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Fietsen voor Ian
Ian Engelen (6) uit Horst heeft de spierziekte Duchenne. Om geld in te zamelen voor beter onderzoek naar de ziekte verschijnt er dit jaar een team voor Ian aan de start
van de mountainbiketocht Duchenne Heroes.

Kritiek op beantwoording vragen

‘Discussie in de kiem
gesmoord’
Thijs Lenssen van SP en Andries Brantsma van D66 zijn ontevreden over de manier waarop het College van
B&W van Horst aan de Maas vragen van raads- of commissieleden beantwoordt. In 2015 kaartten zij dit aan bij
het college, maar tot dusverre is de discussie over dit onderwerp telkens vermeden, stelt Lenssen.
“We zouden te kritisch zijn,
te veel vragen stellen”, beschrijft
SP-fractievoorzitter Lenssen de
houding van sommige leden van
het college en de coalitiepartijen
tegenover hem en D66-lid Andries
Brantsma. “Maar het enige dat wij
willen is het proces verbeteren.”
Want dat proces, waarin raads- of
commissieleden vragen stellen aan

de bestuurders over een onderwerp
waarover zij uiteindelijk moeten
beslissen, werkt volgens de twee
niet goed in Horst aan de Maas.
Vragen worden te vaak onvolledig,
onjuist of helemaal niet beantwoord,
stellen zij.
Lenssen: “Kijk maar naar het
dossier van de Kasteelboerderij in
Horst. Daar zijn zoveel vragen over

gesteld, onder andere door SP,
die gewoon niet goed beantwoord
zijn. En dan gaat het ons niet eens
over het feit dat wij als partij het
misschien niet eens waren met
de plannen, maar om volledige
informatie die we nodig hebben
om een beslissing te kunnen
maken.”
Lees verder pagina 03

Zo’n twee jaar geleden kreeg de
familie Engelen uit Horst te horen dat
zoontje Ian de ziekte van Duchenne
heeft. Een enorme klap voor het
hele gezin, bestaande uit moeder
Jessy, vader Mike, dochter Evy (7) en
Ian. Duchenne is een progressieve
spierziekte waarbij de spieren langzaam hun kracht verliezen en waarbij
uiteindelijk ook de ademhalings
spieren en het hart worden aangetast.

Medicijnen tegen Duchenne zijn er nog
niet. Om geld in te zamelen voor het
Duchenne Parent Project, dat hoop
gevende onderzoeken naar medicijnen
financiert, wordt jaarlijks het evene
ment Duchenne Heroes georgani
seerd. Duchenne Heroes is een
mountainbiketocht van zeven dagen
door Duitsland, Luxemburg, België
en Nederland.
Lees verder op pagina 05
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Herinrichting

Een nieuw tehuis voor heemkunde
vereniging Sevenum
De heemkundevereniging van Sevenum is verhuisd naar een lokaal in
basisschool De Horizon. Gemeente Horst aan de Maas heeft het pand
verkocht aan de kinderopvang. De afgelopen maanden vond er een herinrichting plaats.
Het grote voordeel van de verhuizing was dat het nieuwe pand een
aantal meter verderop lag dan het
oude pand. “Dat maakt het werk een
stuk lichter voor ons”, vertelt voorzitter
Pete Leijsten. “Zelf ben ik vijftig jaar,
maar de meeste vrijwilligers van onze
heemkundevereniging zijn toch op
leeftijd. Voor hen is het dan zwaar om
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al onze spullen te verhuizen.”
Mart Lenssen, vrijwilliger van de
Sevenumse heemkundevereniging
kijkt met trots terug op de verhuizing.
“We moesten onverwacht ons oude
pand verlaten. De voorbereidingen
verliepen goed en de verhuizing zelf
ook. Qua ruimte zijn we er 2 vierkante
meter op achteruit gegaan, maar
we hebben een veel breder lokaal
terug gekregen. Het vorige was juist
heel smal. We hebben de inboedel
en het archief grotendeels geordend.
Alleen moeten we nog een aantal
dozen met minder belangrijke spullen
sorteren. Dat komt wel goed.”
Voorzitter Leijsten vertelt dat de
heemkundevereniging graag meer wil
samenwerken met de kinderen van
basisschool De Horizon. “Het lijkt ons
leuk om kleine excursies of andere
opdrachten met de kinderen te doen.
We willen hen meer betrekken bij de
geschiedenis van Sevenum en omstreken.” Het enige wat het tehuis van de
Sevenumse heemkundevereniging nog
nodig heeft, is een huiselijk gevoel,

vertelt Lenssen. “Het lijkt nu nog op
een echt archief, maar wij zijn meer
dan dat. Hier kunnen mensen een
kopje koffie komen drinken, gezellig
kletsen en ondertussen over onze vereniging en de historie praten. Wij zijn

al druk in de weer met plannen om ons
gebouw op te vrolijken. Het moet echt
een ’heem’ worden.”
Dit jaar bestaat heemkundevereniging Sevenum dertig jaar. Om de vijf
jaar brengt de vereniging een boek uit

met allerlei nooit vertoonde beelden
en teksten over een bepaald onderwerp. “Dit jaar willen we iets speciaals
doen”, zegt Leijsten. “Een boek waar
we supertrots op kunnen zijn met onze
vele vrijwilligers.”

Klachten omwonenden

Limburgs Uitje mag parkeerterrein
blijven gebruiken
Activiteitencentrum Limburgs Uitje mag tijdelijk gebruik blijven maken van het terrein aan Hazenhorstweg 5A in Sevenum om te parkeren.
De commissie bezwaarschriften en klachten van gemeente Horst aan de Maas verklaarde de bezwaren van een aantal omwonenden ongegrond.
In de zomer van 2016 heeft de
gemeente een tijdelijke vergunning verleend aan Limburgs Uitje
voor het gebruik van gronden op
de Hazenhorstweg om te parkeren.
In oktober vond er een hoorzitting
plaats naar aanleiding van bezwaar
van omwonenden tegen dit besluit.
Deze vinden onder andere dat het
parkeerterrein in strijd is met het
bestemmingsplan (agrarisch gebied),
dat er geen rekening wordt gehouden
met de directe omgeving en dat het

parkeerterrein niet duidelijk afgebakend is. “De situatie voor de omwonenden is onwerkbaar en onleefbaar”,
aldus één van de bezwaarmakers.

Bezwaren
ongegrond verklaard
De commissie voor de behandeling
van bezwaarschriften en klachten adviseert het College van B&W van Horst
aan de Maas de bezwaren ongegrond
te verklaren. Zij is van oordeel dat het

college haar besluit goed genoeg heeft
gemotiveerd en dit dus niet hoeft te
veranderen. De commissie adviseert
het college nu wel haar motivering op
sommige punten nog duidelijker te
formuleren. Zij moet de omwonenden
meer informatie geven over de afwegingen op het gebied van het gebruik
van de groepsaccommodatie, het
toerismebeleid, de belangenafweging
en het aantal parkeerplaatsen.
In de zomer van 2015 heeft
gemeente Horst aan de Maas Limburgs

Uitje al eens terug moeten fluiten,
omdat de activiteiten op het terrein
enkel toegestaan waren als deelnemers ook overnachtten op het terrein.
Dat gebeurde destijds niet meer. Sinds
oktober dat jaar overnachten de deelnemers aan de uitjes weer op het terrein, waardoor de eigenaar niet meer
in overtreding is. Omwonenden hebben
destijds ook tevergeefs bezwaar
gemaakt, omdat zij van mening waren
dat de gemeente meer handhavend op
zou moeten treden tegen het bedrijf.

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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Gebiedsaanpak
Groote Molenbeek
In het artikel ‘Herinrichting Groote Molenbeek’ uit de HALLO van
donderdag 2 februari werd ten onrechte gesuggereerd dat het plaatsen
van de waterberging door Waterschap Limburg en gemeente Horst aan de
Maas een onderdeel is van de aanpassingen aan de Groote Molenbeek
tussen de Tienrayseweg en de spoorlijn Nijmegen-Venlo in Tienray.
“In 2017 wordt het gebied naast
de beek tussen de Wittebrugweg en
de Meldersloseweg nog niet aangepast, maar wordt de haalbaarheid van
een gezamenlijk project onderzocht.
Er is nog geen concreet plan en er
is ook nog geen sluitende financie-

ring. We gaan nu wel al naar buiten
om mensen te informeren en om
ideeën op te halen”, aldus het waterschap en de gemeente. Het artikel
‘Herinrichting Groote Molenbeek’ met
de juiste informatie is te vinden op
www.hallohorstaandemaas.nl

Vervolg voorpagina

Start bouw Kompaswoningen
America
Aan de Wouterstraat in America zijn vorige week de bouwwerkzaamheden gestart voor de
twaalf tijdelijke woningen die op het perceel komen te staan. Deze twaalf Kompaswoningen van
Heijmans One zijn verplaatsbare en kant-en-klare woningen die tijdelijk geplaatst worden.
De huurwoningen zijn bedoeld voor één of tweepersoonshuishoudens. Een aantal van de huizen is
alleen beschikbaar voor jongeren tot 28 jaar. De woningen worden geplaatst door Wonen Limburg.
Tijdelijke huurwoningen zijn volgens verantwoordelijk wethouder Bob Vostermans een oplossing voor
het tekort aan betaalbare huurwoningen in de kleine kernen van Horst aan de Maas. Woningcorporaties
willen daar geen traditionele huurwoningen met een levensduur van minimaal 50 jaar meer bouwen,
omdat wordt verwacht dat de vraag naar deze woningen over ongeveer 20 jaar alweer terugloopt
en dat deze dan weer leeg komen te staan.

Gevonden voorwerpen

Schrijnwerkersgereedschap
Het mysterie rondom het onbekende voorwerp dat de Historische Kring Broekhuizen-Broekhuizenvorst in
haar collectie heeft, is opgelost. Het object blijkt een stuk schrijnwerkersgereedschap te zijn.

Enkele weken geleden deed Jeu
Derikx namens de Historische Kring
een oproep in dit blad. De vereniging
was al jaren in het bezit van een
voorwerp waarvan zij niet wist wat
het precies was of waar het vandaan
kwam. Derikx had al bij diverse

musea geïnformeerd wat het stuk
gereedschap zou kunnen zijn, maar
zonder resultaat. De oproep in HALLO
heeft nu uitsluitsel gegeven. Derikx:
“Er meldde zich een meneer bij mij
die dit voorwerp zelf in de jaren
90 aan de Historische Kring heeft

geschonken. Dat was nog voordat
ik erbij betrokken was. Hij wist te
vertellen dat het gereedschap van
een schrijnwerker was. Het werd
gebruikt bij het bekleden van banken
en stoelen. Waarschijnlijk is het
zo’n 150 tot 200 jaar oud.”

‘Discussie in de
kiem gesmoord’
Lenssen wilde destijds in 2015
de raad toespreken over de in zijn en
Brantsma’s ogen onjuiste manier van
informatieverstrekking aan de raad, om
zo de discussie op gang te brengen.
Dat werd volgens hem niet toegestaan,
maar Lenssen en Brantsma gingen wel
in gesprek met burgemeester Kees van
Rooij. Lenssen: “Er was mij beloofd dat
de zaak in de openbaarheid besproken
zou worden. In twee bijeenkomsten
van de gemeenteraad, waaronder
de 24-uurssessie in mei 2016, heb ik
geprobeerd het onderwerp ter sprake
te brengen, zoals was afgesproken met
de burgemeester. Beide keren werd die
discussie in de kiem gesmoord.”

Nog steeds
geen vooruitgang
In een openbare brief gericht aan
het presidium van de gemeenteraad,
bestaande uit de burgemeester, vicevoorzitter van de raad, fractievoorzitters en de griffier, uiten Brantsma en
Lenssen nu nogmaals hun onvrede over
het proces van beantwoording van vragen van raadsleden door de wethouders en burgemeester. “We zien nog
steeds geen vooruitgang. Gemaakte
afspraken zijn niet nagekomen en
daarom willen we het proces op een
ander niveau voortzetten”, schrijven
de twee. Lenssen licht toe: “Nu is het
genoeg geweest, we willen verder.
Dan maar alles open en bloot op tafel.
Niet als politiek statement vanuit twee
oppositiepartijen, maar om processen
in de gemeenteraad beter te krijgen.
Dat zal wel tot commotie leiden en het
wordt ons waarschijnlijk niet in dank
afgenomen. We willen dit onderwerp
gewoon, apolitiek, met z’n allen kunnen bespreken, want hier worden we

Griffier Ruud Poels laat desgevraagd
weten dat de brief is besproken in
het presidium. “In november is door
alle partijen in de gemeenteraad
een motie aangenomen, waarin
stond dat er een werkgroep wordt
opgericht die het dualisme in de raad
gaat onderzoeken. Deze werkgroep is
inmiddels samengesteld en we hebben
in het presidium besloten dat deze
brief daaraan wordt aangeboden.”
Poels wil niet ingaan op de vraag of het
presidium zich herkent in de kritiek van
D66 en SP. De brief staat eveneens op
de lijst van ingekomen stukken voor de
raadsvergadering van 7 maart.
Andries Brantsma geeft aan
teleurgesteld te zijn door de reactie
van het presidium. “Hoe betrouwbaar
kun je nu nog afspraken maken
met de burgemeester? Ik krijg de
indruk dat hij wegduikt voor zijn
verantwoordelijkheden en zaken onder
het tapijt wil schuiven.” Brantsma
vindt het vervelend dat de discussie
rondom de beantwoording van vragen
niet losgekoppeld wordt van het
bredere onderzoek naar dualisme
in de raad. “We wilden voorkomen
dat beide discussies tegelijk worden
gevoerd.” Dualisme is ook belangrijk,
stelt Brantsma, maar de ongerustheid
van nu gaat over nog belangrijkere
kwesties. “Dualisme zegt meer over de
onafhankelijkheid van de raad, het juist
beantwoorden van vragen gaat over
betrouwbaarheid. Dat is nog een stapje
verder.”

T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
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De brandweer van Horst is op vrijdag 3 februari uitgerukt voor een dakbrandje bij het PET+-gebouw aan de
Pastoor Debijestraat in Hegelsom. De brand was snel onder controle.
het pand. Diverse blusgroepen werden
ingezet, het vuur bleek echter snel onder

Werkgroep
over dualisme

BARBECUE & BUFFET

Dakbrand Hegelsom
De brand ontstond rond 14.45 uur in
het dak van het restaurantgedeelte van

samen beter van. Ik verwacht echter
dat het presidium hier een stokje voor
gaat steken. ”

controle te zijn. De brand heeft geen
gevaar opgeleverd.

geen
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Brievenbussen weggehaald

’Voor ouderen is het wel erg vervelend’
Door ontwikkelingen als e-mail en Whatsapp worden er steeds minder brieven geschreven en verstuurd. Dit wordt des te meer merkbaar nu PostNL veertien brievenbussen
in Horst aan de Maas gaat weghalen. Daarnaast worden 3 brievenbussen verplaatst en 29 brievenbussen houden hun huidige plek. HALLO Horst aan de Maas ging de straat op
en vroeg inwoners van Horst aan de Maas naar hun mening.

Juul en Nettie Hermse uit Horst
Juul en Nettie vinden het allebei niet prettig dat er brievenbussen verdwijnen.
“Nee, het is niet fijn. Want dan moet je toch gewoon een stukje lopen. Zelf stuur ik
tegenwoordig zelden post. Af en toe wel een kaart, bijvoorbeeld met een verjaardag
of met kerst.”

Nicolle Pouwels en Björn Verstegen uit Horst
Veel post versturen Björn en Nicolle niet. “En als we dan post moeten versturen
gaan we vaak eventjes langs de PostNL bij de Plus. Maar het valt ook wel mee hoe
vaak we dat doen. Het is eigenlijk nog maar zelden dat we dat doen. Alles is voortaan
digitaal en dat wordt denk ik ook steeds meer.”

Theo van Heijster uit Horst
Volgens Theo hoort het verdwijnen van brievenbussen bij de vooruitgang.
“Deze vooruitgang houd je ook niet tegen. Maar voor de ouderen is het natuurlijk wel
erg vervelend. En in Horst hebben we in verhouding met andere plaatsen ook meer
ouderen. Zelf doe ik heel af en toe iets op de post. Ik gok zo’n twintig keer per jaar.”

Steve Baxter uit Horst
Belachelijk noemt Steve Baxter het weghalen van brievenbussen. “Er zijn overal
brievenbussen nodig. Hier wonen veel bejaarden en die kunnen niet zomaar een eind
lopen voor de post. Ik ben het er helemaal niet mee eens. Al verstuur ik zelf weinig
met de post. Ik doe toch het meeste met internet.”

Nicole en Ties Meijers uit Horst
Zowel Ties als Nicole vindt het heel erg dat er brievenbussen gaan verdwijnen in
de gemeente. “Mijn moeder is 88 en die sprak ik vanmorgen nog. Die zei al: ‘Dit kan
toch gewoon niet’. Ouderen kunnen niet zomaar even naar een brievenbus die verder
weg is. Zelf gebruiken wij ook nog de brievenbussen. Regelmatig zelfs.”

Johan Renkens uit Tienray
Johan was er niet van op de hoogte dat het aantal brievenbussen afneemt.
“Post heb ik toch nooit, ik doe alles via mail. Ik heb laatst nog wel een pakje
afgeleverd bij de Jan Linders. Maar de laatste keer dat ik een brief stuurde is denk ik
al twee of drie jaar geleden. Voor de ouderen is het wel moeilijker. Maar de jeugd
doet toch alles via Whatsapp of mail.”
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Gevonden voorwerpen

Vliegende schop Melderslo
Horst aan de Maas kent een rijke geschiedenis die al heel wat bijzondere vondsten heeft opgeleverd.
Op verzoek van HALLO Horst aan de Maas doken plaatselijke heemkundeverenigingen hun archieven in en
maakten een selectie uit hun ‘gevonden voorwerpen’. In deze aflevering: de vliegende schop uit Melderslo.

In Museum De Locht in Melderslo
bevindt zich het werktuig de vliegende schop. De vliegende schop
stamt uit de middeleeuwen en
werd gebruikt tot het begin van de
twintigste eeuw. De vliegende schop
heeft zijn naam te danken aan de
vleugelachtige delen en opstaande
uiteinden. Oude landbouwwerktuigen
als de vliegende schop werden op
bestelling gemaakt door de dorpssmid en de wagenmaker. Ze werden
met de hand gesmeed, waardoor
ze veel zwaarder en onhandiger in
het gebruik waren dan de moderne
stalen gereedschappen.
Zo rond het jaar 1000 werd het
boerenbedrijf steeds intensiever.
De veehouderij was in dienst van de
landbouw en voor de bemesting van
akkers was steeds meer mest nodig.
De bereiding van mest was zwaar
werk op de boerderij. De runderstallen waren er speciaal voor ingericht.
De stalvloeren van de ‘potstal’ lagen

diep, waardoor het vee in een diepe
kuil stond. Dagelijks werd er een
laag strooisel op de mest geworpen.
Hierdoor werd het vee van een zo
droog mogelijke ligplaats voorzien.
Bovendien werd het volume van de
mest hierdoor vergroot. Het strooisel bestond uit stro en uit andere
plantaardige materialen, die werden
verzameld op de heidegronden. Als
er een tekort aan stro was (wat vaak
het geval was), ging men plaggen
steken. Met speciaal gereedschap
werden er pollen heide en smelen
gras gestoken. De vliegende schop
is een voorbeeld van zo’n werktuig.
Hiermee werd heide en graspollen afgestoken en tegelijkertijd
horizontaal onder en verticaal aan de
zijkanten.
Doordat de laag mest en strooisel
telkens werd aangevuld, kwam het
vee steeds hoger te staan. De mestlaag in de potstal was in het voorjaar
flink gestegen en kon over de akker

worden verspreid. De veehouderij
stond ten dienste voor de landbouw, maar helaas was er dikwijls
te weinig productie van organische
mest, ondanks hard werken en alle
hulpmiddelen en gereedschappen
zoals de vliegende schop. Vanaf
het einde van de negentiende
eeuw kwam er door de kunstmest
een welkome aanvulling voor de
bemesting van akkers. Op de hier
aanwezige zandgrond tussen Maasen Peel-gebied waren de boeren
heel afhankelijk van de hoeveelheid
regen die er om de gewassen goed
te laten gedijen, regelmatig moest
vallen. De zandgrond houdt namelijk
moeilijk water vast. Een droge maand
juni was bijvoorbeeld funest voor de
korrelvorming van de granen en door
de droogte begonnen de gewassen
te snel te rijpen. Dan kwam de regen
al gauw te laat en kwam er dat jaar
magere oogst.
Bron: Stichting Geschiedenis Melderslo

Fietsen voor Ian
Inmiddels zijn Hans, Mike en Harold flink
aan het trainen. Harold heeft al ervaring
en is goed getraind, maar Hans en Mike
zijn nog beginners. Hans: “Fietsplus
Geert Rijs heeft alvast twee mountainbikes voor ons beschikbaar gesteld. Bij
Anco trainen we onder begeleiding,
zodat onze spieren zich goed genoeg
ontwikkelen voor de tocht.” Harold vult
aan: “Dat is ook echt nodig, want 700
kilometer in zeven dagen, dat is afzien.”
Van de deelnemers aan Duchenne
Heroes wordt verwacht dat ze per
persoon 2.500 euro aan startgeld met
zich meebrengen. In het geval van Team
Rooi voor Ian is dat dus 7.500 euro. Om
dit bedrag bij elkaar te krijgen is het
team al flink actie aan het voeren. “Bij
verschillende supermarkten in Horst
hebben we bijvoorbeeld een statiegeldactie,” vertelt Hans. “We liggen tot nu
toe vrij goed op schema, maar extra

Gemeente ver
scherpt alcohol
beleid
Gemeente Horst aan de Maas gaat in de loop van 2017 strenger handhaven op alcoholmisbruik. Eerder vroeg D66 al naar aanleiding van een
ongeval in Tienray om extra maatregelen te nemen om alcohol schenken
aan minderjarigen te voorkomen.
Volgens D66 was er bij een ongeluk
in Tienray, waarbij een automobiliste
’s ochtends vroeg over een jongen
heen reed die vermoedelijk al op de
weg lag, alcohol in het spel. Dit zou
zijn geschonken door een horecagelegenheid in Horst. Reden voor fractievoorzitter van D66 Jos Gubbels om
het onderwerp nogmaals ter sprake
te brengen bij de burgemeester en
wethouders. Gubbels vraagt zich af of
gemeente Horst aan de Maas niet als
medeverantwoordelijke gezien kan
worden voor deze en andere incidenten waarin jongeren onder de 18 jaar
alcohol geschonken krijgen. Daarnaast
pleit hij voor betere handhaving.
De gemeente laat nu weten in de
loop van 2017 strenger te gaan handhaven op alcoholmisbruik. Dat wordt
één van de kernpunten in het nog
vast te stellen beleid op dat gebied.
Zij gaat onder andere meer BOA’s
(Buitengewoon Opsporingsambtenaar)
inzetten in onder andere horecazaken
om daar toezicht te houden en indien
nodig boetes uit te delen. “Daarnaast
gaan we vooral proberen slimmer te
handhaven”, legt burgemeester Kees
van Rooij uit. “Denk aan het inzetten
van zogenaamde mystery guests (personen die zich voordoen als klanten,
maar eigenlijk in de gaten houden of er
geen regels worden overtreden, red.),
om zo overtredingen te signaleren.”
Ook had de gemeente het plan een
regionale pool van BOA’s samen te stellen, zodat er ook af en toe een vreemd

gezicht toezicht komt houden. “Dat is
helaas nog niet van de grond gekomen”, aldus Van Rooij.
De aangescherpte controles gaat
de gemeente inzetten op zogenaamde
‘prioriteitslocaties’. “Dat zijn de plekken waar de meeste jongeren naartoe
komen om mogelijk alcohol te drinken.
Maar daarnaast wordt ook gecontroleerd bij bijvoorbeeld evenementen en
sozen.” Met de horeca-ondernemers
gaat de gemeente, ook nu al, ieder half
jaar in gesprek over handhaving. “We
geven iedere keer duidelijk aan dat zij
zich aan de wet moeten houden en
dus de leeftijd moeten controleren van
degenen aan wie zij alcohol schenken.”
Ondanks scherpere handhaving blijven incidenten moeilijk te voorkomen,
stelt de burgemeester. “Alcoholmisbruik
kun je niet in één keer veranderen.
Maar we onderschrijven de zorgen
van D66 zeker. Ondanks dat cijfers van
bijvoorbeeld de Jongerenmonitor 2015
laten zien dat alcoholgebruik onder
middelbare schooljongeren afneemt,
blijven we bezorgd.” De opmerking van
Gubbels dat de gemeente als handhaver misschien wel als medeverantwoordelijke voor de situatie waarin de
wet wordt overtreden en alcohol wordt
geschonken aan jongeren gezien kan
worden, deelt de burgemeester absoluut niet. “We zijn zeker niet medeverantwoordelijk. Een handhavende
organisatie kan niet worden verweten
dat burgers of ondernemers de wet
overtreden.”

Vragen over
veiligheid A73
De VVD in de Tweede Kamer wil dat er maatregelen worden genomen
om de verkeersveiligheid op de A73 te verbeteren. Zij roept minister
Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu op om te kijken hoe
de doorstroming op de snelweg kan worden verbeterd.

Vervolg voorpgina

Dit jaar vindt het evenement plaats
van 17 tot en met 23 september. Ook
voor Ian verschijnt er weer een team
aan de start. Team Rooi voor Ian bestaat
uit team-captain Harold Hagelaars, Ians
opa Hans Engelen en Ians vader Mike
Engelen.
Harold fietste vorig jaar al mee met
de Duchenne Heroes. Via het evenement werd hij toen aan de familie
Engelen gekoppeld. “Dat heeft ons geïnspireerd om dit jaar ook mee te doen,”
vertelt Hans. Mike: “Op de laatste dag
van de tocht fietsen de ‘gezichten’ van
de teams de laatste meters mee naar de
finish. Vorig jaar was dat zo’n mooi en
emotioneel moment, ik krijg nog altijd
kippenvel als ik er aan terugdenk.” Mike
wist toen heel zeker dat hij zelf ook
mee ging doen met Duchenne Heroes.
Hans: “En toen hij mij vroeg om mee te
fietsen heb ik geen moment getwijfeld.”
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bijdragen in welke vorm dan ook zijn
natuurlijk nog welkom,” lacht Mike.
Volgens team Rooi voor Ian is Ian
het middelpunt van hun team. “Je kunt
je natuurlijk afvragen in hoeverre hij het
allemaal beseft,” vertelt Mike, “maar
hij herkent zichzelf bijvoorbeeld op de
actieflyers, dus hij krijgt er echt wel het
een en ander van mee en hoewel hij
niet graag in de schijnwerpers staat, is
hij over het fietsen erg enthousiast.”
Een kind hebben met Duchenne, dat is
niet niks. “We proberen als gezin toch
positief te blijven en die positiviteit ook
over te brengen op Ian en zijn zusje,”
vertelt Mike. Moeder Jessy vult aan: “En
om vooral in het nu te leven, niet te ver
vooruit te denken.” Duchenne Heroes
helpt de familie daar enorm bij. Mike:
“Ian is de drijvende kracht achter ons
team en de tocht gaan we op wilskracht
voor hem volbrengen.”

Op de A73 vinden regelmatig
ongevallen plaats, met als gevolg
files. Zo vonden er eind vorig jaar ter
hoogte van Grubbenvorst in een week
tijd twee ongelukken vlak achterelkaar
plaats. Daar ondervond het verkeer
veel hinder van. De Kamerleden
Vissers, Pooters en Veldman willen nu

van de minister weten hoe het gesteld
is met de verkeersveiligheid op de A73
in Limburg en Brabant. Ook vragen zij
zich af welke maatregelen er worden
genomen om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. Zij geven
daarbij zelf als mogelijke oplossing de
doortrekking van de A77.

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

Alberdingk Thijmstraat 41, Blerick-Venlo • T 077 - 387 13 33 • www.ruttennaaimachines.nl
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Jij was zo mooi
jij was prachtig
maar jij hebt je strijd nu gestreden

“Ciao amore, es war so schön.”
Vuül te vroeg en ônverwachs hebbe weej op 72-jeurige
laeftiéd aafscheid genaome vân mien
leeve vrouw, ôs mam en gruütse oma

Annie van Rens - Cox

Na alle fijne jaren die we samen met Wil mochten beleven,
hebben we haar in liefde moeten loslaten

Wil Verbeeten-Sijbers
echtgenote van

echgenoëte vân

Zij overleed op 58-jarige leeftijd.

mam en oma vân
Angelique en Jan
Luc, Eef
Bianca en Twan
Kai, Sil

Daan
Maartje & Maurice
Milou
4 februari 2017
Blauwververstraat 13, 5961 KH Horst

Femilie Cox
Femilie van Rens

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 10 februari
om 13.00 uur in ‘t Gasthoês, Gasthuisstraat 25 te Horst.

Venlo, 1 fibberwarie 2017
Lottumsewaeg 4a, 5971 BW Grubbevors

We zijn bedroefd door het overlijden van onze lieve collega

Wil Verbeeten

En spesjaal woort vân dank aan dokter Van de Ven,
doktoren en verplegend personiël vân VieCurie Venlo
vur de gojje verzörging. Ok bedanke weej idderein
vur de kaertjes, tillefoontjes en bezeuk.

Dankbetuiging

Toen we vanuit Elzenhorst onze nieuwe start maakten in hof te
Berkel, hadden we er samen zo’n zin in. Ervoor zorgen dat onze
bewoners het goed hadden en zich thuis zouden voelen; dat was ons
streven. Wat was Wil daar goed in. Wat was ze zorgzaam en lief.
De warmte die ze uitstraalde naar bewoners, familie en teamleden
zullen we niet vergeten. Wat hadden we je nog graag in ons
midden gehad Wil, maar het heeft niet zo mogen zijn. Ook tijdens
haar ziekte bleef Wil onze zorgzame, betrokken collega met een hart
van goud. Wat zullen wij haar met z’n allen ontzettend gaan missen.

Wij willen iedereen bedanken voor de belangstelling
en steun tijdens de ziekte en het overlijden van

We wensen Daan, Maartje, Milou en familie heel veel sterkte toe.
Collega’s, vrijwilligers en bewoners hof te Berkel 99, Horst

Hay Spreeuwenberg

Veel te vroeg uit ons midden

Els Spreeuwenberg-Keijsers, kinderen en kleinkinderen

Auto’s gevraagd. Loop, sloop,
motorschade of veel km’s.
Contant geld en vrijwaring ter plaatse.
Tel. 06 54 97 63 59.

1 februari 2017
Dochter van
Rianne Goumans &
Bert Tilmans
De Pelslap 9, 5961 LP Horst

Kleinschalig en flexibel
Zoekt u nog opvang?
Kom vrijblijvend een kijkje nemen!

Kinderdagverblijf

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

Nao de wins vân Annie, hebbe weej in beslaote kring
aafscheid vân eur genaome.

Caravanstalling Melderslo.
Nog enkele plaatsen vrij om uw
caravan te stallen in Melderslo.
Tel. 077 398 24 86.

Emma
Jane Claudi

Daan Verbeeten

Jan van Rens

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.

Geboren

Tuinman. Wij zoeken voor onze tuin
in Lottum een tuinman of tuinvrouw
voor 1/2 dag per week. Inlichtingen
06 53 18 64 84.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
36 kruidenolie – helpt bij geïrriteerde
neus- en voorhoofdholte slijmvliezen,
pijnlijke spieren, gordelroos.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.

Wil Verbeeten-Sijbers
We zullen Wil ongelofelijk gaan missen met haar spontane en
gezellige uitstraling. Wat konden we samen genieten van onze
vriendenweekenden, het shoppen met de vriendinnen
en alle andere leuke dingen.
Onze gedachten zijn bij Daan, Maartje & Maurice en Milou
Wij zullen er altijd voor jullie zijn.
Piet, Nel, Jac, Nel, Piet, Jeanne, Geert, Ria

Wat een mensen, veel berichtjes, kaarten, telefoontjes
en een prachtig bedrag voor de Cruyff Foundation.
Dit gaf ons heel veel steun na het overlijden van

Wiel Hendrix
“Wiel van Kai”

Dit zullen we nooit vergeten,
bedankt hiervoor!

VOOR ROUWBLOEMWERK

Leen Hendrix-Coenders
Carla & Geert, Dorris & Perry, Gessy & Karl
Lotte, Eva en Kas

persoonlijk en naar uw eigen wensen

Tel. 06-12 58 20 63 • Meterikseweg 94 Horst
www.flox-bloemenatelier.nl

Dag en nacht bereikbaar

Julianastraat 2a, Horst T 06 23 32 43 09
kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.nl

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.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
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.
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
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
Gevraagd woningen voor directe
aankoop. Voor meer informatie:
Tel. 06 55 12 69 96 of kijk op
www.heikevastgoed.nl
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en meld
u aan.
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.
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.

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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Wij zijn dolgelukkig met de geboorte van onze tweeling

Tara en Mick
Geboren op 26 januari 2017
Roel en Janneke
in ‘t Zandt-Kleuskens
en trotse grote broer Yvo

Broekhuizerweg 14, 5973 NX Lottum

Uit

Horst
aan de
Maas

Maddie
Raedts

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: onderneemster Maddie Raedts,
geboren in Sevenum, maar inmiddels uit Amsterdam.

Vacature
o

nder
i
k
e
l

be

Flexi

g!
pvan

Wij zijn per direct op zoek naar:

Een actieve en gemotiveerde
pedagogisch medewerk(st)er voor
onze BSO voor 4/5 middagen per week.

Heb jij een warm hart voor kinderen en zoek jij leuke collega’s?
Bel of mail dan naar:
carla.geurts@huizezeldenrust.nl / 06-24420267
www.HuizeZeldenrust.nl
Niet lekker in je vel?
www.chatmailtherapie.nl
Gevraagd antieke en brocante
kleine spullen. Tel. 06 52 85 93 48.

Ben je tussen de 17 en 22 jaar en
zoek je werk. Wij kunnen van
maandag t/m vrijdag nog hulp
gebruiken. Heb je interesse, bel ons
06 55 58 00 90

Midden uit het volle leven
vanuit een druk bestaan
ben jij plotseling van ons heengegaan
Heel hartelijk dank voor de belangstelling, de warmte,
lieve woorden, kaarten, bloemen en de komst
naar het afscheid van

Huub Keizers
* Maasbree, 11 juli 1963

† Meterik, 28 januari 2017

Het was hartverwarmend en doet ons zeer goed.
Het is voor ons een hele grote steun om te weten
dat hij bij zoveel mensen geliefd was.

Manon en Stijn
Piet † en Leen Keizers
Martin en Helmie
Annelie en John
Wiek en Lina
Bianca van Eijk

“Ik was altijd op zoek naar nieuwe dingen. Een stadsmeisje, maar ik woonde in Sevenum”, vertelt Maddie.
Totdat ze ging studeren woonde ze thuis bij haar ouders
op de boerderij. Via Maastricht en Utrecht kwam ze
terecht in de hoofdstad. “Maar ik reis nu voor mijn werk
de hele wereld over. Zelfs Amsterdam voelt dan soms
klein.” Samen met twee collega’s begon ze in 2013 een
onderneming die grote bedrijven en merken koppelt aan
zogenaamde ‘influencers’, youtubers, vloggers of bloggers
met veel bereik en invloed op sociale media. Ze zagen
een gat in de markt en vulden dat op, vertelt Maddie.
Dat ging zo goed, dat Maddie en haar compagnon Emilie
de Tabor samen volgens het Amerikaanse zakenblad
Forbes nu zelfs behoren tot de dertig meest talentvolle
jonge internationale ondernemers.

Mooie dingen doen
Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand
houdend, is op 84-jarige leeftijd rustig ingeslapen ôs pap
en opa

Harrie Smeets
echtgenoot van

José Smeets-Meij †
Tegelen, 7 januari 1933

† Venlo, 2 februari 2017
Ard en Alda
Sanne en Daan
Joep

Correspondentieadres:
van Merwijckstraat 43, 5961 SB Horst
De afscheidsdienst heeft op 6 februari in besloten kring
plaatsgevonden.

Studieboeken vond Maddie vroeger vreselijk. “Ik was
niet zo van de theorie. Ik vond school saai, wilde liever
creatief bezig zijn en mooie dingen maken. Ik begon op
het Dendron op vwo, maar wilde liever terug naar havo,
omdat ik toch niet naar de universiteit wilde. Daarna
deed ik een creatieve mbo-opleiding op het Sint Lucas in
Boxtel.” Toen ze stage ging lopen in verschillende steden,
vetrok ze uit haar ouderlijk huis. Haar grote droom was om
in de mode te gaan werken, bij een tijdschrift. Na haar
opleiding in Boxtel, studeerde Maddie daarom verder aan
het Amsterdam Fashion Institute (AMFI). “Tijdens mijn
opleiding fashion & branding, over hoe je een lifestyle- of
modemerk goed in de markt kan zetten, liep ik stage bij
verschillende tijdschriften. In die tijd werd duidelijk dat
print veel minder toekomst had dan digitale media, dus
ik besloot mijn pijlen daarop te richten.”
Met collega’s Emilie en Joost van online modeplatform Fashiolista, waar ze destijds werkte, begon ze haar
eigen bedrijf: Influencer Marketing Agency, of kortweg
IMA. “Ik heb me gespecialiseerd in social media en alles
daaromheen. Grote bedrijven willen graag weten hoe ze
al hun kanalen zo goed mogelijk in kunnen zetten en wij

adviseren hen daarbij.” Eenmaal afgestudeerd, in 2014,
richtte ze al haar aandacht op haar bedrijf. “Toen groeiden
we heel snel. Het handjevol medewerkers van toen zijn
nu vijftig mensen geworden. Maar ik ben er niet zo mee
bezig dat we succesvol zijn. Ik werk gewoon graag hard
en ik doe nu echt wat ik het leukst vind.” Dat ze een groot
eigen bedrijf zou hebben, had ze vroeger nooit kunnen
denken. “Maar ik wist wel altijd dat ik iets wilde maken,
iets groots wilde doen. Ik ben altijd ambitieus geweest,
een streber misschien wel. Op school wilde ik de beste
zijn, met spelletjes moest ik winnen. Dat zit gewoon
in me, ik weet niet zo goed waar dat vandaan komt.”
Wat ze beter kan plaatsen, is haar wil om hard te werken.
Dat heeft ze van thuis uit meegekregen. “Van mijn vader
en moeder, die werken ook altijd ontzettend hard. Als je
iets wilt in het leven dan moet je daar iets voor doen,
hebben ze me geleerd.”

Stabiele factor
Maddie komt uit een groot gezin. “We waren met
vier kinderen thuis. Op de boerderij hadden we heel
veel ruimte en vrijheid om te doen wat we wilden.
Als ik terugdenk aan mijn jeugd in Sevenum, dan
word ik blij. Ik heb een hele fijne jeugd gehad. Het
was daar vroeger altijd al zo rustig en dat is het nog
steeds. Sevenum blijft altijd hetzelfde, het is een soort
stabiele factor voor mij.” Hoe rustig en fijn ze een
dorp ook vindt, teruggaan zal ze niet meer snel. “Ik
heb de prikkels nodig van een grote stad waar altijd
iets te doen is. In Amsterdam heb ik een fijne groep
mensen om me heen die ik veel zie, maar als ik alleen
door de stad loop, dan vind ik het ook heel prettig om
soms gewoon niemand tegen te komen die ik ken.
Dat anonieme vind ik fijn, dan kan ik meer mezelf zijn.”
Toch is er één ding dat ze heel erg mist aan Sevenum.
“Ik ben de enige van ons gezin die weg is gegaan en
ergens anders woont. Dat is soms wel lastig, want ik zie
mijn familie niet zoveel meer. Maar ondanks dat voel ik
me nu meer thuis in Amsterdam.”
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winkel&bedrijf

Te koop vw fox 1.2 bouwjaar 2007.
Km-stand 140.000. Extra’s: radio/cd,
trekhaak, 4 winterbanden. Vraagprijs
€ 3250,00 gsm: 06 46 26 59 41.
Uitverkoop films op dvd.
Wij houden de komende weken
uitverkoop van vele ex-verhuurfilms,
wekelijks komen er andere titels bij.
5 films voor € 12,50 - 10 films voor
€ 20 - voor € 30. Op=op!
Ster Videotheek, Venloseweg 2, Horst.
T.k. gevr. landbouwmachines
o.a. 2 en 3 schaar wentelploegenfrees-mesttank-kipper-schudderhark-maaier-bloter-weisleepmaiszaaimachine-mestverspreidertractor enz. 06 19 07 69 59.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Afslanken? Meer vitaliteit?
Het kan met een uitgebalanceerd
ontbijt van Herbalife. Info of Try-Out?
Bel/sms Bianca 06 10 29 17 21.
Tuinman. Wij zoeken voor onze tuin
in Horst een tuinman of tuinvrouw
voor 3 uur per week. Inlichtingen
06 29 33 39 10.
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
Huis ontruiming. Woning ontruiming,
snel, correct, eerlijke prijs.
Twedde Kans 06 21 23 88 89.
Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of nieuwe
website! Bel mij op 06 31 52 45 17.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Stallingsruimte camper gezocht
(binnen) voor camper in Horst of
directe omgeving. Tel. 06 22 08 92 20.
Weerbaarheid & omgaan met pesten
Dond. 9 maart start in Horst weer ‘n
training voor kinderen van 8-12 jr. Zes
bijeenk. met oefeningen en (rollen)
spel; een goede ervaring voor je kind!
Meer info: www.zelfverzekerdkind.nl,
info@michaele.nl
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Gezocht wandelvrijwilliger voor
1 avond in de week. Het gaat om
een 66-jarige man, wonende op de
van Bronckhorststraat in Horst.
Na het wandelen gaat hij graag ergens
iets drinken. Reacties graag naar:
Bronck27@dichterbij.nl
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Uw tuin? Mijn zorg! Voor alle
werkzaamheden in en rondom uw
tuin, bent u hier aan het juiste adres.
Alles tegen betaalbare nette prijzen.
Bel: 06 52 62 47 14.
Gevraagd krantenbezorgers
ochtendkrant America. Maandag
t/m vrijdag voor 7 u, zaterdag voor
7.30 u. Goede bijverdienste.
Info. 06 21 99 47 56 na 18.00 u!
Werken aan zelfvertrouwen.
9 Mrt starten weer 6 bijeenkomsten vd
weerbaarheidstraining voor kinderen
van 8-12 jr. In ‘n klein groepje speels
oefenen met de eigen kracht, ‘n goede
ervaring! www.zelfverzekerdkind.nl,
info@michaele.nl
www.hulpaanhuislimburg.nl Bent u
op zoek naar hulp in de huishouding?
Wij helpen u graag aan hulp. Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.
Woninginrichting bij u thuis. Trap
bekleden vanaf € 150,00 incl. tapijt.
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Bel: 06 16 37 45 14.
Es&Dé naaiworkshops. Altijd al een
goed passend kledingstuk gewild?
In maart starten modules: naaien
voor beginners, kledingstuk naar
keuze, leer of suèdine jurk en color
blocking shirt. Info: bydelene@ziggo.nl
of 06 10 73 10 27.
Constance voet & schoonheid.
Minibehandeling lekker slapen.
Minibehandeling prima vera.
www.constancevoetzorg.nl
Pasfoto’s bij Ster Videotheek
Venloseweg 2, Horst. Tel. 077 398 78 55.
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.
Verloren maandag 6 feb. bril in
zwarte koker op route VondersestraatStationsstraat. Tel. 06 43 48 20 28.

Opening Bistro Beej Ôs
Bistro Beej Ôs in Horst van Tieske van Berloo en Ferdy Hermans werd op zaterdag 4 februari officieel
geopend door burgemeester Kees van Rooij. De bistro met een aparte huiskamercafé is vanaf 5 februari
dagelijks open van 11.00 tot 23.00 uur.

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

Dalend woningaanbod
zorgt voor prijsstijgingen
Door: Dennis Holthuijsen, Register Makelaar Taxateur o.z.,
bestuurslid NVM Limburg
De woningmarkt heeft het in 2016 goed gedaan. In heel Noord
Limburg zijn bijna 30 procent meer woningen verkocht dan een jaar
eerder. De woningprijzen zijn met 3,7 procent gestegen ten opzichte van
vorig jaar en herstellen dus ook langzaam. De tijd dat woningen te koop
staan loopt ook terug. Dit is met name in twee-onder-een kapwoningen,
hoekwoningen en appartementen terug te zien is, terwijl de verkooptijd
bij de vrijstaande woningen nog steeds licht oploopt.
Onder de twee-onder-een
kapwoningen en hoekwoningen
zien we dat er te weinig woningen
worden aangeboden om aan de
vraag te voldoen. Daardoor stijgen
de woningprijzen in dit segment
relatief hard. En dat maakt het voor
starters nóg moeilijker om een passende woning te kopen, zeker met
de geldende strikte financieringsregels. Het is dus zaak om een flinke
inhaalslag te maken met nieuwbouw. Snelheid is daarbij geboden,
zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en variatie. Als de nieuwbouw
te lang op zich laat wachten zullen
de prijzen in dit tempo doorstijgen
en starters straks helemaal niet
meer aan bod komen.

Bijna alle woningen worden weer
vanuit de eerste vraagprijs verkocht
en het aanbod dat kort op de markt
is geweest, maakt een steeds groter
deel van de markt uit. Als je de juiste
woning op het juiste moment, maar
vooral ook op de juiste wijze op de
markt brengt, zijn transactieprijzen
boven de vraagprijs mogelijk. Het
inschakelen van een makelaar is juist
bij deze erg courante woningen van
grote toegevoegde waarde. De makelaar kent de kopers en weet een
grotere groep kopers voor deze
woningen te bereiken, kanalen zoals
bijvoorbeeld Funda worden optimaal
ingezet. Daarnaast kan de makelaar
duidelijkheid bieden hoe je omgaat
met meerdere kopers voor dezelfde

woning. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan het schriftelijkheidsvereiste wat
maakt dat zelfs na een mondelinge
koop partijen zich nog kunnen
bedenken.
Het huidige consumentenvertrouwen, de historisch lage hypotheekrente en het dalende
woningaanbod zal er naar verwachting voor zorgen dat de markt
ook in 2017 in Noord Limburg
de ingeslagen weg van groei zal
voortzetten.

www.intermakelaars.com
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GEPLUKT Rianne Seijkens

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.

hulpverlening volgen in Eindhoven.
Tijdens haar studententijd liep ze ook
een jaar stage in de penitentiaire
inrichting Ter Peel in Evertsoord.
”Ik dacht namelijk dat ik in een
gevangenis wilde werken, maar kwam
er daar achter dat ik het niet leuk
vond en dat het niks voor mij was.”
Vervolgens ging ze bij Jan Linders aan
de slag, waar Rianne het schopte tot
assistent supermarktmanager. Dit was
echter niet het einddoel in haar leven.
”Ik heb altijd al gezegd dat ik een eigen
bedrijf wilde starten.” Ze werkte ook
al bij fitnesscentrum Anco in Horst en
kwam er zo achter welke richting ze op
wilde.

Van passie
werk gemaakt

Ze heeft twee dochters, een eigen bedrijf en van haar passie haar werk gemaakt. De 29-jarige Rianne Seijkens
uit Horst doet graag alles zelf en wordt deze week geplukt.
Ze is geboren en getogen in Horst.
Via basisschool Weisterbeek belandde
ze op het Dendron College, waar ze
havo ging volgen. “Ik was een rustige

leerling”, weet Rianne nog. ”Wel zat
ik bij de huiswerkklas, maar dat was
omdat ik thuis nogal snel afgeleid
was.” Rianne heeft twee broers en een
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
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Verder kijken
dan bootcamp
“Als ik thuis wegga vraagt
ze geregeld: ‘Mama, ga je weer
bootcampen?’” Toch kijkt ze ook verder
dan het wereldje van de bootcamp.
“Ik wil ook een nieuwe opleiding
gaan volgen, maar ik ben er nog niet
helemaal uit welke dat gaat worden.
Waarschijnlijk kan ik op mijn 50e
geen tientallen trainingen per week
meer geven.” Sporten is altijd haar
grote passie geweest. Zo voetbalde ze
vroeger en deed ze aan fitness.

Horst
precies goed
Lezen is de grote hobby van
Rianne. “Ik lees dagelijks”, vertelt ze.
“Boeken en informatieve artikelen
over sport, gezondheid, voeding,
training, management en leiderschap
inspireren me. Ik vind het belangrijk
en leuk om op de hoogte te blijven
rondom die onderwerpen.” Dromen
over verre reizen doet Rianne niet. Ze
heeft liever dat alles dicht bij huis goed
gaat. “En dat wil ik graag op mijn eigen
manier doen. Mijn bedrijf en dochters
staan op plaats één. Ik zou graag willen
uitbreiden met mijn bedrijf en met
het oog op de toekomst een nieuwe
opleiding volgen.” Verhuizen hoeft van
haar ook niet, want ze vleot zich thuis
in Horst. “Het dorp biedt alles wat ik
nodig heb. Mijn kinderen kunnen straks
naar school en het centrum en zeker
de natuur zijn hier mooi. Ik vind de
Kasteelse- en Schadijkse Bossen een
dikke aanwinst voor de gemeente.
Horst is precies groot en klein genoeg
voor mij.”

Start nieuwe
theorie cursus
voor auto
Erica Tuinen is een modern hoveniersbedrijf dat zich bezig
houdt met de aanleg en het onderhoud van tuinen bij
particulieren en bedrijven.
Wij zijn ter versterking van ons team op zoek naar een

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.

3

zusje. ”We hebben een hele hechte
band samen.”
Na haar tijd op het Dendron ging
ze de studie sociaal pedagogische

Een aantal jaar geleden snuffelde
Rianne wat rond op het internet.
”Ik was op zoek naar welke sporten
er allemaal waren. Toen kwam ik
bootcamp tegen en ik dacht bij
mezelf: dit is wat ik wil.” Nu zijn we
jaren verder en is ze eigenaresse
van Bootcamp Power. Zelf geef ze
zo’n vijftien tot twintig lessen per
week. ”Ik wilde zo min mogelijk
geld investeren”, vertelt ze. ”Voor
bootcamplessen heb je niet veel
materiaal of dure spullen nodig.
Daarnaast vind ik het heerlijk om
mensen in de buitenlucht aan het
zweten te krijgen. Ik heb van mijn
passie mijn werk gemaakt.” Op de
vraag wie ze graag een keer lesgeeft,
antwoordt ze lachend: “Wethouder Bob
Vostermans en burgemeester Kees van
Rooij. Volgens mij zijn ze conditioneel
dik in orde, maar ik ben benieuwd
hoe ze een hele les volhouden. Dit
dynamische duo kan het denk ik wel
aan.”
Inmiddels heeft ze twee dochters:
Sky (3) en de anderhalf jaar oude Kess.

“Sky wil graag een keer meedoen met
een bootcamples geloof ik”, zegt ze
lachend.

vakbekwaam hovenier m/v
Functie-inhoud:
Jouw taken zijn het aanleggen en onderhouden van tuinen zowel in
teamverband als zelfstandig.
Functie-eisen:
• werkervaring als hovenier of
stratenmaker;
• goede sociale vaardigheden;
• in het bezit van rijbewijs B
(voorkeur BE);
• moet zowel zelfstandig als in
een team kunnen werken.

Wij bieden:
• fulltime dienstverband
(37 uur per week);
• een prettige werkomgeving in
een klein team;
• afwisselend werk;
• arbeidsvoorwaarden
conform cao;
• een goed salaris.

Interesse? Neem dan contact op met Henry Mulders 06 - 221 328 70
Nieuwe Peeldijk 7 | 5966 NA America | info@ericatuinen.nl

www.ericatuinen.nl

Start: Maandag 13 februari, 19.00 uur
Examen: Donderdag 30 maart
Waar: Gasthuisstraat 54, Horst
Aanmelden: www.hobahorst.nl
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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
School
Woonplaats

Roos Schoeber
13
Dendron college
Meterik

Wat deed je als kind het liefst?
Vroeger verfde en knutselde ik al
hele bladen vol. Verder maakte ik ook
boeketjes van bloemen die ik plukte en

uit de bloembak haalde met mijn buurmeisje. Ik was dus altijd creatief bezig.
Nu teken en schilder ik nog steeds vaak
thuis en op school.
Wat is jouw stopwoordje?
Ik heb niet echt een stopwoordje, maar
soms gebruik ik een paar weken hetzelfde woord. Er is wel een woord wat
ik gebruik als er iets fout gaat: siezels.

Wij zijn op zoek naar:

parttimechauffeurs m/v
chauffeurs m/v
chauffeurs m/v
voor het vervoer van agrarische producten

die op zaterdag of zondag ingezet kunnen worden

voor de trekker/oplegger
(overnachtingen en inzet in het weekend behoort tot de functie)

Voor meer informatie graag contact opnemen met Marleen van Leendert

Broekhuizenvorst

Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst

w w w. v a n l e e n d e r t b v. n l

aan
Roos Schoeber

Dat zeggen ze bij ons in de klas ook
heel vaak
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Een huiswerkmachine. Dan hoef
ik het zelf niet te doen en houd ik
meer tijd over voor leuke dingen.
Jammer genoeg denk ik niet dat zo’n
machine er echt zal komen.
Hoe zou je je eigen stijl omschrijven?
Ik vind mezelf een echt meisje, want ik
houd van roze en draag graag jurkjes
en rokjes. Ik doe niet echt aan makeup, maar ik vind het wel belangrijk dat
een outfit goed staat.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Mijn oma zei altijd dat mijn kop tussen
twee oren werd gezet als ik stout was
geweest. Nu zegt ze dat nog steeds
tegen mijn zus, zusje en ik wanneer we
bijvoorbeeld aan het klieren zijn.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Met mijn zusje via snapchat. We hebben altijd veel lol met die gekke filters.
Mijn favoriete filter is die met het
hondje.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Handenarbeid is mijn leukste vak want
ik tekende van vroeger af aan al heel
veel. Ik heb drie keer in de week tekenen of handenarbeid. Knutselen vind ik
dan wel wat leuker dan het tekenen.
Hier haal ik ook altijd goede cijfers

voor: meestal rond de 7,5. Mijn stomste
vak is aardrijkskunde, want ik snap er
niet veel van en mijn leraar kan ook
niet zo heel goed uitleggen, vind ik.
Wat is je favoriete hobby?
Ik zit op korfbal en speel keyboard,
maar wat ik echt het leukste vind
is tekenen en knutselen. Dit doe ik
thuis en maandag bij de kunstklas.
Mijn zus ging dit jaar voor het eerst bij
de kunstklas en vroeg of ik ook wilde.
Nu ga ik er elke maandag met veel
plezier naartoe. We zijn nu bezig met
iets te maken voor het spektakel van
het Dendron.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Alle Disney liedjes. Ik heb speciale
herinneringen aan deze liedjes omdat
we met de familie naar Disneyland
zijn geweest. Dit omdat mijn vader
en moeder 12,5 jaar getrouwd waren
toen. Met mam en mijn zusje kijk ik
nog wel eens Disney films en af en toe
luister ik deze liedjes nog. De kleine
zeemeermin blijft mijn favoriet.
Wat is je droombaan?
Een baan waarmee ik rijk kan worden.
Ik weet nog niet precies welke baan,
maar ik wil wel misschien iets in de
kunstrichting gaan doen. Wat ik zeker
niet wil doen is in het ziekenhuis werken, want ik kan niet goed tegen bloed.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Dat je het gezellig kunt hebben samen,
alles kunt delen en er voor elkaar bent.
Het is wel fijn als je je verhaal kwijt
kan bij je vrienden. Gelukkig heb ik ook
zo’n goede vrienden. Ik heb ook een
beste vriendin. Haar ken ik al sinds de
basisschool.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik behulpzaam ben. ik vind het altijd fijn als ik
mensen kan helpen. Mijn slechtste
eigenschap is dat ik een echte sloddervos ben. Vaak vergeet ik op te ruimen
of heb ik geen zin om dat te doen.
Dat kunnen mijn ouders dan meestal
niet zo waarderen.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik zou met niemand willen ruilen,
want ik ben blij met mijn eigen leven.
Er is ook geen artiest die ik helemaal
geweldig vind of waar ik vaak naar
luister, want ik luister meestal naar de
top 40. Wel wil ik later rijk worden met
een creatieve baan, maar dus zonder
met iemand te ruilen.
Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst
ontmoeten?
Als mensen mij voor het eerst ontmoeten ben ik meestal een beetje stil en
verlegen. Mensen moeten mij dus eerst
beter leren kennen want dan ben ik
echt mezelf en veel gezelliger.
Wat is het engste dat je ooit hebt
meegemaakt?
Toen we met de trein naar Disneyland
gingen, moesten we het laatste stukje
met de tram. We hadden best veel
koffers bij ons. Dat was niet handig
want de tram was overvol en de
deuren gingen snel open en dicht.
We moesten dus super snel in en uit de
tram proberen te stappen.

Semicarnavalhater
Over een paar weken is het
weer zover, het feest waar
iedereen naar uitkijkt (nou
niet iedereen natuurlijk):
carnaval.
Collega’s, klasgenoten en
vrienden zijn er al volop mee
bezig, maar ik iets minder.
Ik ben zo’n persoon die de
dag zelf wat bij elkaar gooit en
dan zegt dat ze een piraat is,
terwijl ik alles behalve op een
piraat lijk. Veel mensen zijn
zoals ik, maar je hebt ook
mensen aan de andere kant van
het spectrum. Mijn zus bijvoorbeeld is al weken (soms zelfs
maanden) van te voren ermee
bezig wat ze gaat worden. Haar
excuus hiervoor is dat ze het
leuk vindt om make-up te
dragen.
Ook carnavalsmuziek probeer
ik zo lang mogelijk uit te stellen.
Veel vrienden en collega’s zijn
volop bezig met het LVK, mij
zegt het niks. Dit ligt volledig
aan mezelf en niet aan de
artiesten, ik ben namelijk nogal
een zeikerd als het op muziek
aan komt. Nu lijk ik wel een
beetje een carnaval-hater, maar
dat ben ik niet! De voorpret is
gewoon niet voor mij weggelegd, denk ik. Als het eenmaal
zo ver is, vind ik carnaval een
heel erg leuk feest en geniet ik
er met volle teugen van. Soms
met iets te volle teugen....
Ik wil nu ook niet de mensen
die er wel zo veel mee bezig
zijn, afschilderen als dwazen.
Doe vooral wat je leuk vindt.
Een bezwaar heb ik wel,
alsjeblieft stop met het spelen
van carnavalsmuziek in
november. Als je het zo graag
wil horen doe het dan vooral,
maar niet in het openbaar en je
geluidsvolume op het maximale.
Dat is het enige wat ik vraag,
voor de rest geniet lekker van de
voorpret en carnaval zelf!
Liefs,
Puck
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Dicht op de natuur
IVN De Maasdorpen organiseert op woensdag 15 februari een lezing met als thema ‘Dicht op de natuur’.
De lezing vindt plaats in het Zoemhukske in Horst en begint om 20.00 uur.

verenigingen 11
Start project
SOS Meerlo-Wanssum
SOS Meerlo-Wanssum start op zondag 12 maart vanaf 14.00 uur officieel
met het nieuwe éénjarig project bij zaal ’t Brugeind in Meerlo.
Het nieuwe project wordt
gepresenteerd door de Stichting Kita
Juga. Alle aanwezige vrienden en
vrijwilligers krijgen een vriendenpas
uitgereikt. Er is livemuziek en

entertainment. Deze middag is
geschikt voor jong en oud en duurt tot
ongeveer 17.00 uur.
Aanmelden kan via nieuwsbrief@
sos-meerlowanssum.nl

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

Is uw huis ouder
dan 2 jaar?
Maar 6% btw tarief!
Vraag vrijblijvend om een offerte
De lezing wordt verzorgd door
Ger Eikholt, een deskundige op het
gebied van insecten. Hij vertelt over
kleine maar complete leventjes,
gekke toevalligheden en zeldzame en

onverwachte ontmoetingen. Hij wil zo
het besef van de natuurrijkdom bij het
publiek verdiepen.
Hij neemt de luisteraar mee in
de wereld van de kleine beestjes

en betrekt hem bij de enorme
veelvormigheid en vindingrijkheid van
de natuur. Neem voor meer informatie
contact op met de heer Grouls,
077 398 29 71.

Vogelwerkgroep ’t Hökske

Cursus vogels herkennen
voor beginners
Vogelwerkgroep ’t Hökske uit Sevenum en Horst organiseert met oog op het naderende voorjaar een drietal
theorie-avonden waar deelnemers vogels en hun zang kunnen leren herkennen. Deze avonden zijn op
maandag 20 februari, maandag 13 maart en maandag 27 maart in horecacentrum De Sevewaeg in Sevenum.
Vrijwilligers van ’t Hökske gaan
met behulp van een
PowerPointpresentatie vogels tonen
en laten de zang van deze vogels
horen. Hierbij worden vervolgens
ezelsbruggetjes bedacht zodat
deelnemers later de vogels kunnen
herkennen.

Behalve het leren herkennen van
vogels wordt ook aandacht besteed aan
de achtergrond van vogels. Deelnemers
krijgen een klapper met informatie
over vogels en alles wat daar mee
samenhangt. Verder worden er nog
minimaal drie excursies georganiseerd
om het geleerde in de praktijk te

Mitchell
van

toetsen. ’t Hökske vindt dat het
informeren van de maatschappij
over het essentiële belang van
vogels in de natuur een taak is van
de vogelwerkgroep. Ze proberen de
aandacht voor de natuur te vergroten
en proberen mensen dichter tot de
natuur te brengen.

schilder

America Tel. 06-12359686

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

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

Wijk maakt nestkastjes
Wijkbewoners en schoolkinderen van de Norbertuswijk in Horst gaan zaterdag 11 februari samen nestkastjes
bouwen. De activiteit wordt door de wijk samen met OBS de Twister, het wijkcomité en de kinderopvang ’t Nest
georganiseerd.
Deze activiteit is de officiële
start bijeenkomt voor de Norbertus
activiteiten voor jong en oud in 2017.
De activiteiten vinden over het algemeen op dinsdagmiddag na school
om 14.30 uur plaat. De activiteiten

zijn heel divers: van een kaartmiddag
tot een winterwandeling. Zo gingen
onlangs de vrijwilligers, die zich CLUB
63 noemen, erop uit om te gaan vissen.
Op initiatief van Tanja Cuppen en Irene
Janssen en onder leiding van de CLUB

63 vrijwilligers ligt er een programma
voor de rest van het schooljaar.
Kijk voor meer informatie op
www.norbertuswijk.nl/club63
Aanmelden voor de activiteit kan via
club63@norbertuswijk.nl

IVN De Maasdorpen

Vogelcursus voor beginners
IVN De Maasdorpen organiseert, mede door de grote belangstelling van vorige jaren, een vogelcursus
voor beginners. Van zaterdag 18 februari tot half mei worden onder begeleiding zes wandelingen gemaakt door
natuurgebied ’t Ham. Het gaat er om te luisteren naar vogels, ze op te zoeken en te proberen ze in de kijker
te krijgen.
Tijdens de wandelingen wordt
zoveel mogelijk informatie gegeven
over de gespotte vogels. In de
periode van februari tot mei neemt
het aantal vogelsoorten geleidelijk
toe: de trekvogels komen terug.
Half mei is de vogelstand vrijwel

compleet. Halverwege de cursus is
een theorie-avond gepland en daarin
worden de bouw van de vogels,
hun eigenschappen en hun gedrag
behandeld.
De wandelzaterdagen zijn op
18 februari, 11 maart, 25 maart,

15 april, 29 april en 13 mei om
09.00 uur. De theorie-avond vindt
plaats op maandag 3 april om
19.30 uur in het Zoemhukske in Horst.
Voor meer informatie en
aanmelden, neem contact op met
Henny Grouls via 077 398 29 71.

werken

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden

Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Slaap lekker
spray 30 ml.

Met biologische oliën van
lavendel, vanille en neroli.
Open: dinsdag
vrijdag
10.00 - 18.00
0
E 7,9
vant/m
voo-r 16.00
zaterdag 10.00

€ 5,90
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Themabijeenkomst
voor golfers
In samenwerking met de Nederlands Golf Federatie organiseert
De Peelse Golf in Evertsoord op donderdag 16 februari een avond voor
(aspirant) golfers. Deze bijeenkomst vindt plaats in het clubhuis en
begint om 19.00 uur.
Tijdens de thema-avond wordt
door Alexander Renders van de
Nederlandse Golf Federatie in samenwerking met de professionals van
De Peelse Golf een toelichting gege-

ven op het zogenoemde 9-stappenplan. Met het 9-stappenplan kunnen
spelers stap-voor-stap op eigen
niveau werken aan hun golfspel, van
beginner tot gevorderde speler.

Voetbalquiz
Sparta’18
Voetbalvereniging Sparta’18 uit Sevenum organiseert zaterdag
11 maart de tiende Sparta`18 Voetbalquiz. De quiz vindt plaats vanaf
19.30 uur op het sportpark.
Opgave voor de voetbalquiz
kan alleen per koppel, deelnemers dienen minstens 16 jaar te
zijn. Van dit koppel dient minimaal één deelnemer lid of oud-lid
te zijn van Sparta`18. De organisa-

tie is dit jaar in handen van Pascal
van Kempen, Rene Verbruggen,
Frans Claes, Yannick Vullings
en vijfvoudig winnaar Siep van
Enckevort. Opgeven kan via
quiz@sparta18.nl

www.haardstede.nl

ensdag 15 februari

rlengd t/m wo
Wegens succes ve

SV Melderslo

Korfbalsters kunnen ver
liesreeks niet doorbreken
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo speelden op zondag 5 februari tegen KV Rooi 1 uit Sint-Oedenrode.
Een belangrijke wedstrijd, omdat beide ploegen nog vechten voor het klassenbehoud. De wedstrijd werd gespeeld
in sporthal De Berkel in Horst.
SV Melderslo begon niet erg sterk
aan de wedstrijd. Net als vorige week
speelde de ploeg wat slapjes in de
beginfase. SV Melderslo opende nog
wel de score, maar daarna lag het initiatief bij KV Rooi. SV Melderslo was erg
zwak in de afronding, in tegenstelling
tot KV Rooi, dat hierdoor kon uitlopen
tot 1-4. SV Melderslo wist de schade
voor rust te beperken tot 4-6, maar KV
Rooi was in de eerste helft duidelijk

de betere ploeg. Na rust begon SV
Melderslo beter. Het bracht de stand
terug op 5-6, maar daarna liep KV
Rooi weer uit tot 5-11. SV Melderslo
miste nog steeds enorm veel kansen,
terwijl bij KV Rooi juist alles erin viel.
Dit werkte negatief voor de moraal van
de Melderslose korfbalsters en het leek
alsof niets meer lukte. KV Rooi liep nog
verder uit tot 5-13. In de slotfase van
de wedstrijd deed SV Melderslo nog

een inhaalslag door in enkele minuten
drie doelpunten te maken, maar het
door KV Rooi geslagen gat was te groot
om nog in te halen. Bij een eindstand
van 8-13 komt KV Rooi weer twee
punten dichter bij SV Melderslo, dat nu
nog maar twee punten los staat van
de ploeg uit Sint-Oedenrode. De vijfde
plaats blijft echter behouden en met
nog drie wedstrijden te spelen staat SV
Melderslo voorlopig dus nog veilig.

Succes voor Melderslo
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Het eerste team van voetbalvereniging SV Melderslo moest het zondag 5 februari opnemen tegen de laagvlieger
Montagnards. Melderslo was verplicht om de drie punten mee naar huis te nemen.
Meteen vanaf het begin dirigeerde
Melderslo de wedstrijd. De grootste
kans kwam nadat Stijn Vullings op de
rechterflank zijn tegenstander de hielen
liet zien. Hij leverde een voorzet af,
die net iets te hard ingespeeld werd,
waardoor de inkomende Bart Verheijen
niet meer zijn voet achter de bal
kreeg om de 0-1 te scoren. Hij scoorde
enkele minuten later toch omdat de
verdedigers van Bergen de vrijstaande
Bart over het hoofd zagen. Bart had
daardoor tijd genoeg om de bal te controleren en met een beetje geluk wist
hij het doel te vinden.
Bergen werd de kans geboden
om de 1-1 te maken. De voorzet van
Bram van Roosmalen op de inlopende
Nick Joosten was echter te zwak.

Ook miscommunicatie, of beter gezegd
geen communicatie, tussen Bas van
Westerveld en Stan van de Pas had de
1-1 kunnen betekenen.
Na de thee hetzelfde schouwspel:
een beter spelend Melderslo dat met
veel overtredingen een halt toegeroepen werd. Aan de andere kant van het
veld had keeper Bas van Westerveld
geluk toen hij uitkwam en een aanvaller van Bergen ten val bracht. De goed
leidende scheidsrechter Pennings
zag hier echter geen overtreding in.
Bas moest hierna nog een keer katachtig optreden om de 1-1 te voorkomen.
In de 63e minuut mikte Stan van
de Pas met een afstandsschot net
langs de verkeerde kant van de paal.
Ook Gijs Coenders kon de 2-0 niet

forceren na een goede solo. In de
72e minuut werd Bart Verheijen in
stelling gebracht om te scoren. Hij wist
de keerper te omzeilen, maar hij werd
ten val gebracht door Rob Hermens.
De scheidsrechter kon niet anders
dan een penalty geven. Jeroen Kallen
maakte de 0-2. In de 88e minuut wist
Bart Verheijen de 0-3 te maken door
een steekbal van de ingevallen Jeroen
Gubbels. Het mooiste doelpunt werd
bewaard tot het eind: Stan van de Pas
speelde strak in op Jeroen Gubbels.
Deze passeerde met een handige
beweging zijn tegenstander en tikte
de bal in de voeten van de ingevallen Peter Spreeuwenberg. Die schoot
beheerst en onhoudbaar de bal in de
rechterbovenhoek.

Sparta’18
wint van Excellent
Door: voetbalvereniging Sparta’18
Het eerste team van voetbalvereniging Sparta’18 uit Sevenum heeft zondag 5 februari de eerste wedstrijd na de
winterstop gewonnen. VV Excellent uit Oploo werd thuis met 3-0 verslagen.
De eerste helft speelde zowel
Sparta’18 als Excellent matig.
De eerste helft vielen er dan ook
weinig mogelijkheden voor beide
partijen te noteren. De tweede helft
zagen we een ander Sparta’18.
Sparta’18 werd feller en creëerde
meer kansen. In de 57e minuut zette

Bart Schouten goed voor op Freek
Wijnen, die volledig vrij de 1-0 kon
intikken. Excellent kreeg ook een
tweetal goede mogelijkheden, maar
keeper Yannick Vullings hield Sparta’18
op de been. In de 74e minuut gooide
Sparta’18 de wedstrijd op slot, Bart
Schouten maakte de 2-0. Sparta’18

bleef in de slotfase de bovenliggende
partij en scoorde nogmaals. In de
82e minuut was het wederom Bart
Schouten die scoorde. Door deze
overwinning blijft Sparta’18 bovenaan
meedoen en is de ploeg uit Sevenum
hard op weg om de tweede periode
te pakken.

Mountainbikeweekend
De Seuren ATB-toertocht Melderslo vindt dit jaar voor de tiende keer plaats. De organisatie houdt daarom een
mountainbikeweekend op zaterdag 18 en zondag 19 februari.
Voor het mountainbikeweekend,
dat voor zowel beginners als
gevorderden toegankelijk is, heeft
de organisatie van de ATB-toertocht
de samenwerking gezocht met het
Parkhotel in Horst, waar de deelnemers
kunnen eten en overnachten.
Daarnaast geeft Dekkers Tweewielers

een workshop. Op zondag is er de
traditionele Seuren ATB-tocht in
Melderslo. Deze gaat over een parcours
van 30, 50 en 65 kilometer dat voor
iedereen begaanbaar is. De route
voert door de Swolgense bossen naar
het Schuitwater, de pauzeplek is in
de Houthuizer velden. Vervolgens

gaat de route langs de Maas terug
naar het Schuitwater, de Swolgense
bossen en de startplaats. Inschrijfplaats
is Eikelenbosserdijk 6 in Melderslo.
Tussen 08.30 en 10.00 uur is er de
mogelijkheid om te starten.
Kijk voor meer informative op
www.neetfit.tk
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Sporting verliest met 6-0
Door: voetbalvereniging Sporting ST
De eerste uitwedstrijd na de winter van het eerste team van voetbalvereniging Sporting ST uit Swolgen en
Tienray werd gespeeld tegen AVV America. Op zondag 5 februari rolde de bal weer.
Door de vele blessures aan
Sporting-St zijde was het puzzelen voor
Piet. In de eerste minuten probeerde
Sporting ST het veld compact te houden
en op de counter snel bij te sluiten.

America probeerde met steekballen gevaarlijke situaties te creëren.
Helaas kwam Sporting ST snel op een
achterstand door een kopbal van Roy
Theeuwen: 0-1. America kreeg vleugels

en scoorde voor rust ook de 2-0 en 3-0.
Na de rust hetzelfde spelbeeld. America
ging alleen maar voorwaarts en had
alle geluk aan haar zijde. De teller liep
op naar maar liefst 6-0.

Wittenhorst wint in
boeiend duel

Voetbaltoernooi
De Riet
In De Riet in Horst vindt zaterdag 11 februari een indoorsoccertoernooi plaats. Dit toernooi is bedoeld voor de F-jeugd onder 9 jaar.
De voetbalwedstrijden beginnen
om 09.00 uur en de prijsuitreiking is
om 12.45 uur. Er doen in totaal tien
teams mee, die zijn verdeeld in twee
poules. De deelnemende verenigin-

gen zijn RKsv Wittenhorst uit Horst,
AVV America, Sporting ST uit Swolgen
en Tienray, Belfeldia, SV Blerick,
SV Melderslo, GFC33 uit Grubbenvorst
en VV Reuver.

Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het eerste team van voetbalvereniging RKsv Wittenhorst uit Horst stond zondag 5 februari voor de taak om de
hoge verwachtingen na twee gewonnen uitwedstrijd in eigen huis waar te maken, zeker gezien het feit dat de
oranjemannen ‘slechts’ éénmaal thuis als overwinnaar te voorschijn kwamen. De wedstrijd tegen ZSV uit Deurne
werd een ware thriller in de eindfase, die Wittenhorst met 2-1 won.
Een wedstrijd maken is schijnbaar
geheel anders dan op vreemd terrein de degens te kruisen. De eerste
minuten greep Wittenhorst meteen
hard in. In de vierde minuut kon
Michiel Hanssen zijn eerste doelpunt
laten aantekenen. Uit een sublieme
aanval rondde hij doeltreffend af: 1-0.
Deze voorsprong leek Wittenhorst
geen rust te geven. Het voetbalde niet
meer, het knoeide gewoon. ZSV greep
meteen de kans om de gelijkmaker
te scoren. De enkele waarschuwingen leken niet te helpen. In de 19e

minuut kon Redoan Aitsarou dan ook
met alle gemak de gelijkmaker laten
aantekenen: 1-1. Wittenhorst had het
moeilijk. Een terugspeelbal kwam dan
ook niet goed uit toen Sjors Witt de bal
in zijn handen nam, waardoor ZSV op
voorsprong kwam. Het rustsignaal kon
de thuisclub hopelijk de noodzakelijke
rust geven. Na duidelijke woorden in
het kleedlokaal door trainer Jan Lauers
leek Wittenhorst hiervan veel opgestoken te hebben. Het voetbalde met
veel meer inzet en dit leidde er toe dat
het spelbeeld geheel was omgeslagen.

Een pegel van Daan Verlijsdonk ging
nog net naast; twee keer had Chis
Jakobs de doelman in het vizier. De
derde kans leverde succes op. Uit een
snelle aanval over rechts werd de
bal naar de inkomende en vrije man
gespeeld. Chris behield het overzicht
en schoot de 2-1 binnen. De lange
blessuretijd overleefde Wittenhorst
en ZSV kon ten slotte blij zijn dat de
wedstrijd niet meer dan deze score
werd beëindigd. Wittenhorst won toch
wel verdiend en ziet met genoegen dat
enkele topteams punten lieten liggen.

aspergeteelt
Vd Beucken Aspergeteelt is een middelgroot modern
aspergebedrijf dat zich bezig houdt met de teelt van
witte asperges.
Wij zoeken:

Tijdelijke
versterking

m/v

Heren zetten stap dichter
naar kampioenschap

van ons team voor de periode van april t/m mei.
De taken bestaan uit het begeleiden en controleren van
seizoensarbeiders tijdens de oogst.

Door: volleybalvereniging Hovoc
Het eerste damesteam van volleybalvereniging Hovoc uit Horst heeft zaterdag 4 februari Ledub DS2 uit Budel
opgewacht. Het eerste herenteam van de club reisde naar Stramproy om het tegen Stravoc HS1 op te nemen.

Baarloseweg 53 a, 5988 NP Helden mob 06 29 13 66 63
info@vdbeucken.nl

Stravoc begon met een sterke service en wist de gehele wedstrijd Hovoc
onder druk te zetten. Het was mooi
powerplay. Lars Bouten wist tijdens de
wedstrijd elke bal (in of uit) tot punt te
slaan. Tot de 16 of 17 punten ging de
set gelijk op. Vanaf dat moment wist
Hovoc de versnelling in te zetten en
maakte het af. De eerste drie sets hadden een gelijk verloop en maakte duidelijk wie de wedstrijd naar zich toe ging
trekken. De setstanden waren: 18-25,
17-25 en 13-25. In de vierde set gaf
Stravoc met enkele serviceseries Hovoc
een achterstand. De mogelijkheden tot
een aanval waren beperkt en slordige

fouten gaven Stravoc een voorsprong.
Alle zeilen moesten bijgezet worden
en uiteindelijk werd er rond de twintig
punten een voorsprong geboekt. Stravoc
gaf nog wat bij en kwam vervaarlijk
langszij, maar net niet genoeg en gaf
met 23-25 ook de laatste set af. Ledub
is een team met een sterke serve en de
coach van Hovoc, Bjørn Lommen, heeft
zijn spelers hiervoor gewaarschuwd.
De eerste set konden de Horster dames
Ledub in het begin bijhouden, maar
Ledub wist op het einde Hovoc onder
druk te zetten en haalde de set binnen
met 18-25. De tweede set was Hovoc
hier beter tegen opgewassen en wist

Ledub onder druk te zetten. Het bleef
tot het einde van de set een strijd,
maar wederom wist Ledub meer te
geven in de slotfase van de set (20-25).
In de derde set pakte Ledub een grote
voorsprong. Hovoc kwam te kort en wist
niet de kansen te benutten. Ook set 3
ging naar Ledub (18-25). In de vierde en
tevens laatste set wist Hovoc de knop
niet meer om te zetten. Passend werden
zij enorm onder druk gezet door de
tegenpartij en de kansen die de Horster
dames kregen, werden niet benut zoals
dat zou moeten. Dit werd hard afgestraft
door Ledub wat resulteerde in een pijnlijk verlies van 7-25.

Over ACB

ACB Transportbanden & Onderdelen is
onderdeel van de ACB Group. Het bedrijf levert,
monteert en onderhoudt transportbanden en toebehoren. Daarnaast biedt
het bedrijf 24/7 service op alle transportband installaties. ACB is opgericht in
1994 en beschikt over gedegen kennis en een uitgebreid productassortiment.
Onze klanten zijn actief in de branches Agro & Food, Transport & Logistiek en
Recycling & Bulk en zijn verspreid over heel Nederland. ACB Transportbanden &
Onderdelen heeft 4 verschillende vestigingen te weten in Horst, Almelo, Hoorn
en Doetinchem en het bedrijf telt 90 medewerkers.

Vacature
ACB
Vacature
ACBACB
Vacature

WERKPLAATSCHEF
WERKPLAATSCHEF
WERKPLAATSCHEF
TRANSPORTBANDEN
TRANSPORTBANDEN
TRANSPORTBANDEN

Bij ACB geef je leiding aan een team van servicemonteurs transportbanden. Samen met het team ben je verantwoordelijk voor het onderhouden en verbeteren van transportband installaties. Ook bewaak je de voortgang van opdrachten,
de kwaliteit en het aantal uren. Daarnaast maak je de werkplaatsplanning en
heb je enkele administratieve taken. Je hebt geen 8 tot 5 mentaliteit.

Door: turnvereniging Hosema
In Panningen werden in het weekend van zaterdag 4 en zondag 5 februari de Limburgse Kampioenschappen
Toestelfinales gehouden.
haar best heeft gedaan. Bij de een
ging het beter als bij de ander. Nine
Tissen werd Limburgs kampioen op de
balk en nam de gouden medaille mee
naar huis. Zilver was er voor Sannah
Spreeuwenberg op de sprong en Fien
Gommans op de balk. Er gingen maar
liefst vijf bronzen medailles mee naar

vd Beucken aspergeteelt

Over
Over ACB
ACB

Medailles voor turnsters
Hosema
Zeventien meiden van turnvereniging Hosema hadden zich geplaatst
voor deze finale. Op ieder toestel turnen
de beste acht van Limburg in hun
niveau. Helaas kon Sofie Lemmen haar
finale op de brug niet turnen omdat
ze ziek was. Het waren spannende
wedstrijden waarin iedere turnster

Ben je in bezit van rijbewijs B, heb je affiniteit met
asperges en interesse neem dan contact op met:

huis: Pleun Wijnhoven op de brug en
sprong, Fiona Degan op de brug, Naomi
van de Laar op de balk en Jill Drissen
op de sprong. In het weekend van 18
en 19 februari te Meerssen mogen elf
turnsters van Hosema in actie komen
op alle vier de onderdelen van de
Limburgse Kampioenschappen all round.

Wie zoeken we?
We zijn op zoek naar een enthousiaste, motiverende chef met natuurlijk overwicht en overtuigingskracht. Je hebt technisch inzicht, bent accuraat, flexibel
en communicatief goed onderlegd. Ervaring met plannen en kennis van ERP-/
planningssystemen is een pré.

Direct solliciteren?

Stuur dan een sollicitatiebrief met cv ter attentie van Crit Theunissen naar
e-mailadres crit@acb-transportbanden.nl. Voor meer informatie over deze
vacature bezoek onze website www.acb-transportbanden.nl.

Direct
Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Direct solliciteren?
solliciteren?
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Wat
zeg je?
De landelijke partijen zijn intussen al druk
bezig met campagnevoeren. Diverse politici
hebben onze gemeente al een bezoekje
gebracht, in de hoop stemmen te trekken voor
hun partij. Uit een eerste raadpleging onder de
inwoners van Horst aan de Maas, blijkt dat op dit
moment 14 procent voor CDA kiest, gevolgd door
PVV (12 procent). SP en VVD krijgen 7 procent
van de stemmen. De keuze voor een politieke
partij baseert 80 procent van de inwoners op
de standpunten van de partij. Anderen gaan
voor de politieke partij waren ze al jaren op
stemmen of laten zich leiden door een kieswijzer.
Deze persoon geeft aan dat zijn stem gedeeltelijk
een proteststem is. “En gedeeltelijk ook omdat
ik het met enkele punten eens ben. Het wordt
ook tijd dat de huidige politiek een keer wakker
wordt geschud. En dat doe je niet door helemaal
niet te stemmen.”

Inwonerspanel

1.672 leden

01

09
02

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Anders moet je niet zeuren’
Over vijf weken zijn de Tweede Kamerverkiezingen. In totaal zijn er 28 partijen waar we op 15 maart een stem op uit kunnen brengen.
Uit een eerste peiling onder de inwoners van Horst aan de Maas blijkt dat van de 97 procent dat zegt te gaan stemmen, 38 procent nog geen
idee heeft naar welke partij zijn stem gaat. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

bij de mensen staan, Het vertrouwen moet
Toch zijn er ook mensen die niet
teruggewonnen worden door te luisteren naar
stemmen. In Horst aan de Maas is dat op
het volk.” Een ander vindt dat je mensen er
dit moment 3 procent van de inwoners.
gewoon op moet aanspreken om toch echt te
Zij zeggen geen vertrouwen te hebben in
gaan stemmen. “En als
de landelijke politici
ze dit niet doen, dan
en vinden dat van de
moeten ze ook niet
verkiezingsprogramma’s
‘Ik weet nog niet op wie ik ga
zeuren.”
niets terecht komt. Hoe
stemmen’
TipHorstaandeMaas
kan de politiek ervoor
zorgen dat deze mensen ‘Als ze ook doen wat ze zeggen’ is een samenwerkings
verband tussen
toch naar de stembus
‘Als politiek begrijpelijker wordt’ HALLO Horst
gaan? Nou, door
aan de Maas en
bijvoorbeeld ervoor te
TopOnderzoek.
zorgen dat beloftes ook
Voor meer resultaten of aanmelden voor
nagekomen worden, zegt iemand. “De laatste
de volgende enquête, kijk op www.
decennia is de kloof tussen de politiek en de
tiphorstaandemaas.nl
kiezers alleen maar groter geworden met het
gevolg dat met het vertrouwen erin een flinke
Reageren?
deuk heeft gekregen. De politiek moet dichter
www.hallohorstaandemaas.nl

3%
Nee

Ja
97%
Ga jij stemmen
tijdens de Tweede
Kamerverkiezingen?

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

winkel&bedrijf
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‘Rundje um ut Hundje is superleuk’
In het centrum van Horst waren vorig jaar voor eerst kinderhardloopschoenen te zien. Tijdens het jaarlijkse hardloopevenement
Rundje um ut Hundje mochten jongeren hun talenten laten zien. Eefje Wanten (11) en Kris Hoeijmakers (10) uit Broekhuizen renden vorig jaar
mee en vertellen waarom hardlopen zo leuk en leerzaam is.

De ‘hardloopcarrière’ begon voor de dames
met een folder die werd uitgedeeld op school.
“Toen ik die oproep van Rundje um ut Hundje
zag, ben ik meteen naar Kris gegaan”, vertelt
Eefje Wanten. “We vonden het allebei een
goed plan en hebben ons toen aangemeld.”
Eefje en Kris zitten bij elkaar in de klas en
volleyballen samen. “Samen sporten is

voor ons niet vreemd dus”, zegt Kris.
“Normaal sporten we binnen, maar nu kunnen
we ook buiten bewegen. Ik vind het wel lekker
om buiten te zijn.”
Eefje en Kris begonnen met speciale Rundje um
ut Hundje-trainingen onder leiding van coach
Huub Hendrickx. “Samen met andere kinderen
hebben we allerlei oefeningen gedaan”,

zegt Eefje. “Om zo snel mogelijk je conditie
te verhogen, moet je niet alleen rennen,
maar ook andere oefeningen doen. Zo sprongen
we touwtje en deden we aan estafetteraces.
Ook oefenden we op interval. Dat is een training
waarbij je stukken rent, sprint en dan weer rustig
aan doet. Daarmee bouw je snel je conditie op.”
Dat merkten de dames meteen. “In de loop van

de trainingen merkten we dat we het steeds
langer volhielden”, vertelt Kris. “Dan krijg je er
veel meer plezier in. Vooral het verbreken van
recordtijden van jezelf was leuk.”
En dan is het zover, de dag dat Eefje en Kris
hun wekenlange voorbereidingen moeten
laten zien aan Horst. “We waren heel
zenuwachtig”, zegt Eefje. “Maar als je eenmaal
aan het rennen bent, vergeet je dat. Het was
echt superleuk. De mensen langs de kant
moedigen je aan en dat geeft nog een extra
boost. Ook onze trainers juichten ons toe.
We verbraken beiden ons persoonlijk record.
Tijdens het rennen hadden we een chip op
een van onze schoenen. Die hield bij hoe lang
en hoe snel je rent. Toen ik de finish bereikte
probeerde ik om juist die voet als eerste over
de finish te krijgen.”
Eefje en Kris moedigen alle kinderen in
Horst aan de Maas aan om mee te doen aan
het hardlopen. “Rundje um ut Hundje is echt
superleuk”, zegt Kris vol enthousiasme.
“Je leert er ook nog eens wat van. Nu weet
ik bijvoorbeeld hoe je het beste je conditie
kan opbouwen of wat de beste manier is
om te rennen. Als er dan nog eens heel veel
mensen je aanmoedigen, dan is dat heel
speciaal.”

Stichting Rundje um ut Hundje
E: info@rundjeumuthundje.nl
I: www.rundjeumuthundje.nl
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Bespreking Poll week 04

Schaatsen op natuurijs is onverantwoord
Hoewel de afgelopen weken diverse keren werd gewaarschuwd dat het
natuurijs nog niet dik genoeg was om er veilig op te schaatsen, trokken veel
mensen zich daar niets van aan. Zij waagden het er toch op, om een rondje
te gaan schaatsen. Iets meer dan de helft van het aantal stemmers op de
poll van twee weken geleden begrijpt hen wel. 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 Koninklijke Nederlandse Schaatsbond (KNSB) voor nodig.
De overige 44 procent vindt dit echter onverantwoord. Zo’n
waarschuwing wordt niet voor niets afgegeven. Het is veel beter om op
het advies van de kenners af te gaan, dan zomaar het ijs op te stappen.
Veel beter is het om te schaatsen op een schaatsbaan zoals bijvoorbeeld
een ondergelopen weiland of gewoon een kunstijsbaan. Dan heb je net
zoveel plezier.

Ik doe mee aan Warmetruiendag
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De elfde Warmetruiendag vindt plaats op vrijdag 10 februari. Om energieverspilling tegen te gaan roepen de initiatiefnemers mensen op om deze dag de
verwarming een graadje lager te zetten en in plaats daarvan een warme trui aan
te trekken. Volgens de Greenchoice Warmetruiendag, de organisatie achter het
initiatief, wordt zo per graad 6 procent energie en dus 6 procent CO2 bespaard.
“De trui staat op deze dag symbool voor wat we samen zélf kunnen doen om de
uitstoot van broeikasgassen te verminderen”, aldus Greenchoice Warmetruiendag.
De dag wordt elk jaar op of rond de verjaardag van de inwerkingtreding van het
Kyotoprotocol gehouden. De bedoeling van het Kyotoprotocol is om de uitstoot

van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, wereldwijd te verminderen.
Je kunt je echter afvragen of één zo’n dag nu veel zoden aan de dijk zet.
Als we daags erna weer vrolijk onze thermostaat op 21 graden zetten, dan is al
die energiebesparing zo weer gevlogen. Om echt effect te hebben zouden we
altijd de verwarming lager moeten zetten.
Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat alle beetjes helpen. En zo’n
Warmetruiendag is er ook om mensen bewust te maken van energieverspilling.
Ik doe mee aan Warmetruiendag. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 05) > Huisdierenverbod is terecht > eens 72% oneens 28%

Ben jij de vrijwilliger die we zoeken?

De Wendelwei
zoekt hulp!
Voor ‘De Wendelwei Horst’

De Wendelwei is een dierenverblijf dat ligt aan de Deken Creemersjij de vrijwilliger
die
samen door
straat 56 in Horst. DitBen
dierenverblijf
wordt al 20 jaar
onderhouden
vrijwilligers. Het is een met
centraal
punt in deop
wijktoerbeurt
en wordt veelvuldig
anderen
een
bezocht door buurtkinderen en buurtbewoners.

week de dieren verzorgt
van de dierenweide aan
Deken Creemersstraat Horst?

vrijwilliger m/v

Wegens ziekte van Voor
een vrijwilliger,
zijnReindonk’
we op zoek naar een opvolger.
‘Radio
Wil je Een
graag drietal
een bijdrage
leveren
aan
de
verzorging
van de dieren en
mensen met een
verstandelijke
het onderhouden
van
de
Wendelwei
laat
het
ons
dan
weten.
beperking ondersteunt wekelijks
de

programmamakers
Wat wordt
er van jou verwacht? van Radio Reindonk.
Ben
jij de dierenverzorgers
vrijwilliger die
op woensdag
Samen met 2 andere
verzorg
je een keer perof
3 weken,
een week
lang
elke
ochtend
de
dieren.
Je
zorgt
vers water,
donderdag hun contactpersoondan
is voor
en toezicht
voer, hooi
en stro
en maakhun
je indien
nodig enkele
hokken schoon.
houdt
tijdens
koffieen lunchpauze
?
Het is een mooie daginvulling met leuke contacten.
Heb je
interesse,
bel Of
of stuur
berichtje
Meer
weten?
tips?een
Bel
of mail:
Annemie
Lucassen
tel
nr.
06-12969383
annemie.lucassen@dichterbij.nl
Annemie Lucassen / Ingrid Flinsenberg
Ingrid Flinsenberg tel nr.06-52760759 i.flinsenberg@dichterbij.nl
T: 06-12969383 / 06-52760759
Heb je
geen belangstelling maar ken je iemand
E:zelf
Annemie.lucassen@dichterbij.nl
/ die mogelijk wel
interesse
heeft,
geef
het
dan
door.
E: i.flinsenberg@dichterbij.nl

Problemen met
uw kunstgebit? OPRUIMINGSFINALE!
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten

rcollectie
Bijna de gehele winteijs!
voor de halve pr

Flanellen lak
en
hoeslakens s en

10% korting
!

Tandprotheticus P.C. van Kuijk en P. Kool in samenwerking met

r
Al mee ar
a
j
2
dan 2 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Heel veel

laarsjes en
schoenen
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

brandt
los!
En nou in
ut gewoën
Maelders
Niet alleen het Limburgs
dialect wordt steeds minder
gesproken, ook het Nederlands
wordt steeds minder
Nederlands. Steeds vaker
worden Engelse woorden en
uitdrukkingen verkozen boven
onze moedertaal.
Zeker sinds ik een
Engelstalige opleiding volg en
ontzettend veel met buitenlandse studenten praat, merk ik
dat ook in mijn eigen taalgebruik. Woorden als ‘awesome’
en ‘amazing’ passeren dagelijks
de revue. Ik heb zelfs af en toe
dat ik niet op het Nederlandse
woord van iets kan komen of dat
ik uit automatisme in het Engels
begin te WhatsAppen met mijn
Nederlandse vrienden. En als ik
thuis aan tafel weer eens smijt
met Engelse termen verzucht
mijn vader regelmatig: “En nou
in ut gewoën Maelders…”
Vreemd genoeg kan ik niet
meer zonder Engels. Op de uni is
Engels spreken een absolute
must als ik überhaupt met mijn
medestudenten wil communiceren. Als ik Engels niet als
‘professionele werkvaardigheid’
op mijn cv kan zetten, dan kan ik
een baan geloof ik ook wel
vergeten. En stel dat ik straks
een half jaartje naar het
buitenland wil, dan moet ik
mezelf ook daar verstaanbaar
kunnen maken. Zonder Engels
red ik me gewoon niet in onze
multiculturele en geglobaliseerde wereld. Het is niet dat ik
het Engels boven het Nederlands
verkies hoor. Alsjeblieft niet, bij
mij is het nog altijd The
Netherlands first en niet
The Netherlands second.
Hoe grappig ik Arjen Lubachs
reactie op Trumps ‘America First’
ook vond, mijn vader hoeft zich
geen zorgen te maken.
Het Nederlands is en blijft mijn
moedertaal en het Maelders
dialect zal ik ook altijd blijven
spreken, want wherever you go,
go Melderslo.

Nieuws
VAN
VAN RABOBANK
RABOBANK HORST VENRAY
VENRAY

Tip: bewaar uw
rekeningafschriften en
financiële jaaroverzichten
We adviseren u om de
rekeningafschriften en financiële
jaaroverzichten over 2016 digitaal te
bewaren.

Particulieren
Particulieren| 077
| 077389
38984840000
Bedrijven
Bedrijven| 077
| 077389
38985850000
www.rabobank.nl/horstvenray
www.rabobank.nl/horstvenray

FUNPOP 2017
Rabobank ondersteunt Funpop,
hét openluchtfestival voor mensen
met een verstandelijke beperking.
Het festival vindt plaats op
zaterdag 20 en zondag 21 mei.
De voorverkoop van de kaarten
start op 1 maart. Voor meer info, kijk op funpop.nl

HOMECATCHER APP
De HomeCatcher App maakt de zoektocht naar uw droomhuis
makkelijker en leuker.
U krijgt inzicht in de verwachte kans om een woning te kopen.
En u ziet wat de verwachte verkoopkans van uw eigen woning is.
Daarnaast kunt u ook uw maximale hypotheek berekenen.
Zo weet u of uw droomhuis binnen handbereik is.
Aan het downloaden van de app zijn geen kosten verbonden.

Digitale rekeningafschriften van uw betaalrekening en spaarrekening zijn online 15
maanden beschikbaar. Deze maandoverzichten kunt u zelf downloaden. Daarna zijn
de rekeningafschriften nog wel opvraagbaar, maar worden daarvoor kosten in
rekening gebracht.
De financiële jaaroverzichten vindt u in ‘uw
Berichten’ in Rabo Internetbankieren en/
of de Rabo Bankieren App. Gebruikt u geen
Rabo Internetbankieren of Rabo Bankieren
App? Dan krijgt u het overzicht op papier.
Ontvangt u papieren afschriften en wilt
u overstappen naar digitale afschriften?
U regelt het gemakkelijk online via
rabobank.nl/particulieren/service

Een hypotheekadvies nodig?

Bel of app
Annelies!

De app is te downloaden inSwipe
de App store (voor smartphone met iOS
vanaf versie 8) ofregelrecht
via Googlenaar
Play (voor met
Android
de vanaf versie 4).

uw droomhuis

HomeCatcher
App

STARTERS INNOVATIEFONDS

In onze regio wonen en werken veel startende ondernemers
met vaak innovatieve en briljante ideeën. Wij willen deze
Probeer het ook en download 'm nu.
knappe koppen ondersteunen.
Een aandeel in elkaar

Daarom heeft Rabobank Horst Venray in 2016 samen met haar
Ledenraad het Starters Innovatiefonds opgericht. Er is € 500.000,beschikbaar om goede ideeën te ondersteunen die bancair niet
financierbaar zijn. Startende ondernemers met een financieringsbehoefte van maximaal € 50.000,- voor een onderzoek, idee of
productuitwerking kunnen een aanvraag indienen.
Inmiddels zijn er al twee ondernemers die op 22 februari hun idee
komen pitchen voor een commissie. Heb jij ook een goed idee?
Kijk dan op rabobank.nl/horstvenray

Oriënteren
kost niets.

Telefoonnummer
06 13 47 97 66

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
09 februari 2017
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsbijeenkomst
dinsdag 14 februari 2017

Het echtpaar
Derks-Kersten uit
Tienray vierde hun
65-jarig huwelijksfeest.
Burgemeester Kees
van Rooij feliciteerde
hen persoonlijk met
deze “briljante”
mijlpaal.

Thema-avond waarin de discussie “Intensieve Veehouderij”
een vervolg krijgt. De onderwerpen waarop deze avond de
focus ligt zijn “Ruimtelijke Ordening” en “Mestverwerking”.
Programma in hoofdlijnen:
20.00 Opening.
Inleidende presentatie door Els van
der Molen, afdelingsmanager Ruimte
20.20 Ruimte voor “pitch” voor werkgroepen/
ondernemers.
20.40 Plenaire discussie raad en
werkgroepen onder leiding van externe
gespreksleider aan de hand van
stellingen en vragen.
22.00 Afsluiting.
De openbare raadsbijeenkomst vindt plaats in

de raadzaal van het gemeentehuis van Horst
aan de Maas, aanvang 20.00 uur. U bent van
harte welkom.
De opzet van de avond kan worden ingezien op
de website www.horstaandemaas.nl
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met de griffier R. Poels, tel.: 06 518 528 91.

Essentaksterfte

Zieke bomen worden
vervangen door nieuwe
De afgelopen jaren worden bomen geteisterd door verschillenden ziekten en plagen.
Denk hierbij aan de eikenprocessierups, eikenspintkever, bloederziekte bij kastanjebomen,
essentaksterfte, ect.
Sevenum
De essen in het buitengebied van Sevenum (de
Most/Rieterdijk/Saardijk) zijn aangetast door de
essentaksterfte. Deze ziekte treedt op doordat
een schimmel zich nestelt in een tak en “vreet”
zich naar binnen met als gevolg dat de tak afsterft. Het merendeel van bomen raakt hierdoor
onherstelbaar beschadigd. Sommige exemplaren weten zich door een natuurlijke afsluiting te
beschermen voor deze ziekte. Afgelopen zomer
heeft onze buitendienst een inventarisatie
gemaakt.

Op basis van deze inventarisatie zijn de
onherstelbaar beschadigde bomen in week 5
gerooid. De kansrijke bomen worden uiteraard
gespaard.
Nieuwe bomen
De ontstane gaten in de lanen worden ingevuld
met een diversiteit aan soorten, zoals esdoorns,
lindebomen, berken, eiken. Door variatie aan
te brengen wordt de laan minder gevoelig
voor aantastingen. Daarnaast leveren we een
bijdrage aan de biodiversiteit.

Rijbewijs, paspoort of
identiteitskaart aangevraagd?
Zaterdagmiddag opende burgemeester Kees van Rooij Bistro “Beej Ôs” van het jonge ondernemerspaar Tieske van Berloo en Ferdy Hermans aan de Weltersweide in Horst. Naast de mogelijkheid om
in alle rust iets te eten is een gedeelte van het pand ingericht als zogenaamd “bruin café” waar naast
een gewoon glas ook een speciaal biertje gedronken kan worden.

Let op! Op dinsdag 14 februari is het na 13.30 uur niet mogelijk om deze documenten af te
halen in het gemeentehuis. Vanaf woensdag 15 februari gelden weer de normale openingstijden.

Herinnering inloopavond

Windpark tussen
Greenportlane en A73
Op 23 februari a.s. vindt er een informatieavond plaats in de Innovatoren over het windpark.

Bekendmakingen
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
Midden Peelweg 6
Kerkbosweg 21
Kerkbosweg 23
Griendtsveen
Apostelweg 6

Horst
Westsingel 190
Nieuw Erf ongenummerd
Meerweg ongenummerd
Broekveldweg 2

Lottum
Houthuizerweg 20

Kronenberg
Travers 5

Sevenum
Bosschekampstraat 2B en 2C
Van Reiffenburgstraat 11
Peelstraat

Meterik
Roothweg kavel 1

Indien u vragen heeft over het windpark en/of
de m.e.r.-procedure bieden wij u graag de
gelegenheid om met ons in gesprek te gaan.
Tussen 17.00 uur en 20.00 uur kunt u binnen-

lopen. Wij praten u dan graag bij over het initiatief, de m.e.r.-procedure en de mogelijkheden
voor participatie.

HORST AAN DE MAAS

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

Naoberzorg, warm en dichtbij
Naoberzorg is zorg die naadloos aansluit waar professionele zorg haar
vleugels niet verder kan en mag spreiden. Horst aan de Maas geeft de
gezondheid van haar inwoners een eerste podiumplaats. Het is geen optie
dit voor minder te doen.
NaoberzorgPunten zijn erg
belangrijk. Ook om de zelfredzaamheid een steuntje in de rug te geven.
Naoberzorg staat voor het verbinden
van dorpsgenoten met elkaar, jong
en oud, ziek of beperkt. Aandacht
dichtbij. Om een klimaat te creëren
waardoor iedereen zich begrepen en

geborgen voelt, zodat men met deze
zorg zolang mogelijk in het eigen dorp
gegeven kan worden en ook blijven
wonen, in warme buurtschappen, die
zich verantwoordelijk voelen voor
elkaar. Om de zogenaamde kleine
zorgen over te nemen zodat ouder
worden ook leefbaar blijft met je

eigen vertrouwde netwerk wat je om
je heen opbouwde, soms in vele jaren
bij familie, buren en vrienden en deze
zo bewaard blijft. Als PvdA vinden wij
deze bijzondere zorg van een wezenlijk
groot belang om hier blijvend aandacht
aan te schenken en te subsidiëren.
Eenzaamheid is geen incident meer,
maar dwaalt rond in deze rusteloze
zorgwereld, waar ook de mens met
psychische- en dementieproblemen
steeds verder van de werkelijkheid
komt af te staan door de vele hervor-

mingen. NaoberzorgPunten hebben
vaak ook hier de nodige problemen op
te lossen. Dit in zorgvuldig overleg en
samenwerking met de professionele
zorgverleners. Naoberzorg: geen loze
kreet maar een loot aan de zorgtak die
zich steeds verder ontwikkelt. Ding blijvend met ons mee naar die podiumplek
op weg naar de gezondste gemeente
van Nederland met NaoberzorgPunten
in Horst aan de Maas.
Truus Knoops-Kersten,
PvdA Horst aan de Maas

Samen in Horst aan de Maas
Dit keer geen stukje over verkeer of wonen in Horst aan de Maas, maar
over samen. Een Afrikaanse wijsheid die ik een jaar of 20 geleden las:
‘alleen kom je ergens snel, maar samen kom je veel verder’, is iets waar ik
in geloof en waarvan ik overtuigd ben dat het werkt.
In de sterk veranderende samenleving zien we vaker individualisme
de kop opsteken. Vreemd eigenlijk,
omdat de deeleconomie er volgens
velen aan zit te komen. In de politiek
staan we vaak tegenover elkaar,

ondanks dat we hetzelfde doel hebben. En dat is een samenleving waar
het goed wonen, werken en leven is
met perspectief voor de toekomst.
In veel politieke stukjes in de HALLO
gaat het over zaken die niet goed gaan

REPARATIE EN ACCESSOIRES

SMARTPHONE,
TABLET EN LAPTOP

en worden personen of partijen de
maat genomen. Prima dat dit gebeurt.
Hierdoor blijven we scherp (jammer
alleen dat een eigen oplossing vaak
niet wordt aangereikt). Ik wil graag
meer aandacht voor dingen die goed
gaan. Die zorgen namelijk voor perspectief. En veel gaat goed. Kijk naar de
initiatieven die al dan niet van onderop
gestart worden. We zien samenwerking
binnen onze gemeenschap tussen ver-

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Ondersteuning bij Kankerbehandeling
Cyclusregulatie, Kinderwens, IVF
Ondersteuning Roken en Afvallen!

HORST | HERSTRAAT 1A | PANNINGEN | KERKSTRAAT 1A

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl

WWW.REPAIRGSM.NL

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

enigingen, stichtingen en bedrijven die
samen doelen nastreven. En waar de
gemeente een prima faciliterende rol
inneemt. We kijken in de politiek vaak
terug en dat hoort bij de controlerende
rol als raadslid, maar we zouden eigenlijk veel meer vooruit moeten kijken.
Samenwerken aan een toekomst met
perspectief. En dat het liefst samen.
Eric Brouwers,
CDA Horst aan de Maas

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

OETNUUDIGING
Maandaanbieding februari

Alle schotels met
6 nuggets of 6 wings
Nu 2 nuggets of 2 wings EXTRA
Elke DONDERDAG bij besteding vanaf

€17,50 nu €1,50

korting

‘T BESTEUR VÁ CARNAVALSVERIËNIGING “D’N DREUMEL”
ZUI ‘T SCHON VINGE, ÁS GEEJ

PREENS PATRICK I
“IN DIT 5X11 DREUMEL JAOR, 3 DAAG OFF-LINE EN STAON
WEEJ MET DE VASTENAOVEND VUR ÓW KLAOR”
PREENS
PRINSES
ADJUDÂNT
ADJUDÂNT

PATRICK VAN HELDEN
JANE VAN HELDEN - HENDRIKS
MARCEL VAN BAVEL
HANS SEUREN

KWAOMT LIËRE KENNE ÓP ZIEN RECEPSIE DIE
ZAOTERDÁG 11 FIBBERWARI 2017 GEHALDE WUURDT IN
DE MÈRTHAL, AAN DE GASTHOÊSSTRAOT,
TUSSE 20.30 EN 22.30 OOR.
Á-SLOÊTEND IS D’R GROËT FIËST IN DE MÈRTHAL.
KÓMDE OK?
HÓRS, JANNEWARI 2017

Autobedrijf

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl
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Intensieve veehouderij
De SP wil de intensieve veehouderij (IV) in Limburg al jaren een halt
toeroepen. Ook in de andere provincies wordt dat gedaan.
Zo wordt het voor veehouderijen
in Brabant steeds moeilijker
megastallen te bouwen. Maar omdat
in Limburg de regels nog ruim
zijn, dreigen die IV-bedrijven naar
Limburg te komen. Veel mensen
die overlast ervaren van de IV doen
regelmatig een vergeefs beroep

op het gemeentebestuur voor steun
in hun strijd voor een gezonde
leefomgeving. Maar in Horst aan de
Maas hebben we een College van
B&W (bestaande uit CDA, Essentie en
de PvdA) dat met veel omwegen toch
steeds weer kiest voor uitbreiding van
toch al grote veehouderijen. Ten koste

van kleinere gezinsbedrijven. Die gang
van zaken is alles behalve gezond
voor de regio. B&W heeft te weinig
oor voor de gevolgen van de IV voor
de omgeving. Ze veinzen begrip voor
de bezwaren van burgers, maar kiezen
uiteindelijk toch vóór het verlenen
van vergunning voor het bouwen van
megastallen.
Het rapport van het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu

(RIVM) wordt nauwelijks serieus
genomen. Op de vraag van de
SP naar een duidelijke uitspraak
van de wethouder over de keuze
tussen gezondheid van inwoners
de economische belangen van de
megaboeren spreekt hij zich niet
duidelijk uit. Dat is zorgelijk!
Riek Janssen,
SP Horst aan de Maas

Alcohol en handhaving
Gemeente, neem je verantwoordelijkheid en handhaaf de wet op geen
alcohol onder de 18 jaar.
Gelukkig gaat het beter met de
jongen die in december in Tienray
overreden werd. D66 wil dat er
echte maatregelen genomen worden
tegen het schenken van alcohol
aan jongeren beneden de 18 jaar.
Want ondanks het verbod gebeurt
het nog steeds en te vaak. Daarom
hebben we vragen gesteld aan de
burgemeester. Dit heeft nogal wat

f
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los gemaakt en we kregen heel wat
reacties, ook van de vader van de
overreden jongen. Veelvuldig wordt er
gewezen naar één bepaalde horecagelegenheid in Horst waar alcohol schenken aan de jeugd beneden de 18 jaar,
maar ook roken voorkomt. En nauwelijks legitimatieplicht. Overmatig en te
vroeg alcoholgebruik door jongeren
is in hoge mate schadelijk voor hun

gezondheid. Dit moeten we samen
veranderen, ook al is het een lange en
moeizame weg, zoals bij roken. Alcohol
gebruik is allereerst de verantwoordelijkheid van de jongeren zelf en
van hun ouders. Maar daarnaast mag
er geen alcohol verkocht of verstrekt
worden aan jongeren beneden de
18 jaar. Bovendien dient de gemeente
er op toe te zien dat de wet wordt
nageleefd. Controleren en handhaven
dus. Wij vinden dat jongeren en ouders
bewust moeten worden voorgelicht

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!

Ook in h

et weeke

nd!

IMPLANTEREN, GEBITSPROTHESE
EN NAZORG ONDER ÉÉN DAK

LARS KEPLER
zaterdag 11 februari
11.00 -12.00 uur

“Doodgewone zaken
bespreekbaar maken”

• Gebitsprothese, ook op implantaten (kliksysteem)
• Aanpassen, reparatie, vrijblijvend advies en controle

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.

VERGOEDING VANUIT UW BASISVERZEKERING
RECHTSTREEKS VIA DE ZORGVERZEKERAAR

Langstlevende regeling: wat houdt dat in?

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

Situatie (namen zijn ﬁctief): Harry Joosten en Trees Peeters zijn getrouwd in
gemeenschap van goederen. Uit hun huwelijk zijn drie kinderen geboren,
Tom, Maud en Lisa. Zij wonen in een eigen huis, welke niet meer is belast
met een hypotheek. Daarnaast hebben ze nog wat spaargelden. Een testament hebben ze nooit gemaakt. Geheel onverwachts komt Trees te overlijden.

U kunt bij ons terecht voor:

Auteursbezoek
en signeersessie

over het gezondheidsgevaar door alcoholgebruik. Want we weten allemaal:
“Alcohol maakt echt meer kapot dan je
lief is.” In december vond het ongeluk
plaats, op 4 januari stelden we vragen.
Nu in februari is er nog geen antwoord.
D66 had sneller antwoord verwacht
gezien het belang. Of spelen er andere
belangen een rol? Of nog erger en zoals
mensen ons vroegen: “Wordt dit onder
het tapijt geveegd?”.
Jos Gubbels,
D66 Horst aan de Maas

Boekhandel Bruna
Kerkstraat 3/A, 5961 GC Horst

Gezellige Seniorenmiddag
op 10 maart 2017 in c.c. ’t Gasthoês
Op 10 maart a.s. van 14.00 tot 17.00 uur trakteert het CDA Horst aan de Maas traditioneel
haar senioren uit de hele gemeente weer op een gezellige middag.
Deze middag vindt plaats in de grote zaal van cultureel centrum ’t Gasthoes. Medewerking hieraan
wordt verleend door o.a. Aaltied noëit te laat, The Queensmen, Wim Hendrix, De Balkers, Mia Dekkers. Het belooft weer een geweldig leuke middag te worden. Entree is E 5,-.
Daarvoor krijgt u de koffie of thee met iets lekkers van ons. Wij verheugen ons weer op een volle
zaal, die volop meezingt, meelacht en meesjoenkelt op de muzikale klanken en humor van onze
artiesten. Wilt u hierbij zijn: meld u zich dan snel aan, want vol = vol.
U kunt zich aanmelden bij Loes Wijnhoven: loes.john@hetnet.nl of 06 18699188
Annemie Craenmehr: a.craenmehr@gmail.com of 06 46376987
Judith Geurts: geurts.judith@gmail.com of 06 23003136

Vraag: wie is er erfgenaam van Trees?
Omdat Trees geen testament heeft gemaakt en Harry en drie kinderen achterlaat, geldt de zogenaamde wettelijke verdeling. Deze wettelijke verdeling
houdt in dat Harry alle goederen krijgt toebedeeld onder de verplichting om
alle schulden te betalen. Tom, Maud en Lisa zullen een vordering op Harry
krijgen ter grootte van hun erfdeel. Zij kunnen dat erfdeel pas opeisen bij
overlijden, faillissement of schuldsanering van Harry. Kortom, Harry en de
drie kinderen zijn de erfgenamen van Trees, ieder voor het 1/4 gedeelte.
Waarom een testament maken?
De wettelijke verdeling is niet meer dan een goede basisregeling, welke in
een testament gewijzigd c.q. aangevuld kan worden. Zo hadden Harry en
Trees in een testament vast kunnen leggen dat de erfdelen van de kinderen
ook opeisbaar zijn bij opname van de langstlevende in een zorginstelling
(hetgeen gunstig kan zijn voor de eigen bijdrage van de zorg) en bij een
hertrouwen met een nieuwe partner.
Verder hadden Harry en Trees vast kunnen leggen dat alles wat de kinderen
erven, van de kinderen zelf zal blijven voor het geval zij gaan scheiden. Dit is
de zogenaamde privéclausule, waarmee je vastlegt dat de “koude kant” geen
aanspraak op de erfenis kan maken in geval van een echtscheiding.
Een laatste reden om een testament te maken is een belastingtechnische
reden. Door het opnemen van een aantal ﬁscale faciliteiten (waaronder een
renteclausule en afvullegaat) kan er erfbelasting bespaard worden. In een
volgende column zal hier dieper op in gegaan worden.
Meer weten over de langstlevende regeling en het maken van een testament? Bezoek onze gratis informatieavonden op diverse locaties in de regio.
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Feest in Klein Lourdes
In Klein Lourdes in Tienray vindt zaterdag 11 februari een feest plaats ter
ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Dit omdat de Heilige Maagd Maria
zich op 11 februari 1858 zou hebben laten zien in de Lourdesgrotten in
Frankrijk.

Boerenbruidspaar Kronenberg
en Evertsoord
Het boerenbruidspaar van Kronenberg en Evertsoord bestaat dit jaar uit Eef Janssen en Roy Cox.
Zij gaan dit jaar op carnavalszondag 26 februari om 16.11 uur in het onecht trouwen in de Torrekoel in
Kronenberg. Na de trouwerij is er gelegenheid om het kersverse bruidspaar en hun gezelschap te
feliciteren op de boerenbruiloft in de Torrekoel, die dit jaar georganiseerd wordt door Fanfare
Monte Corona. (Foto: Lonneke Sturme)

Ieder jaar gaan op 11 februari
veel mensen naar het bedevaartsoord
Lourdes. Lourdes is voor hen onder
andere een plek voor hoop en bezinning. Dit geldt ook voor het bedevaartsoord Klein Lourdes. Hier vindt om 17.30
uur een rozenkransgebed plaats bij de
Lourdesgrot. Dan vindt om 18.00 uur de
Heilige mis plaats. Aansluitend wordt

een lichtprocessie gehouden. Deze
is afhankelijk van het weer buiten of
binnen.
Zaterdag 11 februari is tevens
Wereldziekendag. Maria heeft zich
in Lourdes ook laten zien als iemand
die zieken nabij is, mensen troost en
bijstand geeft. Daarom wordt er bij de
viering ook stilgestaan bij de zieken.

Eurosteel BV gevestigd te Venlo is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van
uitrustingsstukken voor wegenbouw-, recycling- en grondverzetmachines. De organisatie
heeft in ruim 30 jaar een uitstekende naam verworven binnen de bouwmachine branche.
Onze kwaliteitsproducten worden onder eigen geregistreerde merknamen geleverd aan
klanten door geheel Europa. De klanten zijn voornamelijk dealers en importeurs van
graafmachines en wielladers. In onze moderne vestiging worden door een enthousiast team
van ruim 40 medewerkers geheel in eigen huis en met behulp van de modernste machines
enkel stuks en kleine series ontwikkeld en gefabriceerd.
Ter uitbreiding van onze afdeling productie zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste
en gemotiveerde:

Operator plasma en
autogeen snijmachine

fulltime
Takenpakket:
• Snijden van stalen platen op een nieuwe
SAF snijmachine met 2x plasma 300A en
2x autogeen.
• Afruimen en nummeren van de snijdelen.
• Afbramen en aanschuinen van snijdelen.
• Lossen en inruimen van aangeleverd materiaal.

m/v

Functie-eisen:
• Diploma VMBO metaal.
• Zelfstandig kunnen werken.
• Kwaliteitsbewust en nauwkeurig.
• Verantwoordelijkheidsgevoel.
• Goede contactuele eigenschappen.
• Flexibele en proactieve houding.

Arbeidsvoorwaarden:
Naast een marktconform salaris heeft Eurosteel een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden
volgens de CAO metaalbewerkingsbedrijf. Na gebleken geschiktheid kan een vast
arbeidscontract volgen.
Sollicitaties:
Voor meer informatie over de vacature Operator plasma en autogeen snijmachine kunt u
contact opnemen met dhr. Jan van Lier (productieleider).
U vindt ook meer informatie over de vacatures op www.eurosteel.nl/vacatures
Uw schriftelijke sollicitatie inclusief uitgebreide CV ontvangen wij graag voor 22 februari.
Eurosteel BV t.a.v. Mevr C. Joosten
Van Heemskerckweg 10 (Trade Port West 8014)
5928 LL VENLO, T: 077 - 387 60 60
E: c.joosten@eurosteel.nl, I: www.eurosteel.nl

Boerenbruidspaar
Meterik
In MFC De Meulewiek in Meterik kwam zondag 5 februari het
boerenbruidspaar van carnavalsvereniging de Meulewiekers uit.
Het paar wordt dit jaar gevormd door Remco Vermeer en Anique
Clabbers. De ouders van de bruid zijn José Geelen en Leon Mooren,
de ouders van de bruidegom Saskia Kelders-Manders en Ron van
Rengs. De pastoor wordt gespeeld door Sander Cuenen en de twee
zussen zijn Mirte van den Beuken en Esther Jacobs. Het paar wordt
dinsdag 28 februari in de onecht verbonden.
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CS De Klotbultjes (Griendtsveen)

11 vragen aan prins Luuk I

‘Eerst adjudant en vorst en nu prins’
Wie ben je?
Mijn naam is Luuk Vermeulen en kom uit het prachtige
Griendtsveen. Ik sta bekend als een leuke en spontane
jongen die niet bang is iets te zeggen. Mijn vrienden
noemen me Luukert en ik ben vrijgezel. De mensen
om mij heen vonden het een verrassing dat ik prins
geworden ben. Dat hadden ze niet verwacht nadat ik
een jaar adjudant ben geweest en een aantal jaren
vorst van de Klotbultjes en nu dus prins.
Waar werk je?
Ik werk bij Slagerij Joosten en ben een beetje van
alle markten thuis daar. Verder werk ik ook nog bij
De Morgenstond, daar ben ik afwasser. Ik doe nu het
laatste jaar vmbo-kader op het Hub van Doorne college
in Deurne. Na mijn examenjaar ben ik van plan naar het
SVO te gaan in Best voor een opleiding als slager. Beide
werkgevers vonden het hartstikke leuk dat ik prins was
geworden.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te
worden?
Waarom ik ja heb gezegd? Dat is een goede! Ik hou ontzettend veel van carnaval, dat is de tijd om je verstand
even op nul te zetten en te doen wat je wil. Dus ben ik
een grote liefhebber van carnaval.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Het voelde fantastisch toen ik uitkwam als prins Luuk I.

Prins
Luuk en
Prinses
Anneke
proficiat!

Ook al was dit de derde keer dat ik uitgekomen ben, ik
had toch wel weer een boel gezonde spanning in mijn
lichaam. Ik word bijgestaan door mijn adjudant Bart van
der Sterren. Bart ken ik al vanaf dat ik een baby was en
we zijn eigenlijk tijd al hele goede vrienden geweest.
Verder heb ik nog een leuke prinses, Anneke Kanters,
en haar adjudant is Merijn Stekelenburg.
Wat betekent carnaval voor je?
Het gevoel van carnaval voor mij is vooral nu ik prins
ben eigenlijk onbeschrijfelijk, er gaat zo veel door je
heen dat is niet op papier te zetten.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Een echte voorbereiding heb ik voor mezelf niet echt
gehad. Ik dacht: ik laat alles over me heen komen en
dan kijk ik wat ik er van ga maken. Tot nu toe is dat nog
steeds een groot succes. Er wordt toch van me verwacht
dat ik op iedere receptie een woordje doe en dat doe ik
ook met veel plezier.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw gemeente
toe?
Ik wens de carnavalsvierders in mijn gemeente een
geweldige carnaval toe vol vreugde en plezier. En dat
we er met z’n allen een groot feest van gaan maken.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
De activiteiten waar ik het meest naar uitkijk zijn mijn
receptie op 12 februari, de optocht in Griendtsveen

en natuurlijk de sleuteloverdracht. Dat is echt een
geweldig feest.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Na carnaval moet ik zeker even bijkomen, maar als ze
me nodig hebben op het werk sta ik klaar.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden
voor familie, vrienden en kennissen?
Het was niet moeilijk om het geheim te houden.
Het enige was gewoon een stalen gezicht opzetten
als mensen er naar vroegen of ik er meer van afwist.
Ik heb gewoon simpel en droog gereageerd dat ik het
niet wist.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2018 mee
willen geven?
Het advies wat ik mijn opvolger zou willen meegeven
is dat je niet te nauw moet kijken en vooral heel veel
lol moet maken. Dan kom je het verst. En probeer een
carnavalsjaar te maken waar je dorp en de vereniging
jaren later nog over zouden napraten. “Poeh, met die
prins of prinses was het toch een geweldige carnaval!”.

Jong geleerd
is oud gedaan,
want met carnaval
gaan we er met z’n alle
tegen aan!
Alaaaf!
St. Barbarastraat 35 Griendtsveen
Tel. 0493 - 529 251

www.herbergdemorgenstond.nl
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Carnavalsmasker
maken
In Museum De Locht in Melderslo mogen kinderen op zondag 12 februari
een carnavalsmasker maken en versieren. Het museum is deze dag geopend
van 10.00 tot 17.00 uur.
Verder is er deze dag een
demonstratie met de veilingklok. De
smid is aan het werk in de smederij
en Gewoen Edje verzorgt een
programma van luisterliedjes zowel

in het Nederlands als in het dialect
waarbij hij zichzelf begeleidt op
diverse instrumenten.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Zittingsavonden
Turftreiërs
Carnavalsvereniging de Turftreiërs uit America heeft op vrijdag 17 en
zaterdag 18 februari de zittingsavonden op het programma staan. Diverse
acts treden deze avonden op.
Zo brengt Henk Litjens als
D’n Durpskastelein iedereen op de
hoogte van de laatste nieuwtjes uit het
dorp. Op beide dagen zijn er tevens
buuts van Jorlan Manders en Peter
Vaassen. De feestelijke afsluiter van dit
jaar is DaMaZoeë. Verder staat het Trio
Ôngeplök op het podium, net als de

winnaars van de jeugdplaybackshow en
de winnaars van de playbackshow voor
volwassenen. De Orde van Verdinste
D’n Turftreiër wordt uitgereikt aan
Ruud Baltussen, die veel betekent
voor de Americaanse gemeenschap.
Beide avonden worden muzikaal
opgeluisterd door de Ericakapel.

Muziek maken voor
kerkdak
Kerfonse Kanté geeft zaterdag 11 februari om 18.00 uur in de
L ambertuskerk in Horst samen met kinderkoor Igona een voorstelling.
Hij begeleidt ze daarbij op djembé. Hiermee wil hij geld ophalen voor een
dak op de kerk in zijn geboortedorp Manéah in het Afrikaanse land Guinée.
Hij gaat daarnaast ook een presentatie geven over dit project.
De voorstelling is tijdens de heilige
mis in de Lambertuskerk. Kerfonse
Kanté is dit project gestart met zijn
stichting Children’s Dreams for Africa.
“In 2011 is de hele kerk verloren
gegaan. Een groot deel van de mensen
die in Manéah wonen is Christen, die
willen bidden” vertelt hij. Guinée wordt
zeven maanden per jaar geteisterd
door regen. “Nu kunnen mensen alleen
naar de kerk in de zomer.” In 2001 is

Kanté als vluchteling naar Nederland
gekomen. In 2011 vond een overstroming plaats in Manéah waarbij veel
infrastructuur verloren is gegaan. Kanté
heeft de stichting Children’s Dreams
for Africa opgericht om de mensen in
zijn geboortedorp te helpen. Met deze
stichting heeft hij onder andere al een
school kunnen bouwen en is hij bezig
met de bouw van een medische post
en een radiostation.

Weej winse ow ZONne

Zanger Maarten Peeters staat zondag 12 februari op het podium van
Cambrinus in Horst. Dit optreden begint om 16.00 uur.

nu aan met zijn programma ’solo’.
Hij speelt op diverse instrumenten en
geeft zo de muzikale illusie van een
complete band op het podium. Naast
nieuw eigen repertoire komen ook
liedjes als “White horses in the snow”
en “God is asleep” aan bod. Daarnaast
zingt hij nummers van onder meer
the Beatles, Sting en Crosby Stills Nash
and Young.

carnaval!

www.cms-energiesystemen.nl

Steenstraat 16 Horst
077 398 12 93
www.slagerijjoosten.nl

Lucassen

Maarten Peeters

Maarten Peeters staat bekend
als veelzijdig zanger, gitarist, songwriter en entertainer. Zijn naam is
verbonden met bekende namen in de
Nederlandse muziek als Frank Boeijen,
Margriet Eshuijs en met Liesbeth List.
En met vele anderen die zijn nummers vertolken zoals Rob de Nijs, Syb
van der Ploeg, De Kast, Ruth Jacott en
Willeke Alberti. Maarten Peters treedt

P R I N S PAT R I C K I G E F E L I C I T E E R D N A M E N S D E V O L G E N D E B E D R I J V E N
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Lucassen
Lucassen
Plus Lucassen feliciteert preens Patrick I,
prinses Jane en adjudanten Marcel en Hans.

L
Lucassen

wenst iedereen een fijne carnaval!
Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

Weej
wense
ow enne

heldere
carnaval!

St. Lambertusplein 2 • horst@campsoptiek.nl • 077-8200262
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11 vragen aan prins Patrick I

‘Was het voor iedereen een verrassing?
Ik denk stiekem van niet’
Wie ben je?
Ik ben Patrick van Helden, getrouwd met Jane van HeldenHendriks. Samen hebben we twee kinderen: zoon Stijn van 13 jaar
oud en dochter Lara van 9 jaar oud. Ik ben betrokken bij voetbalvereniging Wittenhorst in Horst. Eerder als jeugdleider, coördinator
en voetballer en tegenwoordig ben ik als reserveleider actief bij
JO15-3 en als speler en leider van Wittenhorst zaalvoetbalteam 4.
Waar werk je?
Ik ben mede-eigenaar van SAM Office BV. Ik ben naar de mavo
in Horst gegaan en daarna naar de mts in Helmond. Daarna heb
ik diverse IT-trainingen en –cursussen gevolgd. Mijn compagnon
vindt het echt super en heeft nu echt zin om carnaval te gaan
vieren. Hij dubt nog over wat hij aan gaat trekken, een probleem
dat ik dit jaar niet heb.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te worden?
Voorop gesteld vind ik het een hele grote eer als ze je vragen.
Ik zou ook nooit ‘nee’ kunnen zeggen tegen deze vraag. Ik
ben opgegroeid met carnaval en ben dus zeker een liefhebber.
Mijn broer loopt met de bel voorop en mijn vader is al bij
CV D’n Dreumel sinds ik kind ben. Ook ik heb nog nooit carnaval
in Horst gemist of elders gevierd. Vroeger als 12-jarige heb ik
een jaar bij de jeugdraad van 11 gezeten. Ook help ik sinds 2000
mee met het uitkomen van de prins met de opbouw en omwissel
van het decor. Dit jaar hoefde ik niet te helpen, maar was ik
de hoofdpersoon zelf.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Toen ik het net wist ben ik naar boven gelopen en ben voor de
spiegel gaan staan met mijn armen in de lucht: een pose voor
het moment van ‘uitkomen’ oefenen. De prinses is mijn vrouw
Jane (afkomstig uit Merselo) en de adjudanten zijn Hans Seuren
en Marcel van Bavel. We woonden van kleins af aan bij elkaar
in de buurt en zijn altijd vrienden gebleven. Het was voor mij
een eenvoudige keuze waar ik verder niet over na hoefde te
denken omdat ik deze al het langste ken. Ik had trouwens al

mijn vrienden kunnen vragen, met iedereen van hen kan ik wel
een feestje bouwen. Ook mijn kinderen zijn blij dat ik prins ben
geworden. Stijn vindt het ‘leuk’ en Lara vindt het ‘superleuk’.
Nu na het uitkomen ben ik aan het nagenieten en talloze lieve
reacties aan het lezen die via sociale media mij bereikt hebben.
De eerste kaarten komen ook al binnen. Ook van de buurt krijg
ik alleen maar positieve en lieve berichtjes. Of het voor iedereen
een verrassing was? Ik denk stiekem van niet.
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval is voor mij het gevoel van samen. Vroeger met familie,
met D’n Dreumelbus alle recepties en kroegen in Horst en omgeving af en op latere leeftijd met de vriendengroep in de Mèrthal
carnavallen. Iedereen is elk jaar van de partij, vakanties worden
in deze periode niet gepland. Zelfs alle kinderen vieren dit feest
mee.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Ik wist dat D’n Dreumel een hele mooie en goed georganiseerde
vereniging is en ken redelijk wat mensen, maar ik denk niet dat
je je ergens op kunt voorbereiden. Gewoon dicht bij jezelf blijven
en normaal doen. Carnaval is een feest voor iedereen, dus ook
de prins is van iedereen (van klein tot groot) en al die mensen
verdienen de aandacht.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw gemeente toe?
Dat ze de vakantie in dit Dreumel 5x11 jaar maar een keer buiten
het carnaval seizoen plannen en lekker carnaval gaan vieren. En
natuurlijk wens ik iedereen een hele fijne vastenaovend. Carnaval
vieren met je familie en naasten is toch iets moois!
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Ik ga gewoon genieten. Het uitkomen was het moment waar
ik echt naartoe heb geleefd, je telt af tot het moment daar is.
Nu komen er nieuwe momenten aan en de receptie is weer
zo’n moment waar ik heel veel zin in heb.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je programma?
Afgelopen jaren sloeg ik de woensdag vaak over, dan was ik mijn

Weej wense ow
enne schonne carneval
anco lifestyle centre
Venrayseweg 114, Horst
www.ancolifestylecentre.nl

stem kwijt en moest ik bijkomen. Dit jaar zal het anders zijn,
omdat dit ook een dag is waar activiteiten gepland zijn die vooral
in het teken zullen staan van napraten en nagenieten en mensen
bedanken. Ik heb geen idee hoe het gaat voelen, ook dat laat ik
op me af komen. De woensdag zullen ze mij in ieder geval nog
niet op het werk zien.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden voor
familie, vrienden en kennissen?
Mijn naam werd al eerder genoemd en de geruchtenstroom komt
na de elfde van de elfde altijd op gang. Herhaaldelijk ontkennen
wordt een kunst en de laatste tijd bij een vraag gaf ik het antwoord: “Nee ik niet, mijn vrouw wil dit niet.” Of ik noemde een
paar andere kanshebbers om ze op andere gedachtes te brengen.
Mijn vrouw was vorige week jarig en mijn vader vond dat ik wel
erg veel bier verstopt onder een laken in de garage had staan,
vertelde hij.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2018 mee willen geven?
Het advies wat ik meegekregen heb van mijn voorganger Ted is
om met volle teugen te genieten en om het op mijn eigen manier
te doen. Hier kan ik mij prima in vinden en zal dit ook zeker doorgeven aan mijn opvolger
maar dat is iets waar
ik me nu, zo pril
in mijn seizoen nog
niet mee
bezighoud.

In dit 5x11
Dreumel jubileum jaor,
3 daag off-line
en staon weej
met de vastenaovend
vur ów klaor

WIJ FELICITEREN HET PREENSELIK TRIO
EN WENSEN IEDERIËN ENNE SCHONNE VASTELAOVEND!
GEBROEDERS VAN DOORNELAAN 86 HORST • TEL: 077 - 397 82 22 • WWW.DELAATGULIKERS.NL
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Tienrayseweg 2 Horst
077 397 6000
info@parkhotelhorst.nl
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HORST VERHUUR
PARTY - ATTRACTIE - FEESTTENTEN

077-3986426
www.horstverhuur.nl
Proficiat
Prins Patrick
d’n 1e
info@horstverhuur.nl

www.horstverhuur.nl
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Prins Patrick I gefeliciteerd!

Wij wensen prins Patrick, prinses Jane en hun
adjudanten Marcel en Hans een fantastische carnaval toe!
Horsterweg 66 5971 NG Grubbenvorst tel. 077-3661444 info@kurstjensbv.nl www.kurstjensbv.nl

Proficiat Preens Patrick I!
feliciteert preens Patrick en wenst
iederiën enne schonne Carnaval!
Horst centrum feliciteert Prins Patrick!

Gefeliciteerd Prins Patrick!
Herstraat 37 - Horst - Tel. 077-3983305

te e rd
Gefelici ne
en en
schonnel
carnava st!
n
toegewe

Energiestraat 2a, Horst • T: 077-398 30 10 • I: www.aghorst.nl

Wij feliciteren prins Patrick I, prinses Jane
en adjudanten Marcel en Hans!

SPORTLES

www.bovee.nl

DANSLES

Patrick van harte gefeliciteerd!

Weej wensen prins Patrick I
en adjudanten unne
geweldige carnaval toe!

HORECA

CV D’n Dreumel (Horst)

Veul plezeer
âs prins vaan de Dreumels

Venrayseweg 116 Horst, tel: (077) 4770111
info@froxx.nl www.froxx.nl

voor iedereen een fijne carnaval
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Weej wense Prins Patrick, adjudanten Marcel
en Hans, unne superschonne Carnaval! Alaaf!

In dit 5x11
Dreumel jubileum jaor,
3 daag off-line
en staon weej
met de vastenaovend
vur ów klaor

Directie en personeel van Limbraco BV
feliciteren Prins Patrick 1e
en wensen iedereen “enne schonne carnaval”

Expeditiestraat 7
5961 PX Horst/NL
Tel. +31-77-398 3359

Gefeliciteerd Prins Patrick!

Prins Patrick I
gefeliciteerd!
www.debuun.nl
Loevetraat 14, 5961 TX Horst

22 februari

boorepummele oavond
25 februari
Hoegie’s

Weej feliciteren Patrick en weej
wensen oow enne schônne carnaval!

www.kassenbouw.com

Kwalitaria Horst

Weej waense
jubileumpreens Patrick
veul plezeer!

Americaanseweg 33 Horst
077 398 21 69
www.daphorst.nl

met
Prins Patrick
enne Biêstig
Gooie
Vastenaovend!

Wilhelminaplein 8, Horst
T 077 - 398 32 03

www.kwalitariahorst.nl
Gefeliciteerd prins Patrick, prinses Jane en adjudanten Marcel en Hans

Keizersveld 13F Venray, tel 0478 854535 www.venhorst-advies.nl
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Jeugdprins
Ût Ezelsköpke
Sieuwe Nellen is de nieuwe jeugdprins van jeugdcarnavalsverenging Ût Ezelsköpke in Sevenum. Hij zwaait samen met zijn
adjudanten Fun van den Goor en Jip de Veer de scepter tijdens de
carnavalsperiode. Zij houden receptie op zondag 19 februari vanaf
15.11 uur in De Wingerd in Sevenum.

Harmonie-Orkest
carnavalsconcert
Harmonie-Orkest Noord-Limburg presenteert op woensdag 22 februari
haar jaarlijkse carnavalsconcert in ’t Gasthoês in Horst. Het concert begint
om 20.11 uur.
Het HONL gaat er onder andere met
de muzikanten carnavalsmuziek van
allerlei pluimage spelen, onder leiding
van dirigente Marjolein Vermeeren.
Een aantal artiesten komt het concert
opluisteren, zoals buuttekampioen
Gilbert Petit, de zangeressen van het
Dreumel ‘jeugdconcours’ Karlijn Erren

en Mirthe Cox en Chimène Kohlen
en Imke van de Goor en de Liesselformatie ‘Ut lupt oit de hand’. De eigen
vocalisten uit eigen gelederen treden
ook op. De avond wordt gepresenteerd
door opperstalmeester Tinus Hermans.
Voor meer informatie, kijk op:
www.honl.nl

PRINS MARC I GEFELICITEERD NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN
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De Tuutekop (Hegelsom)
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Weej wense Marc, Kim, Robert en Sander
enne schonne Vastenoavend!
Pedicure praktijk
Pedicure
praktijk

Prins
Prins Heerlijk
Heerlijk
Sandra van Rens-Prins

W-installaties

Heijnenstraat
36
Sandra
van Rens-Prins
5963 NL Hegelsom
077-3985490 - 06-20278364

077 - 397 18 23
info@tonvanrens.nl
www.tonvanrens.nl

Heijnenstraat 36,
5963 NL Hegelsom

prinsheerlijk36@hotmail.com

077 - 398 54 90
06 - 20 27 38 64
prinsheerlijk36@hotmail.com

Proficiat prins Marc I
Weej waense
Weej waense
Weejiederiën
waense
enne
iederiën
enne
iederiën enne schonne
schonne vâstenaovend.
schonne vâstenaovend.
Allaaf. Allaaf.
vâstenaovend. Allaaf.
Stationsstraat 125, 5963AA Hegelsom
077 – 398 4416 info@acb-transportbanden.nl

www.acb-solutions.nl
www.acb-solutions.nl
www.acb-transportbanden.nl

Van harte gefeliciteerd preens Marc
en preenses Kim. Maak d’r same
met jullie adjudânten Robert en
Sander unne super carnaval vaan!

Tel. 06-14534062

enne fijne vastelaovend
Lenssen, van alle markten thuis
www.lenssenadvies.nl
nssenadvies.nl
nl

Alles KEUMT GOOD deze Carnaval met
zonne fantastische preens Marc, prinses
Kim en adjudanten Robert en Sander!
Geniet d’r vaan, ALAAF!
Kogelstraat 62, Hegelsom
077 398 76 65

www.kogeldistel.nl

BLOEMSIERKUNST
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Ut gaspedael
noar beneeje,
je.
Efkes gen kapotte knee
Dut meij, sloét aan,
halt mood,
Alles Keumt
Good!

11 vragen aan prins Marc I

‘Met carnaval broeit er iets
in de Tuutetempel’
Wie ben je?
Mijn naam is Marc van der Sterren. Ik ben 46 jaar, maar de meesten schatten mij 45. Bij veel mensen ook bekend als Toet. Dat is
al vanaf de lagere school. Ik ben getrouwd met Kim en samen
hebben we twee kinderen. Niek van 15 jaar en Imke van 11 jaar.
Zij vinden het prachtig dat pap prins is. Voor hen was het een
echte verrassing.
Waar werk je?
Ik werk ruim 25 jaar als chauffeur in het familiebedrijf Van der
Sterren Transport en Container Verhuurbedrijf in Horst. Ik rij veelal
op de containerwagen en dan vooral rondom de kerk.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te worden?
Op zo’n vraag kun je simpelweg alleen maar ‘ja’ zeggen. Met
carnaval dan broeit er hier iets in de Tuutetempel, en daar wil je
dan op wat voor manier dan ook bij zijn. Mijn vader is in 1991
prins geweest en mijn broer is verschillende jaren vorst geweest
bij de Tuutekop. Ook zij vinden het prachtig dat ik dit jaar de prins
van Hegga ben.

AUTOBEDRIJF

Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Een gigantische eer dat je daar mag komen te staan, en dan ook
nog helemaal in de watten wordt gelegd. Zo komt bijvoorbeeld
elke maandag het jongste raadslid voor het werk mijn voeten
wassen en masseren. Ik word bijgestaan door mijn prinses Kim
en adjudanten Robert Claessens en Sander Rambags. Samen met
hen, de raad van 11, vorst Rob en natuurlijk ook de rest van vriendengroep Keumt Good gaan we knallen deze carnaval.
Wat betekent carnaval voor je?
Veel lol en plezier voor jong en oud.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Tijdens de proclamatie werd gezegd dat de prins voor orde, plezier
en humor moet zorgen. Nou, humor gaat wel lukken want daar
hou ik van en dan komt het plezier vanzelf.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw gemeente toe?
Ik wens iedereen een prachtige carnaval met veel humor, lol en
plezier. Zo kan iedereen op Aswoensdag terug kijken op een mooi
feest.

Weej wense Prins Marc,
Prinses Kim en
Adjudanten Sander en
Robert veul plezeer!
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

Prins Marc I, Prinses
Kim en Adjudanten
Sander en Robert:
weej wense jullie enne
biestige schonne
vasteloavend!

Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Het prinsenbal was in één woord geweldig. Aan alle geheim
zinnigheid komt dan een einde. Wat er dan allemaal over je heen
komt, is erg mooi. Verder ga ik van alle activiteiten genieten.
Van de feestjes in de zaal, carnaval op school, bij kinderdagverblijf
Het SterrenHuis en bij Wienes. Maar ik ga ook genieten van het
rondbrengen van de fruitschalen naar de mensen die door ziekte
niet optimaal carnaval kunnen vieren.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je programma?
Dat is nog ver weg. Daar wil ik nu nog niet aan denken.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden voor
familie, vrienden en kennissen?
Er waren een paar mensen die een vermoeden hadden. De enige
optie is dan blijven ontkennen. Verder was iedereen verrast, zelfs
onze eigen ouders en de kinderen hadden niks in de gaten.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2018 mee willen geven?
Geniet vanaf het eerste moment! Niet twijfelen, gewoon
‘ja’ zeggen en alles over je heen laten komen.

Weej wense

Preens Marc,
Prinses Kim en
hun Adjudante

enne fantastische
vastenoavend

Hagelkruisweg 20, 5963 AS Hegelsom

(mit natuurlijk ôk
af en toe en eike)

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

udanten

Wij feliciteren prins Marc I en zijn adj
www.innovista.nu

info@hoeymakers-kellenaers.nl
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Commercieel medewerker binnendienst
Huislijn Kantoormeubelen B.V. is een groothandel in kantoormeubilair en verkoopt haar producten
middels een uitgebreid dealernetwerk in Nederland en België. Het ontwerpen & ontwikkelen van
de producten
prijslijstvindt plaats in Nieuw-Bergen. De productie is veelal ondergebracht bij internationale
partners (o.a. in Duitsland, Frankrijk, Italië en Turkije).
Wij groeien en zijn daarom per direct op zoek naar een Commercieel medewerker binnendienst.
Functieomschrijving
Als commercieel medewerker binnendienst ben je dagelijks het aanspreekpunt voor de bestaande
klanten. Je adviseert ze over prijzen, levertijden en brengt offertes uit. Ook ben je verantwoordelijk voor
Jeugdboerenbruidspaar
de orderverwerking in het systeem alsmede alle daaruit voortkomende administratieve handelingen.
Quin
Jennifer
Je werkt nauw samenen
met het verkoop-team.

Commercieel medewerker binnendienst

In Hegelsom is op zondag 5 februari het nieuwe jeugdboerenbruidspaar, bestaande uit Quin en Jennifer, van jeugdcarnaval
Hegelsom uitgekomen. ‘Quin ván Ben en Lean Kleuskens’ en
‘Jennifer ván Marcel Heijer en Lilian Hafmans’ worden op carnavalszondag, 26 februari, in de onecht worden verbonden om 17.11 uur
in zaal Debije in Hegelsom, waarna aansluitend de receptie
plaatsvind. (Foto: Stef Dekker)
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Stuur je CV met motivatiebrief voor 3 september 2016 naar:
Huislijn Kantoormeubelen B.V.
t.a.v. mevrouw
C. EgelmeersB.V.
Huislijn
Kantoormeubelen
Industrieterrein
Flammert 1214
t.a.v.
mevrouw C.De
Egelmeers
5854 NC Nieuw-Bergen
Industrieterrein
De Flammert 1214
Of perNC
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naar c.egelmeers@huislijnkantoormeubelen.nl
5854
Nieuw-Bergen
Of per e-mail naar c.egelmeers@huislijnkantoormeubelen.nl
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Herken jij jezelf in deze profielschets, dan ben jij de kandidaat die wij zoeken!

In Evertsoord organiseerde carnavalsvereniging Kroeënekraan en Pieëlhaas op zondagmiddag
5 februari een kindermiddag. Kinderen uit Kronenberg en Evertsoord kwamen deze middag naar de
Smêlentôs om samen met de prins en jeugdprins van de vereniging carnaval te vieren.

Boekpresentatie in de bieb
Twee jonge schrijfsters uit Meterik, Laura Achten (20 jaar) en Lotte van Rens (19 jaar) hebben het boek
‘In blind vertrouwen’ geschreven. Ze geven een boekpresentatie in de bibliotheek in Horst op vrijdag 17 februari
van 19.00 tot 19.45 uur.
Het boek gaat over twee vriendinnen Luna en Britt. Zij zitten in de
tweede klas van de middelbare school.
Als hun vriendin Jenny in coma raakt,

gaan zij op onderzoek uit wat er met
haar is gebeurd. In de bibliotheek
vertellen de twee over de totstandkoming van hun boek. Ze geven tips

over hoe je een verhaal kunt schrijven
en uitgeven. Je hoeft geen gearriveerd
schrijver te zijn om een boek te kunnen
publiceren.

Gekke Maondaag Grubbenvorst
Gekke maondaagsvereniging De Plaggenhouwers uit Grubbenvorst houdt maandag 13 februari zijn hun
Gekke Maondaag. Een dag met een programma dat volgepakt is met carnaval. Het voorafgaande weekend staat
daarbij ook geheel in het teken van carnaval.
Op Gekke Maondaag wordt
prins René II om 08.00 uur door
Grubbenvorst gereden, waarna het
boerenbruidspaar opgehaald wordt.
Vervolgens wordt om 09.00 uur Gekke
Maondaag ingeschoten door schutterij
St. Jan op het Past. Vullinghsplein.
Om 10.00 uur vindt de boerenbruiloft en sleuteloverdracht plaats op

het gemeentehuis. Hierna gaat de
receptie van het boerenbruidspaar
in café De Vonkel plaatsvinden.
Om 14.30 uur begint de optocht door
Grubbenvorst en om 16.00 uur begint
het Gekke Maondaagsfeest in alle
cafés in Grubbenvorst. Op diezelfde tijd
begint het kinder- en jeugdcarnaval in
gemeenschapshuis Het Haeren.

In café ’t Stammineke wordt
zaterdagavond 11 februari al een groot
carnavalsbal, het WA-WA bal, gehouden. Hier wordt verwacht dat iedereen
zo origineel mogelijk verkleed komt.
De deuren hiervoor openen om 20.00
uur. De dag erna, op Gekke zôndaag
wordt om 10.00 uur een dialectmis
gehouden met volop carnavalsmuziek.

24-12-15 14:19

Stuur je CV met motivatiebrief voor 3 september 2016 naar:
Huislijn Kantoormeubelen B.V.
t.a.v. mevrouw C. Egelmeers

Kindercarnaval in Evertsoord
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Carnavalsnummer Krullevaar
De Krullefanfaar van basisschool de Krullevaar in Sevenum, heeft ook dit jaar een carnavalsnummer
opgenomen. De Krullefanfaar, de fanfare van de basisschool, heeft een eigen dialectliedje gemaakt
met als titel ‘Heej, weej zulle altied jongk zien!’.
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Eerste Seniorenmiddag
Kronenberg
De eerste Seniorenmiddag in Kronenberg vond plaats op woensdag 1 februari. De middag werd georganiseerd
door KBO Kronenberg en Evertsoord, Kronenbergse Vrouwen Samen en Stichting Welzijn Kronenberg en Evertsoord.

Jeugdprinsenpaar
Tienray
Het jeugdprinsenpaar van carnavalsvereniging de Geiten uit
Tienray bestaat dit jaar uit Arno Bos en Maud Reijnders. Zij gaan
samen met nieuwe jeugdvorst Nick Cox, hofdames Jade Gielen en
Sanne Vergeldt, de raad van elf en de twee narren Laura en Franka
van de Weijde de Tienrayse jeugd tijdens carnaval voor. Zij houden
receptie op zondag 26 februari van 16.00 tot 17.00 uur in de
Geitenstal. (Foto: Fotohuis Venray)

In de Torrekoel traden diverse
artiesten op, zoals El Magico en
troubadour Tonny Wijnands. Ook prins
Frank I met zijn adjudanten Joost en
Freek was aanwezig, evenals vorst
Harrald, leider John en cameraman

Mark van CV De Kroeënekraan en
Pieëlhaas. Huub Dinghs trad op als
ceremoniemeester. Petra van de
Torrekoel had een buut in elkaar
gezet en zette hiermee ‘un schoeëne
doktersassistente’ op de bühne.

Dit alles werd door joekskapel Efkes
Angers begeleid. Het Kroeënenbergs
volkslied en het lied Aos derpke
werden gezongen door leden van
zangkoor Melodia, begeleid door
de joekskapel.

OPEN

AVOND
MAANDAG

13 FEB

Nieuwe vorst Geiten

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP
WWW.ROC-TERAA.NL/OPEN-DAG
26456/3

Carnavalsvereniging de Geiten uit Tienray heeft een nieuwe
vorst. Tijdens de prinsenproclamatie werd onlangs ook Tim Dings
als vorst geïnstalleerd. Dings is opvolger van vorst Marcel Rongen
en de twaalfde vorst van de Geiten. Hij was lid van de Raad van Elf,
lid van de commissie jeugd en al jaren één van de vaste
presentatoren van de proclamatie. Daarnaast is Dings actief als
voorzitter bij OJC Gaellus.

18.00 - 21.00 UUR

 /rocteraa  /rocteraaonline  /roc-ter-aa  /rocteraa
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Café De Verbeelding

Carnavalsmis

Gekke Zôndig

Tijd: 20.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: Lambertuskerk Swolgen

Organisatie: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: Grubbenvorst

Voorleeswedstrijd

Voorstelling Kefonse Kanté en
kerkkoor Igona

Receptie prins

Tijd: 08.45-14.30 uur
Locatie: bibliotheek Horst

Tijd: 18.00 uur
Locatie: kerk Horst

Tijd: 13.49 uur
Organisatie: CV De Klotbultjes
Locatie: Griendtsveen

Breicafé

Tienderse Revue

Superkids

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

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

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: CV Kroeënekraan en Pieëlhaas
Locatie: gemeenschapshuis Torrekoel Kronenberg

Tienderse Revue

Zittingsoavend

Receptie jeugdprins en -prinses

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

Tijd: 18.30 uur
Organisatie: CV De Blauwpoët
Locatie: BMV De Schakel Broekhuizenvorst

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

Bonte avond

Receptie jeugdprins en -prinses

Optreden Maarten Peeters

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: CV Kroeënekraan en Pieëlhaas
Locatie: gemeenschapshuis Torrekoel Kronenberg

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: gemeenschapshuis Bondszaal America

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

Truuje aovend

Receptie prins

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: café Oud Meerlo Meerlo

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina Swolgen

Receptie jeugdprinsenpaar

WaWa-bal

Tijd: 20.11 uur
Locatie: Bondszaal America

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

Voetbaltoernooi

Receptie prins

Tijd: 09.00 uur
Locatie: De Riet Horst

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

Nestkastjes maken

Paprikaparty

Dorpraadsvergadering

Tijd: 10.00 uur
Locatie: Huis van de Wijk Horst

Tijd: 20.30 uur
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug America

Signeersessie Lars Kepler

Pieëlbal

Tijd: 11.00-12.00 uur
Locatie: Bruna Horst

Tijd: 21.11 uur
Organisatie: CV Kroeënekraan en Pieëlhaas
Locatie: gemeenschapshuis Smêlentos Evertsoord

Minipeggen Playbackshow

Love Night

Dorpsraadsvergadering

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: JOL-gebouw Lottum

Tijd: 22.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Riet Horst

Carnavalsmaskers maken

Dorpraadsvergadering

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

Tijd: 20.30 uur
Locatie: café ’t Hukske Meterik

Dag van Onze Lieve Vrouw van
Lourdes
Tijd: vanaf 17.30 uur
Locatie: kerk Tienray
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Gekke Maondaag met optocht
Tijd: 14.30 uur
Organisatie: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: Grubbenvorst

Truujebal
Tijd: 21.00 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: café Boëms Jeu America

Lezing Dicht op de natuur
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Zoemhukske Horst

Themabijeenkomst voor golfers
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: NGF en De Peelse Golf
Lcoatie: De Peelse Golf Evertsoord

BEKRO
B.V.
Installatietechniek
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

10%

met kortingen tot

wel 70%!

EXTRA
KORTING

www.bekro.nl

*

op de reeds afgeprijsde collectie
*tenzij anders aangegeven

Spoorstraat 1,
1, Tienray
Tienray || T.
T. 0478-691271
0478-691271 || www.modehuiscruysberg.nl
Spoorstraat
www.modehuiscruysberg.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

09
02

Medische Religie
zorg
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
10 t/m 16 februari 2017
Deckers M.F.M.
Sondertseveld 2, Sevenum
T 077 467 33 14

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

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst

Heilige mis

19.30 uur geopend.
Tijdens deze bijeenkomst lezen
schrijvers voor uit eigen werk, treden
er enkele artiesten op en wordt d’n

Hannes van 2016 bekendgemaakt
en uitgereik. De bijbehorende trofee
is ook dit jaar weer ontworpen door
Al Jacobs.

09.45

De jaarlijks terugkerende vrijwilligersactie NLdoet vindt dit jaar plaats op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart.
NLdoet wordt georganiseerd door het Oranje Fonds. In de gemeente Horst aan de Maas zijn verschillende organisaties, verenigingen en groepen actief op deze dagen.

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

Hegelsom
Heilige mis

De Klosoverdracht van
carnavalsvereniging D’n Dreumel
vindt plaats in de Mèrthal in Horst en
begint om 20.11 uur. De zaal is vanaf

NLdoet in Horst aan de Maas

Grubbenvorst

zondag

De Kloscommissie van carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst draagt vrijdag 17 februari carnavalskrant
de Klos over aan prins Patrick I en zijn gezelschap.

19.15

Griendtsveen
zondag

Klosoverdracht D’n Dreumel

11.00

Broekhuizen
zondag
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09.30

Op de site van NLdoet kan iedereen
zich aanmelden als vrijwilliger. Ook
kunnen mensen zelf een klus waarbij
ze hulp kunnen gebruiken op de site
zetten. Ze kunnen dan aangeven

hoeveel vrijwilligers ze zoeken, wat
er gedaan moet worden en wat het
resultaat wordt.
Momenteel zijn er al 44 klussen
aangemeld voor de gemeente.

Enkele voorbeelden hiervan zijn
het opknappen van een speeltuin,
het bos ruimen en snoeien en het
opknappen van het magazijn van de
toneelvereniging.

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

19.15

ANBISE

Kronenberg
Lottum
zondag

Heilige mis

09.00

Meerlo
zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

09.00
09.00

Melderslo
17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Swolgen

anco lifestyle centre
Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

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

Blauwebessenland
Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen

Bootcamp Power

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

10.30
19.00

Sevenum
18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Tienray

50% korting op 10 credits

Brasserie ‘54

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
kerkdienst

17.30

Haarzaken, dames en
heren kapsalon
E 5 korting op een knip- of
kleurbehandeling / 10% korting op
verzorgings- en stylingproducten

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
Koffie voor E 1
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

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

5% korting op de rekening

DMS-Service

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

zaterdag

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

E 1 korting op jam

Meterik

zaterdag
		

Deelnemers

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
E 10 korting op een massage,
E 20 korting op set wimperextensions

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 6,50 korting op de intake

10% korting

10% korting op de eerste
behandeling

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

15% korting op zonnecosmetica

Voordeelpas
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Tummers

Enthousia st,
ga stvrij & betrouwbaar!

NIEUW IN HEYTHUYSEN!

Onze nieuwe, gemoderniseerde winkel opent 11 februari op de Dorpstraat 2

Op
eni
ng
11
feb
.

ALLE
S
L
E
K
WIN
N
E
R
E
I
V
!
T
S
E
FE

FEESTPRIJS!
79,-

59,-

SLEDESTOFZUIGER / VS01C110

t5FMFTDPPQCVJTt8BUUWFSNPHFO
t.FUTUPG[BL JOIPVEMJUFS

PLAYBAR
FEESTPRIJS!

10%

FEESTPRIJS!
INCL. GRATIS AEG VX6-1-LR
STOFZUIGER T.W.V. € 119,95!

649,-

DIRECT SHOP TEGOED!

PLAYBAR

799,U ontvangt 80,- direct shop tegoed

WASMACHINE / L6FB BERLIN
t&OFSHJFLMBTTF"

t7VMHFXJDIU,(t3FTUUJKEJOEJDBUJF

U ontvangt op alle SONOS-artikelen 10% shoptegoed dat u direct kunt besteden in de winkel!

tUPFSFOQFSNJOVVUt"RVBTUPQCFWFJMJHJOH

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.eptummers.nl

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond (Retailpark)
T. 0475-425262

Nieuw!

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Nieuw!

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

Al onze winkels zijn
elke zondag geopend!
Roermond: 11.00 - 17.00
Overige vestigingen: 12.00 - 17.00

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL - ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

