgeving.
Deze pakken we op met Provincie Limburg en
Waterschap Limburg.

Informatieavond
Op 31 januari wordt in het Parkhotel een
inloopavond gehouden waar wij en
Waterschap Limburg uitleggen wat de
kansen en mogelijkheden zijn in het gebied.
Daarnaast willen wij graag ook van omwonenden en andere geïnteresseerden horen wat de
wensen en ideeën zijn voor het gebied.
Heeft u interesse om naar de inloopavond
te komen? Meld u zich dan aan via
gemeente@horstaandemaas.nl of via
077 - 477977 en we zien u graag op dinsdag
31 januari om 19.00 uur in het Parkhotel in
Horst.

Om die reden zijn we in gesprek met Waterschap Limburg om samen op te trekken in het
herstel van de Groote Molenbeek tot een meer

Algemene informatie
Gemeentehuis

Telefonische bereikbaarheid

Postadres:

De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente tot 20.00 uur bereikbaar.

Postbus 6005
5960 AA Horst
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst
Telefoon:
077 - 477 97 77
Fax:
077 - 477 97 50
E-mail
gemeente@horstaandemaas.nl
Internet
www.horstaandemaas.nl

mee houden dat u bij burgerzaken een geldig
legitimatiebewijs (paspoort/ID-kaart of rijbewijs)
nodig hebt.

Afspraak maken
Openingstijden balies gemeentehuis
De balies burgerzaken, WIZ, vergunningen en
belastingen zijn voor vrije inloop geopend op
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
De balie burgerzaken is op maandag geopend
van 09.00 tot 20.00 uur. Wilt u er s.v.p. rekening

Het is ook mogelijk een afspraak te maken
voor producten van burgerzaken. Voor de
beschikbare data en tijdstippen kunt u kijken
op www.horstaandemaas.nl of bellen naar
(077) 477 97 77. U kunt dan ook gelijk een
afspraak plannen. Als u een afspraak heeft

Scoor een baan bij ons!
(leerling) loodgieters / cv monteurs /agro monteurs
Zeer afwisselend en zelfstandig werk
Ongedwongen werksfeer in een kerngezond bedrijf
Evt. mogelijkheid voor verdere scholing
Prima salaris en toeslagen
Diverse extra’s

Interesse? Neem contact met ons op!
paul@versleijen.com

gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.

Openingstijden receptie/snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
kan van 8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie
afgehaald worden.

Openingstijden Openbare Werken
Openbare Werken aan de Americaanseweg
43 in Horst is dagelijks geopend van 07.30 tot
12.00 uur en van 12.30 tot 16.00 uur.
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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.

‘Van onderop’ het credo van Horst aan de Maas
Het afgelopen jaar heeft de gemeente veel te maken gekregen met
burgerinitiatieven, zogenaamde initiatieven van onderop. Dit zal in
2017 ook het geval zijn en naar alle waarschijnlijkheid zelfs toe gaan
nemen. De rolverdeling tussen de politiek en burgers is aan het
veranderen. Burgers willen meer inspraak dan eens in de vier jaar naar
het stemhokje gaan. Het college en de gemeenteraad moeten leren
omgaan met deze veranderende rollen.

Maar klopt dit beeld wel? De SP
heeft altijd al veel samenwerking
gezocht met verschillende groepen en
individuen buiten het gemeentehuis.
Samen de schouders eronder en werken
aan een betere samenleving. Is het dan
werkelijk zo belangrijk wie er begonnen is met een bepaald idee? Nee, als

we er samen maar hard aan werken.
Bestuurders en politici die vinden dat
burgers ineens mondiger zijn geworden hebben de afgelopen jaren slecht
geluisterd. Toch is de rolverdeling tussen
gemeenteraad, college en burgers
belangrijk. Ambtenaren moeten burgers
helpen om hun ideeën goed uit te wer-

ken. Het kan ook niet de bedoeling zijn
dat de gemeenteraad aan het einde
van het proces alleen nog maar bij
het kruisje moet tekenen. Bestuurders
moeten zich niet mengen in het proces, dan komt het niet meer vanuit de
samenleving maar vanuit het college.
Bart Cox, SP Horst aan de Maas

Van crisis naar crisis?
In de jaren 90 en het begin van het nieuwe millennium leek het
Nederland voor de wind te gaan. Daar kwam echter met de economische
crisis verandering in.
Veel mensen verloren hun baan,
huizen stonden onder water en in
Nederland werd flink bezuinigd en
hervormd. Daar kwam een aantal
jaren later de verschrikkelijke oorlog
in Syrië en Irak bij, die moslimextremisme voedde, tot een vluchtelingenstroom leidde en onderlinge

verhoudingen in veel landen op spanning zette.
Waar deze crises vooral ongrijpbaar
en moeilijk op te lossen zijn is er ook
nog een vraagstuk dat de toekomst
van de aarde bedreigt; het klimaatprobleem. Ik denk dan wel eens aan
het verhaal van de gekookte kikker.

Als een kikker in een pannetje water
zit en het vuur in één draai hoog wordt
gezet, dan schrikt hij en springt uit de
pan. Als de temperatuur echter langzaam wordt opgevoerd, dan vindt hij
het wel lekker warm en voelt hij het
gevaar niet meer; het gaat te geleidelijk. Dit is op dit moment ook met de
aarde aan het gebeuren; omdat het
gevaar niet acuut genoeg is maken we
te langzaam de overgang naar schone
energie.

Er zijn gemeenten die de lat hoog
leggen als het gaat om deze overgang;
ze willen aardwarmte gebruiken in
plaats van aardgas, zonne-energie
en windenergie in plaats van fossiele
brandstoffen. Hoe mooi zou het zijn als
onze gemeente naast kampioen afval
scheiden, ook kampioen duurzame
energie wordt? Gemeenteraad en college: werk aan de winkel.
Michiel Janssen,
PvdA Horst aan de Maas

Station Grubbenvorst
Het station in Grubbenvorst is een mooi en goed voorbeeld van
samenwerking overheid en inwoners.
Terug in de tijd. Eind 2012 starten
jongeren een FB-actie voor komst
van een station in Grubbenvorst.
Aanleiding: Gesprek met CDAStatenlid Jeu Titulaer, initiatiefnemer
van dit station. Februari 2013:
Jongeren overhandigen raad 1.143
handtekeningen. Toezegging raad
zich hiervoor in te zetten. Maart
2013: raad reserveert 500.000 euro

voor station. Ondertussen schrijven
we 2017 en is er veel gebeurd en
gedaan. In 2016 richten de provincie
en gemeente een werkgroep op
met inwoners Grubbenvorst, inzake
bepalen eventuele locaties. Een
aantal voorlichtingsavonden wordt
georganiseerd om iedereen bij te
praten en eigen zaken in te brengen
. Na keuze definitieve locatie komt er

een nieuwe werkgroep met daarin
betrokken omwonenden. Deze
werkgroep heeft gekeken naar de
inrichting van het station en naar
de herinrichting van de omgeving.
Ik heb dit proces van dichtbij
meegemaakt en durf te stellen dat
de inbreng van de omwonenden
daadwerkelijk is meegenomen richting
het eindplaatje. Prachtig om te zien
waar samenwerking en openstaan
voor elkaars ideeën toe leiden.
Het eindplaatje ligt er nu en gaat dit

jaar richting gemeenteraad. Na een
zo intensieve samenwerking tussen
overheid en inwoners vertrouw ik er
op dat ook in die laatste fase het hele
voortraject zal worden meegenomen
in de besluitvorming en er niet kil naar
geld en statistieken wordt gekeken.
Alleen dan zullen inwoners het
vertrouwen in de politiek behouden en
is burgerparticipatie meer dan alleen
maar een mooi woord.
John Jenniskens,
CDA Horst aan de Maas

Keuzes maken is lef hebben
“Deze gemeenteraad durft geen beslissing te nemen”, dat zegt
61 procent van de personen die de poll invulden in de HALLO van december.
Het ging specifiek over de laatste
raadsvergaderingen van 2016 waarin
moest worden besloten over de toekomst van het Gasthoês en zwembad
de Berkel: twee grote dossiers waar
ook veel gemeenschapsgeld naar toe
gaat. De raad heeft er dan ook voor
gekozen om de plannen verder te
onderzoeken, tot ongenoegen van de
poll deelnemers.

Als oppositiepartij in Horst aan
de Maas is het belangrijk om kritisch
te zijn en onafhankelijke keuzes te
maken. Als het gaat om de komst
van een nieuw zwembad is er wat
ons betreft dan ook geen aanvullend onderzoek nodig. D66 vroeg de
andere partijen: “Kies voor zwembad
de Berkel, een prima bad dat nog jaren
mee kan, hak de knoop nu door!”

Er is volgens ons al genoeg onderzoek
gedaan waaruit blijkt dat de bezoekersaantallen in het huidige zwembad
dalen en dat er al bovengemiddeld
veel zwemwater is. Helaas besliste de
raad in meerderheid anders: nog meer
onderzoek. Weer uitstel. Het plan rond
het Gasthoês was daarentegen niet
uitgewerkt en de financiering was ook
nog niet voor 100 procent rond. Of wel:
wij hadden te weinig informatie om te
beslissen over 12,5 miljoen euro. Voor
D66 is keuzevrijheid een belangrijk

AUTOMOBIELBEDRIJF
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Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

thema. Wij vinden het belangrijk dat
er iets te kiezen valt. Ook op landelijk
niveau pleiten we voor keuzevrijheid.
Zo heeft D66 er met de komst van de
Donorwet voor gezorgd dat mensen
erop worden geattendeerd om bewust
zelf te beslissen of ze donor willen zijn
of niet. Wijzigen blijft natuurlijk altijd
mogelijk. Keuzes maken is niet altijd
makkelijk. Maar soms dwingen urgente
ontwikkelingen ons om snel beslissingen te nemen. Een keuze maken is dan
lef hebben en verantwoordelijkheid

NIEUW
IN VENRAY
• Healing, ook healing op afstand
• Kristal healing
• Regressie- en reïncarnatie therapie

• Kaartlegging / engelenreading
• Meditaties en meditatie avonden
• Cursussen en inwijdingen

Kijk voor meer info op www.praktijk-maya.nl, mail naar info@praktijk-maya.nl
of bel 06-10391446

nemen. D66 kiest dan ook voor het
versoberen van de hypotheekrenteaftrek en het hervormen van het
pensioenstelsel. Wie hier niets kiest
schuift de kosten naar de toekomstige
generaties.
Gelukkig komen beslissingen
in ons land democratisch tot stand:
iedereen kan meepraten en meebeslissen. Wat kiest u? Laat het ons
weten.
Eveline Baas,
D66 Horst aan de Maas

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
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Cursus landschaps
ambassadeur
Stichting Landschap Horst aan de Maas start in maart met een nieuwe cursus landschapsambassadeur. De cursus
richt zich op ondernemers en werknemers van recreatiebedrijven, horeca, verblijfsaccommodaties, agrarische
bedrijven met een educatieve of recreatieve nevenfunctie en op vrijwilligers die actief zijn in musea of als gids.

verenigingen 19
Seniorenzitting
in Kronenberg
De eerste seniorenzitting van Kronenberg vindt plaats op woensdagmiddag 1 februari in De Torrekoel. De middag begint om 13.30 uur.
De presentatie wordt verzorgd
door een spreekstalmeester van eigen
bodem. Iedereen wordt verwelkomd met een nonnevot en koffie
en om 14.00 uur begint de zitting.
Deze duurt tot ongeveer 17.00 uur.
Halverwege wordt een pauzehap

geserveerd. De organisatie is in de
gezamenlijke handen van de KBO,
Kronenbergse Vrouwen Samen en
Stichting Welzijn Kronenberg en
Evertsoord. Zij hebben een gevarieerd programma samengesteld met
muziek, humor en entertainment.

SOS MeerloWanssum kiest voor
tussenproject
SOS Meerlo-Wanssum heeft besloten om nog geen nieuw meerjarig
project te kiezen dat zij gaat ondersteunen. In plaats daarvan wordt er
voor 2017 voor een ‘tussenproject’ gekozen.

In vier avondbijeenkomsten en een
dagexcursie worden de deelnemers
geïnformeerd over het lokale cultuurhistorische erfgoed, landschapsontwikkeling en natuurgebieden, ontwikkeling van de landbouw, de typisch lokale
streekgewassen en streekproducten
en de toeristische hoogtepunten. Met
het succesvol doorlopen van de cursus
verwerven de deelnemers de titel
Landschapsambassadeur van Horst aan
de Maas.

Een titel die gebruikt mag worden
in alle publicaties. Bovendien ontvangen zij een Landschapsambassadeurmuurschildje. Met de cursus
Landschapsambassadeur leren de
cursisten het verhaal te vertellen van
deze regio. Gasten zullen het gebied
intenser kunnen beleven en door
mond-tot-mond reclame het gebied
verder promoten en bovendien zelf
eerder terugkomen.
De cursus bestaat uit vier bijeen-

komsten van 19.30 tot 22.00 uur op
de maandagen 6, 13, 20 en 27 maart.
Daarnaast is er een dagexcursie op
zaterdag 8 april onder leiding van een
gids, langs de onbekende plekjes die
Horst aan de Maas te bieden heeft. Er is
plaats voor maximaal 25 cursisten en
aanmelding gebeurt op volgorde van
binnenkomst.
Voor meer informatie, kijk op www.
landschaphorstaandemaas.nl of mail
met info@landschaphorstaandemaas.nl

Orde van Verdienste
voor Leo Kristal
De Orde van Verdienste van CV de Vlaskop uit Melderslo is dit jaar voor Leo Kristal. Hij is hiermee opvolger van
Welzijn Melderslo in 2016.

SOS Meerlo-Wanssum organiseert
activiteiten en geeft voorlichting op
het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast koppelt zij deze
activiteiten, eens in de vier jaar, aan
een project dat is ingediend door
(oud-) inwoners van de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum.
In september riep zij inwoners op
een nieuw project in te dienen.
Het bestuur van de stichting laat nu
weten dat de ingediende projecten
niet voldeden aan de gestelde eisen.
“Dat wil echter niet zeggen, dat deze
projecten geen kans zouden maken
om door ons gesteund te gaan worden”, aldus het bestuur. “Integendeel,
alle ingediende projecten zijn erg
goed van opzet en steunen prima

doelen. De tijd die we gesteld hebben voor het aanleveren van de
benodigde detailachtergrondinformatie bleek echter voor de indieners
onvoldoende om alle gegevens goed
boven tafel te krijgen.” SOS MeerloWanssum gaat daarom nu deze
projecten helpen bij het verzamelen
van de juiste informatie en in 2018
met een nieuw meerjarig project.
“Bij de ingediende projecten zat ook
een aanvraag die geschikt is als klein
tussenproject. Annemieke Coppis uit
Swolgen heeft namens de stichting
Kita-Juga de aanvraag ingediend.
Zij hebben per direct behoefte aan
een generator voor hun werk.”
Deze aanvraag is daarom benoemd
als project voor 2017.

OPEN DAG
CITAVERDE
COLLEGE
locatie Horst: Spoorweg 8

VMBO

ZATERDAG
4 FEB 2017
10:00 - 13:00 UUR

MBO

NATUUR / AGRO / DIER
DESIGN / FOOD / RETAIL

ZONDAG
5 FEB 2017
10:00 - 13:00 UUR

Leo Kristal, of eigenlijk Lei, is een
goede bekende binnen de carnaval van
Melderslo. Hij begon al in 1987 bij het
jeugdcarnaval en vervulde daar 11 jaar
een bestuursfunctie. In die tijd was Lei
ook leider bij Jong Nederland. Hiervoor
kreeg hij in 2000 de Jeugd Orde van
Verdienste. In 1992 stond Lei mede aan
de wieg van de eerste jeugdboeren-

bruiloft en in 2000 werd hij ook lid van
de boerenbruiloftcommissie. Hij heeft
ongeveer zestien keer mee gewerkt
aan het schrijven hiervan. De boerenbruiloft werd in de loop der jaren
omgetoverd tot de mega boerenbruiloft
van nu. Zelf is Lei met zijn Nelly het
boerenbruidspaar geweest in 2008.
Ook is Leo 7 jaar lid geweest van de

commissie zittingsavond en heeft hij
meerdere malen zelf opgetreden met
Vaan Hoêg Na Liêg. Lei was lid van
de dorpsraad van 1988 tot 2000 en
is nu weer sinds 2005 lid van deze
dorpsraad. Hij is 13 jaar voorzitter
en 10 jaar secretaris geweest van de
Paradijsracers. Ook nu is Lei nog steeds
bestuurslid.

Er zijn ook open dagen op onze locaties in
Roermond, Nederweert, Heerlen en Maastricht.
Kijk op de site voor data en tijden.
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Dennis Brouwers
grossiert in medailles

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

Door: zwemvereniging HZPC Horst
Dennis Brouwers heeft namens zwemvereniging HZPC Horst meegedaan
aan de Nederlandse Masterkampioenschappen korte baan in Maastricht.
Deze werden georganiseerd van donderdag 19 tot en met zondag 22 januari.

Handbaltoernooi voor jeugd
In sporthal De Berkel in Horst vond zaterdag 21 januari een handbaltoernooi plaats voor de F-jeugd.
Dit zijn spelers in de leeftijd van 7 en 8 jaar. Het toernooi werd georganiseerd door het Nederlands
Handbal Verbond (NHV) om zo de jongste jeugd spelenderwijs met deze sport kennis te laten maken.

Dennis kwam op vrijdag, zaterdag
en zondag aan de start om de 100
en 200 meter rugslag, de 200 en 400
meter vrijeslag, 400 meter wisselslag
en 200 meter schoolslag. Dit seizoen
komt Dennis uit in de categorie 35-39
jaar. Op vrijdag startte Dennis met
de 400 meter vrijeslag. Hij zwom op
deze afstand een klein pr en bleef de
concurrentie in zijn eigen leeftijdsklasse ruim 5 seconden voor. De eerste Nederlandse titel was binnen.
Even later stond de 100 meter rugcrawl
op het programma, een van zijn favoriete afstanden. Hij zette hierop een
mooie tijd neer van 1.03.27 en won
een zilveren medaille.
Zaterdag 21 januari startte Dennis
in de ochtend op de 400 meter wisselslag. Hij kon zich op deze afstand sparen en behaalde met gemak een gouden medaille. De middagsessie begon
voor hem met de 200 meter schoolslag.
Op deze afstand zwom hij een pr en
eindigde hij net naast het podium, op

Barbecue & Gourmet Party Service

de vierde plek. Even later kon hij zich
revancheren op de 200 meter vrijeslag.
In wederom een mooi pr won hij de
titel op deze afstand. Op de laatste dan
stond het favoriete nummer van Dennis
op het programma, de 200 meter rugslag. Het was een spannende race en
in een dik pr van 2.12.15 bleef hij zijn
concurrent nipt voor met slechts 0.05
seconde. Deze overwinning leverde
hem de vierde gouden medaille op.
Deze Nederlandse kampioenschappen
vormen voor Dennis een mooi meetmoment richting het NMK lange baan
in mei en in augustus de WK Masters in
Boedapest (Hongarije). In Venray zwommen de allerjongsten (tussen de 6 en
12 jaar) van HZPC op zondag 22 januari de Swimkick-miniorenwedstrijd.
Een mooi moment voor de beginnelingen om wedstrijdervaring op te doen
en om nieuwe afstanden te zwemmen.
De zwemmers en zwemsters van HZPC
gingen naar huis met negen gouden,
elf zilveren en vijf bronzen medailles.

Verdiende zege voor
Wittenhorst
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Voetbalvereniging RKsv Wittenhorst uit Horst en Minor uit Nuth hadden zondag 22 januari een wedstrijd in te
halen. Op het mooie kunstgrasveld kon deze wedstrijd afgewerkt worden. Wittenhorst en Minor stonden op de
ranglijst op een subtopplaats gebivakkeerd, dus het belang van dit treffen was groot.
De thuisclub begon voor hun
aanhangers veelbelovend. Via de
snelle en behendige Amin Elalji
was Minor dichtbij een treffer. Will
Spreeuwenberg kon de uitbraak
subliem tot staan brengen. De achterhoede gaf hiermee meteen hun
visitekaartje af. Na deze dadendrang
was het spelbeeld geheel veranderd.
Met fris aanvalspel werd het doel van
Minor onder vuur genomen. De vrije
trap van Michiel Hanssen (voor het
eerst in competitieverband van de
partij) werd door doelman Davy
Bertjens vakkundig tot corner verwerkt. Even later was Michiel dichtbij
de openingstreffer. Zijn actie kreeg
geen beloning. De bal spatte tegen de

A-Z Barbecue & Gourmet Party Service is een uniek en
dynamisch bedrijf gespecialiseerd in het produceren en
vermarkten van barbecue en gourmetmaaltijden. Het bedrijf heeft
een sterk seizoen gebonden karakter. De barbecue activiteiten
vinden in hoofdzaak plaats in de maanden mei t/m september.
De gourmetactiviteiten daarentegen in de decembermaand.

Ben jij een echte aanpakker en haal je voldoening uit fysieke arbeid?
En werk je graag in teamverband? Dan pas je in ons team als

PRODUCTIEMEDEWERKER/
BEGELEIDER m/v
• Reinigen, controleren, inpakken van materialen, samenstellen van pakketten
• Mede begeleiden van productiewerkzaamheden
• Fulltime beschikbaar, flexibel geen 9 tot 5 mentaliteit

T 077 - 467 72 00

E info@a-z.nl

Willem Heijnen verscheen alleen voor
de doelman en laatstgenoemde zegevierde andermaal. Wittenhorst verzuimde om de verlossende treffer te
scoren. De tweede Wittenhorst-speler
die voor het eerst op het wedstrijdformulier vermeld stond kreeg eveneens
een mooie gelegenheid. Ongetwijfeld
liet het wedstrijdritme en de kracht
Chris Jakobs In de steek. Met de
inbreng van deze beide nieuwelingen is Wittenhorst sterker geworden.
Er zit meer beweging en variatie in de
ploeg. Minor had deze zondag meer
moeite met Wittenhorst dan hun lief
was. Een zeer verdiende zege op een
ploeg waartegen Wittenhorst nog
nooit van gewonnen had.

Gevraagd Chauffeur
voor trekker-oplegger

 Ervaring vereist
 Affiniteit met AGF is een pré
 Flexibele instelling
 Standplaats Venlo
 Rijbewijs BCE en code 95
Uw reactie graag naar het onderstaande
onderstaande adres
adres of
Email: info@linnetransport.nl
e-mail:
info@linnetransport.nl

Linne Transport b.v.

Interesse in deze vacature? Kijk dan op www.a-z.nl/nl/vacatures
voor een uitgebreide beschrijving van de vacature en het sollicitatieformulier
Kronenbergweg 11, 5976 NV Sevenum

paal uiteen. In de 35e minuut konden
de Horstenaren toch gaan juichen.
Uit een fraaie steekbal van Willem
Heijnen werd de vrijstaande Joost van
Rensch bediend. Hij bedacht zich geen
moment en met een prachtig schot
liet hij de Minor-doelman kansloos:
0-1. Nog maar net bekomen van zijn
doelpunt stond hij weer oog en oog
met de goalie. De kracht ontbrak deze
keer en zodoende werd de thee opgezocht met deze kleine voorsprong.
Na de pauze was het eigenlijk
hetzelfde spelbeeld. Minor kwam in
de openingsfase wederom met meer
gevaar uit de kleedkamer. Ook nu was
het Wittenhorst dat hierna de score
makkelijk had moeten verhogen.

I www.barbecue.nl

Bergerweg 2,
6067 NE Linne,
Tel. 0475-461310

www.linnetransport.nl
info@linnetransport.nl
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Hovoc pakt overal winst
Door: volleybalvereniging Hovoc
Het eerste damesteam van volleybalvereniging Hovoc uit Horst heeft zaterdag 21 januari The Athletes Foot/
VC Sittardia DS1 uit Sittard opgewacht. Hovoc HS1 reisde naar Urmond om het tegen ADC HS1 op te nemen.
Voor de heren was ADC een
oude bekende. De vorige seizoenen
bleek ADC een geduchte tegenstander te zijn. Waar ADC meereisde en
doorgroeide tot de derde divisie,
daar groeide Hovoc verder door.
Met groots gemak werd er in de eerste helft van deze competitie gewonnen. Nu was het de beurt aan Hovoc
om naar Urmond af te reizen. ADC
staat bekend als een sterk verdedigend team en dat brak de Horster
heren in de eerste set bijna op. Ze
kwamen moeilijk tot scoren en er
werden persoonlijke fouten gemaakt.
ADC werkte hard voor elke bal en
kon mede hierdoor goed bij blijven.

Zo werd het onnodig spannend, want
het bleef tot de 22 punten gelijk.
Het was het spreekwoordelijke tandje
bijzetten dat Hovoc het initiatief deed
behouden. De eerste set werd met
23-25 gewonnen. Vervolgens keerde
de Horster mannen terug naar hun
oude niveau en gaven ADC het nakijken. Al wist ADC het Hovoc wel tot
korte series te dwingen, maar verlette
door te zetten. Hovoc won gemakkelijk
de overige drie sets met 17-25, 19-25
en 18-25. Er kunnen weer vijf punten
bijgeschreven worden in de competitie. Wederom is door het presteren van
de directe concurrent (HLB van Daal uit
Den Dungen) het gat groter geworden

en komt de seizoensontknoping
en het kampioenschap voor Hovoc
steeds dichterbij. Zaterdag 28 januari
komt VC Weert op bezoek. Hier hebben de Horster heren een slordig
puntje laten liggen en wensen dit
goed te maken.
De dames hebben de tweede
helft van de competitie de overwinningsreeks voortgezet. Na de winst
van vorige week uit was nu Sittard
thuis aan de beurt. Er werd met 3-1
(25-20, 25-17 en 25-23) gewonnen
waarbij het de derde set (19-25) was
die werd afgegeven. Door deze winst
zijn ze één plek in de rangorde van
de derde divisie gestegen.
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Turnsters geplaatst
voor finale LK
Door: gymnastiekvereniging Hosema
Twintig turnsters van Hosema hebben zich zaterdag 21 en zondag
22 januari in diverse niveaus geplaatst voor de finale van het Limburgs
Kampioenschap turnen.

Moeizame winst Oxalis
Door: korfbalvereniging Oxalis
Het eerste team van korfbalvereniging Oxalis mocht zondag 22 januari thuis weer aan de bak. Tuldania 1 uit
Esbeek stond op het programma, een tegenstander waar Oxalis de vorige keer veel moeite mee had gehad.
Ook deze zondag bleek het weer een geduchte tegenstander.
Pas na een kwartier werd de
score geopend in het voordeel
van de thuisploeg. Echt loskomen
lukte niet en na twee minuten wist
Tuldania het dan ook weer gelijk
te maken. Deze treffer schudde de
dames van Oxalis wel goed wakker
waardoor ze er in slaagden een 4-1
voorsprong te pakken. Meer dan drie
doelpunten verschil zat er echter
niet in en Tuldania kwam met twee
treffers weer langzaam dichterbij.

Uiteindelijk ging Oxalis de rust in met
een moeizame maar welverdiende
5-3 op het scorebord. In de tweede
helft kregen de dames meteen twee
doelpunten om de oren welke de
stand gelijk maakte. Het was aanpoten geblazen, want de winst kwam
vandaag niet zomaar aanwaaien.
Oxalis pakte vervolgens wel weer
de voorsprong en wist deze ook te
behouden. Echter zeven minuten
voor tijd scoorde Tuldania de gelijk-

makende treffer, 9-9. Kort daarop
viel er weer een doelpunt in het
voordeel van de thuisploeg waarmee
Oxalis de voorsprong weer terug
pakte. De laatste vijf minuten waren
bloedstollend, maar Oxalis wist de
10-9 in haar voordeel tot het einde
te behouden. De dames blijven met
deze winst ruim aan kop in de 1e
klasse. Hierdoor blijft de kans aanwezig dat ze zich over twee weken
al kampioen mogen noemen.

Fiona Degan ging er met een
zilveren medaille vandoor en Kim van
Kempen nam een bronzen medaille
mee naar huis. De beste tien turnsters
van ieder niveau konden zich plaatsen
voor de finale. Van Hosema hebben
zich acht turnsters geplaats afgelopen

OPEN DAG BBL
agro

weekend. Al eerder hadden zich drie
turnsters geplaatst voor de finale.
Hosema mag dus met elf turnsters
afreizen naar Meerssen in het weekend
van 18 tot en met 19 februari om deel
te nemen aan de Limburgse kampioenschappen turnen.

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

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

dier

r
natuu

WERKEN EN LEREN VOOR EEN ERKEND MBO-DIPLOMA
1 DAG NAAR SCHOOL, 4 DAGEN IN DE WEEK WERKEN

ZONDAG 5 FEB
10.00 - 13.00 UUR
HORST

ROERMOND

HEERLEN

MAASTRICHT

Meer informatie
en aanmelden:

food

WWW.CITAVERDE.NL

Kom ook voor de MBO BOL-opleidingen naar de open dag.

schilder

werken

America Tel. 06-12359686
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Thijs Nefkens
13
Horst
Raayland college Venray

Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst
ontmoeten?
Ik hoop dat ze me dan zien als een
leuke, sociale en knappe jongen. Het is
wel fijn als mensen een goede eerste
indruk van je hebben.
Wie kent jou het beste?
Mijn ouders kennen mij door en door.
Ik heb een erg goede band met ze.
Ze hebben het meteen in de gaten als
er iets is of als ik ziek ben.
Welke herinnering bezorgt jou
kippenvel?
Dat we twee jaar geleden in de meivakantie met familie naar Gran Canaria
zijn geweest. Dit omdat mijn opa en
oma 45 jaar getrouwd waren. Ik heb
hier veel leuke herinneringen aan,

omdat we veel leuke dingen hebben
gedaan zoals op kamelen rijden en
banaanvaren.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Het stomst vind ik tekenen. Hier ben ik
niet zo goed in. Iets doen waar je goed
in bent is natuurlijk veel leuker om te
doen. Wat ik wel leuke vakken vind,
zijn wiskunde en koken. Tussen deze
twee vakken kan ik niet kiezen.
Wat is je favoriete hobby?
Ik heb geen favoriet want er zijn
meerdere hobby’s die ik leuk vind om
te doen. Ik ben keeper bij Wittenhorst.
Voetballen bij Wittenhorst is altijd
gezellig want ik heb een leuk team.
Verder zit ik bij de jeugdbrandweer.
Daar doen we dingen zoals EHBO,
slachtoffers zoeken en brandjes
blussen. Vorig jaar was er op het
Floriadeterrein een 112-event waar
we met de jeugdbrandweer van alles
mochten laten zien.

aan
Thijs Nefkens

Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Keepen natuurlijk. Het liefst bij een
bekende club als Feyenoord. Dit vind ik
een goede club. Ik ga ook regelmatig
met mijn twee broers, vader en oma
naar wedstrijden van Feyenoord kijken.
Mijn favoriete voetballer van deze club
is Tonny Vilhena. Ik wil net zo goed
worden als hem.
Wat is je droombaan?
Ik wil graag politieman worden,
ook al ben ik bij de jeugdbrandweer.
Politie zijn lijkt me een leuker beroep
omdat je mensen kan arresteren en
andere mensen kunt beschermen.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Ik ben eigenlijk nooit ergens megazenuwachtig voor. Waar ik wel een
beetje zenuwen voor had, was toen ik
met VVV-voetballers mee mocht lopen
in de Kuip van Feyenoord. Ik mocht
meelopen omdat ik bij de koelkids van

VVV zit. Er waren heel veel mensen bij
die wedstrijd. Toch vond ik het wel heel
vet om te mogen doen.
Als je een dier was, wat zou je
dan zijn?
Een agapornis. Niet veel mensen
kennen deze naam, maar het is een
dwergpapegaaitje. Het zijn kleine,
schattige groene beestjes met rode
wangetjes. Wij hebben er zelf ook eentje thuis. Zelf zou ik ook willen kunnen
vliegen. Het is verder ook een leuk dier
om mee te spelen, toch moet je soms
opletten dat die niet bijt.
Wat is het laatste cijfer dat je op
school hebt gekregen?
Een 10 voor wiskunde. Dit hoge punt
had ik omdat dit mijn beste vak is en ik
de toets dus niet moeilijk vond. Ik was
er erg blij mee en mijn ouders waren er
heel trots op.
Wat zou je nooit weggooien?
Spullen van mijn overleden oma Carla.
Ik heb toen ik klein was van haar een
spaarpot gekregen in de vorm van een
paddenstoel. Hier heb ik wel bijzondere
herinneringen aan. Ik had een goede
band met oma en we deden samen
veel leuke dingen. We gingen bijvoorbeeld vaak samen koffie drinken of
naar musea.
Wat deed je als kind het liefst?
Als kind ging ik vaak buitenspelen
samen met mijn broers. Vaak gingen
we dan soldaatje doen met geweren
die mijn broer van hout had gemaakt.
Als ik binnen speelde dan speelde ik
meestal met de Playmobil. Ik had vroeger veel Playmobil van het vliegveld
waar ik met veel fantasie mee speelde.
Wat is het beste advies dat je ooit
gekregen hebt?
Mijn papa en mama zeiden altijd:
“Thijs het maakt niet uit wat je doet
als je maar lekker in je vel zit.” Aan dit
advies heb ik altijd veel gehad, bijvoorbeeld voor mijn schoolkeuze.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Ik zou het niet weten, want ik ben
gelukkig in Nederland. Toch ga ik wel
graag op vakantie naar Zuid-Frankrijk
ieder jaar. Verder gaan we in de meivakantie naar Engeland. Hier heb ik heel
veel zin in omdat ik graag Londen zou
willen zien.
Wat is je favoriete game?
Ik doe graag GTA 5 op de Playstation.
In dit spel kun je dingen doen die niet
in het echt kunnen zoals schieten en
racen. Op mijn telefoon speel ik vaak
Angry birds. Toch vind ik GTA leuker
omdat je met dat spel meer kunt.

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

www.hadecollection.nl

Het is zover, eindelijk echt
winter. Temperaturen onder de
nul, sneeuw, koud en natuurlijk de jaarlijkse elfstedentochthoop die bij mensen
opborrelt. Zelf ben ik alles
behalve een fan van schaatsen
dus van mij hoeft het niet,
maar ik gun het de fans wel.
Waarom ik schaatsen haat?
Dat is een onderwerp voor een
volgende column.
Afgelopen week vond ik de
kou wel zuur, moet ik zeggen.
Mezelf voorbereiden voor de
lange zware fietstocht naar Horst
duurt nu wel ietsjes langer.
Handschoenen, sjaal en muts op
en dan ben ik er helemaal klaar
voor. ’s Morgens is opstaan ook
een stuk lastiger. Uit je lekkere
warme bedje moeten om de kou
te trotseren is niet mijn grootste
hobby. Vooral voor mij is dit erg
lastig want ik kan echt niet uit
bed ’s morgens. Voor school ben
ik vaker te laat dan op tijd (ben
er ook niet trots op).
Laten we het nu dan even
hebben over de positieve dingen
van de winter. Als ik thuis kom
van een lange dag school brandt
onze houtkachel meestal
heerlijk. Dan kruip ik lekker op
de bank met een kopje thee en
kan ik even lekker relaxen,
voordat ik weer met mijn
schoolwerk moet beginnen.
Op zulke dagen waardeer je pas
echt de kachel. Ook kan ik al die
leuke, veel te grote truien aan
die eigenlijk zo lelijk zijn dat ze
mooi zijn. Hoewel ik de winter
niet erg vind, is het echt niet
mijn favoriete seizoen. Zo veel
hou ik nou ook weer niet van
kou lijden.
Iedereen trek je warm aan
een probeer nog te genieten
van deze winter!
Liefs,
Puck

VOOR SFEER IN HUIS

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

Winter
wonderland

VOOR ROUWBLOEMWERK
persoonlijk en naar uw eigen wensen

Tel. 06-12 58 20 63 • Meterikseweg 94 Horst
www.flox-bloemenatelier.nl
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Patrick I
van d’n Dreumel
Het Dreumelrijk in Horst wordt tijdens carnaval geregeerd door Patrick I
(van Helden). Hij wordt bijgestaan door zijn prinses Jane en adjudanten
Marcel van Bavel en Hans Seuren.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

cultuur 23

Uitreiking Alde Knoeper
De Ald Preense van CV d’n Dreumel uit Horst reiken op woensdag 1 februari de Alde Knoeper uit aan Chris Winkelmolen en Huub Cox. Vanwege het overlijden van drie oud-prinsen, werd de uitreiking vorig jaar afgelast.
De Alde Knoeper wordt dit jaar voor
de 42e keer uitgereikt aan degene die
zich volgens de Ald Preense verdienstelijk heeft gemaakt voor de carnaval
in het algemeen en voor d’n Dreumel
in het bijzonder. Chris Winkelmolen
en Huub Cox zijn al 20 jaar actief met
het schrijven van liedjes voor carnaval.
Vanaf 1999 nemen ze ook als duo deel
aan de carnavalsoptocht.

Dat hun onderwerpen en de
vormgeving daarvan in de optocht, ook
door optocht jury op prijs wordt gesteld
blijkt uit hun vele eerste prijzen die
ze kregen toebedeeld. Datzelfde geldt
voor hun deelname aan de liedjesavonden van d’n Dreumel. Het schrijven van
de teksten en de muziek deden ze vaak
in samenwerking met andere schrijvers
en muzikanten. Maar ook hun eigen

inbreng in tekst en muziek, bracht hen
diverse malen op de Dreumel-cd.
Huub Cox was in 1991 met zijn
vrouw Marjo boerenbruidspaar bij
RKsv Wittenhorst. En hij was in 1994
adjudant bij Prins Ber I van d’n Deumel.
Chris Winkelmolen schrijft ook liedjes
voor de jeugdige Dreumels. De uitreiking vindt plaats in Zaal de Lange om
20.11 uur.

TELESCOOPLADERS ER1500 EN ER2500
UITNODIGING TESTDAG
NIEUWE SHOVELS en telescoopladers VOOR SCHERPE PRIJZEN
Wij bieden degelijk gebouwde én professionele shovels en wielladers met Duitse technologie.
Er zit niet meer op dan u nodig heeft, dus iedereen kan onze machines met gemak bedienen.
Wij willen u uitnodigen op zaterdag 28 januari om kennis te maken met Everun telescoopladers en
de mogelijkheid voor een proefrit met onze modellen. Ook adviseren wij u graag welke machine het
beste bij uw wensen past. Zaterdag 28 januari tussen 10:00 en 16:00 uur bent u
van harte welkom op onze locatie aan de Genenberg 19 te Broekhuizen.

De proclamatie van de Dreumelprins
vond zaterdag 21 januari plaats in de
Mèrthal in Horst. Van Helden is lid van
de vriendengroep V.C. Kaafrot. Zijn lijfspreuk luidt ‘In dit 5x11 Dreumeljaor,
2 daag off-line en staon weej met de

De modellen ER08, Er10, ER12, ER1500
en de ER2500 zullen aanwezig zijn, maar wij
hebben uiteraard ook alle uitgebreide informatie
over onze andere modellen voor u.
Mocht u alvast een voorproefje willen, kijk dan
op ons YouTube kanaal https://www.youtube.
com/watch?v=GWgeyaoBWsY
Kom vrijblijvend langs voor een gezellige dag
met een demonstratie en een proefrit.

vastenaovend vur ów klaor!’. Als huisorde heeft hij gekozen voor: ván ‘Ut ván
Helden Vaeld’. Prins Patrick I houdt,
samen met zijn prinses en adjudanten,
receptie op zaterdag 11 februari vanaf
20.11 uur in de Mèrthal in Horst.

Everun-Benelux Hamweg 3, 5961 PS Horst
Tel. 0031 - 651062354

www.everun-benelux.nl

Al in februari starten met de opleiding

APPLICATIE

ONTWIKKELAAR?
Heb je een MBO-diploma op
niveau 2 of 3 behaald en wil je
meteen starten met de opleiding
Applicatieontwikkelaar?
Bij het ICT College van ROC Ter AA
kan dat!

Boerenbruidspaar
Grubbenvorst

WWW.ROC-TERAA.NL
26591

Het nieuwe boerenbruidspaar in Grubbenvorst bestaat uit
Pam Boonen en Geert Lommen. Zij werden zaterdag 21 januari
tijdens het verlovingsbal gepresenteerd. De organisatie dit jaar is
in handen van de vriendengroep De kelder. Het bruidspaar wordt
op Gekke Maondaag 13 februari om 10.00 uur in de ‘onecht’
verbonden. Hierna kan iedereen om 11.00 uur het bruidspaar
feliciteren in de residentie van de Plaggenhouwers café De Vonkel.

Belangstelling? Stuur een e-mail
naar info@roc-teraa.nl of bel
0492 50 79 09.
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Nieuw jeugdprinsenpaar
CV d’n Bok
Het nieuwe jeugdprinsenpaar van CV d’n Bok in Swolgen is zondag 15 januari bekendgemaakt. In een gevulde
Bokkenstal kwamen jeugdprins Jaey van Els en jeugdprinses Yinte Vermeulen tevoorschijn.

Nederlandse blues&roots band

The Freelance Band
in Cambrinus
The Freelance Band treedt op zondag 29 januari op in Cambrinus in
Horst. Na ruim twintig jaar treedt deze Nederlandse blues&roots band
weer op in de originele bezetting. Het optreden begint om 16.00 uur.
De band bestaat uit Aad van
Pijlen, Frank Nuyens en Philip
Kroonenberg. Ze zijn inmiddels
uitgebreid met Hans de Vries,
Andreas Robbie Carree en Harm van
Sleen. In 2015 maakte de band een
herstart door nieuwe nummers op
te nemen. Begin 2016 verschenen

deze op cd. Hun huidige repertoire
bestaat uit nummers van hun eerste
uur, maar ook uit veel nieuw werk.
De muzikale wortels liggen duidelijk
in het zuiden van de Verenigde
Staten met blues.
Voor meer informatie, kijk op:
www.cambrinusconcerten.nl

Voorleeswedstrijd
bieb Horst
In Horst zijn op vrijdag 10 februari een drietal lokale voorleesrondes
voor de nationale voorleeswedstrijd. Van 08.45 tot 10.00 uur, van
10.30 tot 11.45 uur en van 13.15 tot 14.30 uur zijn er rondes in de
bibliotheek van Horst.

Tijdens carnaval worden zij bijgestaan door de adjudanten Jur Custers
en Anouk van Leeuwen. Jeugdvorstin
is Meike van Leendert en Jody Mulder
is dit jaar jeugdnarrin.

Voorafgaand aan het prinsuitkomen presenteerde de nieuwe
jeugdraad zich ’s middags met een
dans in black-light. De twee dansgardes Dancing Girls en New Kids on the

Bok gaven daarna een optreden.
Zondag 19 februari om 14.11 uur
is er in de Bokkenstal een receptie
voor het jeugdprinsenpaar.

Een jury, die onder meer bestaat
uit wethouder Ger van Rensch, gaat
de voorlezers beoordelen. Ook de
winnaar van 2016, Nine Tissen, zit in
de jury. De jonge kandidaten lezen in

een drietal groepen een stuk voor uit
een boek dat ze zelfgekozen hebben.
Scholen uit de gehele gemeente zijn
vertegenwoordigd. Winnaars stromen
door naar de volgende ronde.

(Foto: Sanne Hendriks)

Museum de Kantfabriek
Onze vestiging Euroveen in Grubbenvorst is gespecialiseerd in het produceren
en vervoeren van champignon dekaarde en teeltsubstraten voor de professionele
tuinbouw. Om een optimale kwaliteit van onze producten te kunnen garanderen
beschikken wij over de modernste productiefaciliteiten en een team van
gemotiveerde medewerkers met ruime kennis en ervaring in de tuinbouw.

Jarenlange ervaring,
moderne productie-

Wegens uitbreiding van onze activiteiten in zowel binnen- als buitenland
zijn wij op zoek naar enthousiaste, flexibele personen voor de functies van:

faciliteiten en drang naar

Shovelmachinist (full-time)

perfectionisme zorgen

In deze functie verricht je in een team van vier mensen allerlei werkzaamheden

ervoor dat BVB Substrates

zoals het opslaan van grondstoffen, het samenstellen van substraten en het laden

voorop loopt in het vak.

van vrachtwagens, ondersteund door moderne machines.

Een betrouwbare partner
met specialisaties in uiteen-

Voor deze functie zoeken we een flexibel iemand met ervaring op een laadschop en

lopende markten zoals

affiniteit met machines. Je hebt gevoel voor techniek en bent vaardig in de omgang

professionele glastuinbouw,

met geautomatiseerde systemen.

natuurlijk en stedelijk groen,
hobbysector, champignon-

Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met de heer H.

en fruitteelt.

Spreuwenberg.

Bij BVB Substrates wordt
alleen het beste substraat

Chauffeur / Oproepchauffeur

geproduceerd. Geleverd

In deze functie lever je onze producten bij onze afnemers in Nederland, België en

volgens afspraak op de

Duitsland, met vrachtwagens voorzien van een zelflossende vloer. Je bent in het

juiste plaats en tijd.

bezit van rijbewijzen B,C,E.

Dat is wat wij noemen een

Tevens zijn we op zoek naar chauffeurs die op oproepbasis inzetbaar zijn op onze

succesvolle basis voor groei.

vrachtwagens.

www.bvb-substrates.nl

Voor vragen over deze functies kun je contact opnemen met de heer L. Jeucken.
Heb je interesse in één van deze uitdagende functies met uitstekende arbeidsvoorwaarden, in een innovatieve organisatie? Graag ontvangen wij dan uiterlijk
10 februari aanstaande, je sollicitatiebrief met een overzicht van je opleiding(en)
en je werkervaring.
BVB Substrates | Euroveen B.V.
Postbus 8551, 5970 AB Grubbenvorst
E-mail: vacature@bvb-substrates.nl | Telefoon: 077 366 93 90
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

At the Foundation of Growth

Subsidie voor
Blijvend Borduren
Voor het project Blijvend Borduren ontvangt Museum de Kantfabriek
in Horst 18.000 euro van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dit fonds
ondersteunt initiatieven die actieve deelname aan cultuur bevorderen.
Het museum is voor het project
Blijvend Borduren een samenwerking
aangegaan met de jonge ondernemer
Thijs van Buuren met zijn bedrijf
Tegendraads.
Doel is om het traditionele
borduren op een innovatieve
manier weer op de kaart te zetten.
Het traditionele borduren wordt
gecombineerd met hedendaagse
textiele toepassingen. Om dit te
realiseren wordt een moderne
borduurmachine aangeschaft en
wordt gewerkt met biologische en
fair-trade textiel.
Onderdeel van het project
is ook om het bewustzijn over
het maatschappelijke vraagstuk
rondom de productie van kleding te

vergroten. Bestuurslid collectiebeheer
Tim Riswick zegt erg blij te zijn met
de toekenning van het Fonds voor
Cultuurparticipatie. “Het zorgt voor
de volgende stap in de ontwikkeling
van ons museum: leerlingen,
studenten, ontwerpers, kunstenaars
en andere geïnteresseerden kunnen
in de nabije toekomst bij ons
terecht om te experimenteren met
historische en moderne textiele
handwerktechnieken. Daarnaast
kunnen we met dit project ook
de verhaallijn in ons museum
doortrekken van het verleden van de
textielindustrie en -nijverheid naar
toekomstige toepassingen ervan.”
Kijk voor meer informatie op
www.museumdekantfabriek.nl

Categorie origineel

Ken en Robbie
winnen CMC Alaif
Het duo Ken en Robbie uit Grubbenvorst heeft de eerste plek
gewonnen van CMC Alaif in de categorie origineel. De vijfde editie van de
liedjeswedstrijd vond vrijdag 20 januari plaats in Beek.
CMC Alaif, georganiseerd door
de stichting Carnavalsmuziek.com,
is een provinciaal Vastelaoves
Leedjeskonkoer. Deelnemers strijden
in drie categorieën om de eerste plek.

Naast de categorie origineel, is dit
cover en clip. Behalve Ken en Robbie,
namen Anita Rosendorf uit Lottum
en Heite Soep uit Horst deel aan de
wedstrijd.
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Boerenbruidsparen de Vlaskop
Op het verlovingsbal van carnavalsvereniging de Vlaskop uit Melderslo werden Ed Vullings en Pieternel Clabbers
uitgroepen als het nieuwe boerenbruidspaar. Maud Alards en Voice Driessen vormen het jeugdboerenbruidspaar.

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

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

Problemen met
uw kunstgebit?
Het bal, dat in het teken stond
van een skireis, vond plaats in MFC de
Zwingel. Na het verlovingsstuk werd

nog het bruiloftslied gezongen.
De beide bruidsparen houden hun trouwerij op carnavalsdinsdag 28 februari

om 15.11 uur. Aansluitend aan het
huwelijk is de receptie van 17.33 tot
19.00 uur.(Foto: Jantje Alards Fotografie)

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

r
Al mee ar
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r
o
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Brood bakken in De Locht
In Museum De Locht in Melderslo wordt zondag 29 januari brood gebakken. Het museum is deze dag geopend
van 10.00 tot 17.00 uur.
Kinderen mogen in het museum
ook een broodje maken en laten
bakken. Verder is deze zondag de

stroopmaker aan het werk en is er de
kapel van het museum een optreden
van het Arianna Kwintet. Zij treden

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

twee keer op, om 14.00 en 15.00
uur. Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Dedert Icesticks B.V. in Horst

Nieuwe jeugdprins en jeugdvorst in Hegelsom
Lars Stappers is op zondag 22 januari tijdens het jeugdprinsenbal van CV De Kuukes in Hegelsom uitgeroepen tot
nieuwe jeugdprins van Hegelsom. Renske Claessens werd deze avond de nieuwe jeugdvorst van het dorp.

is een internationaal opererend
bedrijf dat jaarlijks 100 miljoen
vrieslollies produceert. Een
klein team van medewerkers is
verantwoordelijk voor de totale
productie: van voorbereiding tot
opslag. Een prettige werksfeer
en collegiale samenwerking zijn
kenmerkend voor ons bedrijf.

Dedert Icesticks zoekt enthousiaste medewerkers.
Ben jij handig en snel, zodat je het productieproces kunt bijhouden?
Ben jij een gemotiveerde, zelfstandige werker? Vraag je hulp als je ziet
dat het mis gaat? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Solliciteer naar:

Productiemedewerker m/v
die controlerende en repeterende handelingen verricht.
Ben jij naar net iets meer uitdaging op zoek?
Werk jij zorgvuldig en nauwkeurig? Ben jij leergierig en heb je interesse
in andere (technische) verantwoordelijkheden?
Solliciteer naar:

Operator m/v
die controlerende en andere taken ter ondersteuning
van de technische afdeling heeft.
Jeugdprins Lars Stappers wordt
bijgestaan door zijn adjudanten Stan
Kleuskens en Tim Heijligers. De middag
begon in de Tuutetempel, Zaal Debije,
met optredens van artiesten van de
jeugdliedjes. Vervolgens stond de dansact van de Junioren Dansgarde op het
programma. Daarna was het de beurt
aan het aftreden van oud-jeugdprins
Niek II, waarna hij ingelijfd werd bij het
Âlt-Jeugdpreense & -Jeugdvôrste Corps.
Ook werd er afscheid genomen van oudjeugdvorst Niels, die eveneens werd

opgenomen in het corps. Vervolgens
lieten de Minioren Dansgarde hun winnende act zien van het Gardefestival aan
het publiek in Hegelsom. Op de bühne
speelde zich daarna een Pokémonzoektocht af. Drie Pokémon-jagers
waren op zoek naar speciale Pokémons
die her en der in Hegelsom verspreid
waren. Uiteindelijk werd het toch tijd
voor de proclamatie en uit het welkbekende ei kroop Lars I. Ook werd
Renske Claessens benoemd tot nieuwe
jeugdvorst. Daarmee doorbreekt de

Stichting Jeugdcarnaval Hegelsom (JCH)
een jarenlange traditie van mannelijke
jeugdvorsten. Nadat voorzitter Jasper
van Rens de proclamatie voorlas,
verscheen Renske op het podium
als kersverse jeugdvorst(in) van JCH.
Zij neemt de komende 4 jaar het woord
bij de activiteiten van de jeugdcarnaval. Jeugdprins Lars en zijn adjudanten Tim en Stan houden samen met
jeugdvorst Renske receptie op zondag
5 februari van 14.11 tot 16.11 uur in
Zaal Debije in Hegelsom.

Bij beide functies gaat het om staand en lopend werk. De werktijden
zijn van maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur. Voor aanvullende
informatie bel met mevr. D. van der Meij (06 53 22 23 40).
Wij bieden:
Afwisselend werk, goede arbeidsvoorwaarden en een fijne werksfeer.
Wij zien jouw schriftelijke reactie graag tegemoet binnen 14 dagen.
Per brief: Directie Dedert Icesticks B.V.
t.a.v. mevr. D. van der Meij, Industriestraat 15, 5961 PG Horst
Per e-mail: dominique@dedert.nl
Voor meer informatie www.dedert.nl

26

cultuur

26
01

AUTOBEDRIJF

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

Miel Hoeijmakers jeugdprins
in Horst
Tijdens de jeugdzittingsmiddag van CV D’n Dreumel in Horst op zondag 22 januari werd Miel Hoeijmakers
uitgeroepen tot jeugdprins Miel I. Hij wordt bijgestaan door zijn twee adjudanten Bas Haegens en Jeroen Driessen.
Ook werd het jeugdboerenbruiloftsgezelschap bekend gemaakt.

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

Durf naar jezelf te kijken,
de eerste grote stap…
www.theogeurtscoaching.nl

Jeugdprins Miel is de 59e jeugdprins van CV D’n Dreumel in Horst.
Hij houdt met zijn adjudanten Bas en
Jeroen receptie op zaterdag 18 februari
in zaal De Lange in Horst tussen 19.11
en 21.11 uur.
Tijdens de jeugdzittingsmiddag

werd ook het jeugdboerenbruiloftsgezelschap bekendgemaakt. De spelersgroep bestaat uit kinderen van leden
van CV D’n Dreumel. Bruid Janet wordt
gespeeld door Nathalie Philipsen en
bruidegom Jan d’n Tarzan is Fer Deriks.
Ook Benthe Cox, Valerie Phillipsen,

Finn Janssen, Marit van de Beuken,
Bo Janssen, Sam Peeters, Niels Martens
en Minke Keysers maken deel uit van
het gezelschap. Het jeugdboerenbruidspaar wordt in de onecht verbonden op
zondag 19 februari om 14.11 uur in
zaal De Lange in Horst.

Vrienden van Heite Soep Live
De allereerste editie van Vrienden van Heite Soep Live vindt op zaterdag 28 januari plaats bij De Lange in Horst.
Het bekende concept van Vrienden van Amstel Live wordt tijdens deze avond in een carnavalesk jasje gegoten.

Hayberries B.V. is een blauwe bessenbedrijf dat is opgericht in
1999 en gevestigd in het Limburgse dorpje Broekhuizen (gemeente
Horst aan de Maas). Het bedrijf telt 45 hectare blauwe bessen, die
worden geteeld voor de versmarkt en gebruikt voor de verwerking
tot producten.

Gedurende de avond komen
er verschillende carnavalsartiesten
voorbij. Zo komen onder meer Björn
van Berkel, Bjorn & Mieke, PATS!

en Aaltied Noeit Te Laat. Ook maakt
de band Oenoemoeloeke 5 een comeback op Horster bodem.
De zaal is geopend vanaf 20.00

uur tot in de late uurtjes. Voor de
vroege vogels is er soep aanwezig.
Voor meer informatie, kijk op:
www.heitesoep.nl

Ter versterking van ons team zoeken wij op korte termijn een

Allround administratief
medewerk(st)er

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

Functie:
• Zelfstandig voeren van de financiële, personeels- en oogstadministratie;
• Zorg dragen voor de maandelijkse rapportages t.b.v. de directie;
• Verwerken van telefonie, in- en uitgaande post, mails en overige
communicatie;
• Ondersteunen van de directie in brede zin.

Je beschikt over:
• Een afgeronde opleiding mbo – administratie/bedrijfseconomie aangevuld
met werkervaring en relevante aanvullende opleidingen (voorkeur hbo
denk- en werkniveau);
• Feeling met de agrarische sector en ervaring met seizoensarbeid;
• Kennis van en ervaring met MS Office (Word, Excel);
• Een goede beheersing van de Duitse en Engelse taal;
• Persoonlijke kenmerken: je bent communicatief sterk, hoge bereidheid tot
samenwerken, je bent flexibel en je werkt gestructureerd en accuraat.

Wij bieden:
• Een uitdagende functie waarin je jouw ervaring en capaciteiten optimaal
kunt benutten en verbreden.
• Een informele sfeer in een gemotiveerd team.
• Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Open Teelten.

Wil je reageren?
Dan ontvangen wij graag een korte motivatie plus CV per e-mail:
info@hayberries.nl
De sluitingstermijn van de vacature is 31 januari 2017.

Prins Frank I van Kroeënekraan
en Pieëlhaas
Frank Reinders werd zondag 22 januari uitgeroepen als prins Frank I van carnavalsvereniging
Kroeënekraan en Pieëlhaas van Kronenberg en Evertsoord. Frank I wordt bijgestaan door adjudanten
Freek van Dooren en Joost Louwers. De receptie van het prinselijk trio vindt plaats op vrijdag 24 februari.
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CV De Turftreiers

Ruud I prins in America
Ruud Kleuskens is zondag 22 januari uitgekomen als 54e prins van CV De Turftreiers uit America. Ook het
boerenbruidspaar, gevormd door Marijn Litjens en Krista Hesen, werd deze avond bekendgemaakt.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Gé Bexkens ouderenprins in Grubbenvorst
Op de ouderenmiddag van GMV De Plaggenhouwers in
Grubbenvorst op zondag 22 januari is Gé Bexkens uitgeroepen tot
nieuwe ouderenprins van het dorp. Gé gaat dit jaar als prins Gé I
voorop bij de ouderen van Grubbenvorst. Zijn adjudanten zijn Mat
Thuijls en Hans Kepser. Het prinselijk trio houdt receptie in
De Vonkel in Grubbenvorst op 28 februari om 14.11 uur.

De adjudanten van prins Ruud
I van CV De Turftreiers zijn Frank
Jacobs en Ariën van der Waarden.
Het trio houdt op zaterdag 4 februari

van 20.11 tot 21.44 uur receptie
in de Bondszaal in America.
Het boerenbruidspaar wordt op
zondag 26 februari in de onecht met

elkaar verbonden om 15.30 uur bij
de kiosk. Daarna houdt het paar
receptie in het gemeenschapshuis in
America.

1 februari

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

15.00 - 20.00 u

ur

à-la-carte
bo-pro
Masterclasses vm
ri 2017
woensdag 8 februa
-vwo
vo
Masterclasses ha
ri 2017
woensdag 15 februa

Nieuw prinsenpaar
’t Trefpunt
Het nieuwe prinsenpaar van disco ’t Trefpunt in Horst werd
vrijdagavond 20 januari bekengemaakt. Jasper Mientjes en Loes
van Enckevort regeren als prins Jasper en prinses Loes deze
carnavalsperiode. Na de proclamatie was het tijd voor feest,
waarbij de polonaise niet mocht ontbreken.

Aanmelding
en
maandag 20 maart
2017
dinsdag 21 maart
uur
van 17.00 - 19.30
Kennismaking
2017
woensdag 21 juni

Leunseweg 6 Venray www.raayland.nl
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Agenda t/m 02 februari 2017
do
26
01

vr
27
01

za
28
01

Internationale springwedstrijd

Prinsenproclamatie

t/m zo 29 januari
Locatie: Equestrian Centre De Peelbergen, Kronenberg

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: Parochiehuis Tienray

Presentatie over wereldreis

Vrienden van Heite Soep Live!

Tijd: 20.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

Tijd: 20.00-03.00 uur
Locatie: zaal De Lange Horst

Receptie prins en uitkomen boerenbruidspaar

Borduurcafé

Fucked Up Fest 2

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: CV De Turftreiers
Locatie: Bondszaal America

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

Receptie prins

Jeugdprinsenbal

Prinsenreceptie

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: café De Vonkel Grubbenvorst

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

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: zaal ’t Brugeind Meerlo

Jeugdplaybackshow en uitkomen
jeugdprins en -prinses

Revue-avond

Uitkomen 53e prins

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

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: CV De Meulewiekers
Locatie: MFC De Meulewiek Meterik

Gotcha!

Playbackavond

Tijd: 16.00 uur
Locatie: Cambrinus Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Merlin Meerlo

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

Revueavond

Buutavond

Optreden Herriot

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

Organisatie: CV De Klotbultjes
Locatie: De Zaal Griendtsveen

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Muziekcafé De Buun Horst

Receptie jeugdprins

Uitslagavond De Hôrster Kwis

Tijd: 19.11 uur
Organisatie: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: café ’t Stammineke Grubbenvorst

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

Joeks17
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel Melderslo

zo
29
01

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

Prinsenbal

Optreden Baer Traa

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

Tijd: 14.00 uur
Locatie: restaurant A Belle Horst

Revue-avond

Receptie prins Ferdi I

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

Tijd: 14.10 uur
Organisatie: CV De Krey
Locatie: café Het Maaspaviljoen Broekhuizen

Jouw mening
over dit
nieuwsblad?
Met jouw tips kunnen wij de nieuwsvoorziening in Horst aan de Maas verbeteren.
Vandaag is de laatste dag dat je op www.hallohorstaandemaas.nl jouw mening kunt geven.

media

Receptie prins en uitkomen
boerenbruidspaar
Tijd: 14.11 uur
Organisatie: CV D’n Tuutekop
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: CV De Turftreiers
Locatie: Bondszaal America

Optreden The Freelance Band

Voorstelling Joris Linssen
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ’t Gasthoês Horst

wo
01
02

Taxatie oude boeken
Tijd: 13.00-16.00 uur
Locatie: Tulip Inn Hotel Sevenum

Seniorenzitting
Tijd: 13.30 uur
Locatie: De Torrekoel Kronenberg

Uitreiking Alde Knoeper
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: De Lange Horst

OPRUIMING
ZONDAG OPEN VAN 12.00-17.00 UUR

Topkwaliteit meubelen, spectaculaire prijzen
Interieurvering, diverse stof- en leersoorten
Ruime keuze. Inclusief garantie
Gratis direct thuisbezorgd. Korting tot wel 50%
Matrassen 2 halen 1 betalen!
Luxe boxspring vanaf € 1595.Slaapkamer compleet voor € 1995.PVC, vinyl, vloerbedekking, gordijnen en raamdeko
Grote partij luxe (hoek)banken en (relax)fauteuils
Nu binnen!
Piet Mondriaanstraat 1 Deurne
0493-342678
www.vanhoutenjanssen.nl
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Medische Religie
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service 29

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

America
zondag

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
27 januari t/m 2 februari 2017
Tandartspraktijk 2 J’s
Veestraat 5, Grubbenvorst
T 077 366 20 65

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

Alarmnummer

112

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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

zaterdag
		

Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

HALLO voordeelpas
ANBISE

Heilige mis

09.00

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

anco lifestyle centre

Meerlo
zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

10.30
09.00

Melderslo
17.30
17.30

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

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

Blauwebessenland

Meterik

E 1 korting op jam

zaterdag
		

Heilige mis

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

19.00

Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen

Swolgen
09.00
19.00

Sevenum
Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

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

19.15

Lottum

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

Bram I (Geurts) is de elfde zomerprins van Horst. De maondaagavundclub presenteerde maandag
23 januari zijn nieuwe zomerprins in café De Beurs in Horst. Prins Bram I wordt bijgestaan door
adjudanten Robin Smedts en Emiel Appeldoorn.

Deelnemers

Kronenberg

zondag

Bram I is zomerprins

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Bootcamp Power
50% korting op 10 credits

Brasserie ‘54

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Parkhotel Horst

Hostellerie De Maasduinen
10% korting op een diner
voor 2 personen

HUIS van de STREEK
5% korting op het hele assortiment

IJssalon De Zeuten Inval

Twee seizoenscoupes voor E 9,95

Into Beauty

10% korting op een zonnebril

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

Center Parcs Het Meerdal

Intratuin Venray

E 12,50 korting op
avondje bowlen

Die 2 Brüder von Venlo
DMS-Service
10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Paramedische
Voetzorg Horst
20% korting op alle voetproducten

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

Camps Optiek

10% korting op het hele
assortiment

10% korting op hardloopschoenen
(inclusief voetanalyse t.w.v. E 30,-),
hardloopkleding en sport-bh’s.
Bij aankoop van wandelschoenen
gratis Falke sokken t.w.v. E 17,95

Brownies & downieS
Eén gratis consumptie
bij de lunch

Pakje!

Het LoopCentrum

10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

Duet Kappers

De Schuilplaats

E 5 korting op een knip- of
kleurbehandeling / 10% korting op
verzorgings- en stylingproducten

5% korting op de rekening

Koffie voor E 1

Tienray

Haarzaken, dames en
heren kapsalon

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

Janssen Dansen en Sporten
Twee proeflessen gratis

Kuif
De eerste maand van een
knipabonnement voor E 17,50 en
gratis kleurservicekaart

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

Pearle Opticiens Horst
10% korting op een zonnebril

Pedicure Praktijk Wilmie
15% korting op voet- en
huidproducten

Praktijk Ik Leer
10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor E 4,50

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs
Korting op een wekelijks
aangeboden product

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
E 1 korting op de entree

Taurus World of Adventure
50% korting op de
bowlingbaanhuur

Theater De Garage
20% korting op entree

Wauw speciaal voor jou

10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Logeerhuis Kapstok

Driegangenmenu voor E 10

Eén nacht gratis logeren

Wereldpaviljoen Steyl

Eclicker

Lunchroom Lekker Gewoën

Entree voor E 5

APK computer en antiviruspakket
voor E 49,95

25% korting op het tweede
gerecht

The Zen Company

Eetcafé Ald Vors

Museum de Kantfabriek

Priesternoodnummer

Driegangenmenu voor E 17,50

Goed Haar en Visagie

Gratis kop koffie, cappuccino
of thee

Zonnestudio Horst

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

My-LifeSlim

Zorgboerderij “Boer” Hans

E 12,50 korting op de intake

10% korting

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

17.30

10% korting op de eerste
behandeling

Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas

E 10 korting op een massage,
E 20 korting op set wimperextensions
15% korting op zonnecosmetica

Voordeelpas

7D
AGE
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WE

EK

GEO

PEN

Wallace
/
Benson
natuur/briljantwit hoogglans
Keuken 240 + 250 cm ( x 96 cm)
compleet met:

€ 8199,Altijd direct de beste prijs!

koelkast

magnetron met grill

werkblad
compacte oven

afzuigkap plafondunit

5 jaar apparatuurgarantie

Inbouw oven met magnetron

Americana fornuis 90 cm

Inbouw vaatwasser (volledig)

Grundig GEKW47000B

La Germania AMS95C61LDX

Grundig GNV41822

€749,-

Exclusief model!

Inhoud: 40 liter, energieklasse A
10 functies, touchregeltoetsen
Afmetingen (hxbxd): 45,5 x 59,4 x 56,7 cm

WWW.SUPERKEUKENS.NL

€499,-

€899,-

5 kookzones, centrale wok
Elektrische oven, inhoud: 142 liter
Aluminium branders, spatrand van roestvrij staal

Energieklasse A++, 13 couverts
8 wasprogramma’s
Afmetingen (hxbxd): 82 x 59,8 x 54,8 cm

HEERLEN

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

D!

