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Alaaf!
Alle carnavalshoogheden in de gemeente Horst aan de Maas zijn bekend. Dat betekent natuurlijk drie dagen feest voor de heren, maar ook voor hun prinsessen,
adjudanten, vorsten en noem maar op. Speciaal voor de HALLO gingen de prinsen zondag 19 februari op de foto. De mannen verzamelen zich deze zondagochtend in De Lange
Horst. Een café vol prinsen roept natuurlijk een prima sfeer op. Zo wordt er vooral gelachen en worden sterkte verhalen verteld. De Hegelsomse prins Marc I weet zijn
verwachtingen van het carnaval goed samen te vatten. “Ik verwacht hetzelfde van het carnaval, wat hij van mij verwacht.” Vorst Rob van Hegelsom lacht. “Nee, ik heb nog
geen flauw idee wat ik van het komende seizoen moet verwachten. Het wordt zeker geweldig. Ik heb gehoord dat de parade op zaterdagmiddag in het centrum van Horst
fantastisch moet zijn.” Ron I van de Vlaskop Melderslo ziet het meest uit naar de optocht in zijn dorp. “Dat is elk jaar een groot feest. Voor mij helemaal, nu ik op de
prinsenwagen mag staan.” HALLO Horst aan de Maas wenst alle inwoners een fijne carnaval.

Onderzoek naar woningen
Meuleveldterrein van de baan
Gemeente Horst aan de Maas gaat de mogelijkheid om tijdelijke woningen te plaatsen op het Meuleveld
terrein in Horst niet verder onderzoeken. Dat werd duidelijk tijdens een bewonersavond voor de Norbertuswijk
op maandag 20 februari.
In augustus vorig jaar maakte de
gemeente bekend dat zij wilde gaan
onderzoeken of het mogelijk was
om tijdelijke woningen te plaatsen
op het terrein waar de voormalige
basisschool Meuleveld deels gesloopt
is. Destijds werd gedacht aan tien tot
twaalf tijdelijke woningen. Wethouder
Bob Vostermans geeft nu aan dat die
plannen niet meer verder worden
onderzocht. “De Norbertuswijk heeft
al een aanzienlijk aantal sociale
huurwoningen en ook in de rest van

Horst worden op dit moment allerlei
projecten en initiatieven opgestart
om meer huurwoningen te creëren.
Het is daarom niet nodig om nu ook
nog tijdelijke woningen te realiseren
op het Meuleveldterrein.” Daarnaast
geeft de gemeente aan dat de druk op
de wijk al redelijk groot is, omdat er
ook statushouders in de wijk worden
gehuisvest en dat in de wijk de wens
sterk aanwezig is om het terrein meer
een ‘wijkfunctie’ te geven.
Basisschool de Twister verhuisde

begin 2016 naar de voormalige
Norbertuskerk en daarmee kwam
een gedeelte van het schoolgebouw
leeg te staan. Omdat het gebouw
in slechte staat verkeerde, werd dat
gedeelte gesloopt. Met de destijds
opgerichte werkgroep, waarbij ook
wijkbewoners zijn aangesloten, wordt
nu gekeken naar de verdere inrichting
van het terrein. “We gaan samen aan
de slag om er een prachtige outdoor
ontmoetingsplek van te maken”,
aldus het wijkcomité.

Beelden vertellen
het verhaal
van Horst aan de Maas
Hoe kijken inwoners, ondernemers en toeristen tegen Horst aan de Maas
aan? En klopt dat beeld met wat de gemeente wil uitdragen? Om daar
achter te komen liet het College van B&W van Horst aan de Maas een
imago-onderzoek uitvoeren. Conclusie: Horst aan de Maas is ondernemend,
actief en saamhorig.
Gemeente Horst aan de Maas wil
zich profileren, oftewel een bepaald
beeld uitdragen. “Profileren is hoe wij
graag als gemeenschap gezien willen
worden”, licht burgemeester Kees van
Rooij toe. “Om ons goed te kunnen
profileren, moeten we weten wat ons
imago is. Met andere woorden: hoe
mensen tegen ons aankijken. Past dat
imago vervolgens bij het profiel dat je

uit wilt stralen? En welke eigenschappen zijn typisch voor Horst aan de
Maas?” Zo’n 2.300 mensen gaven hun
mening over Horst aan de Maas. “Het
beeld dat uit het onderzoek naar voren
is gekomen, is vooral positief te noemen”, aldus Van Rooij. “De drie sterkste
punten van Horst aan de Maas zijn
ondernemend, actief en saamhorig.”
Lees verder op pagina 03
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Scheuren

Onvrede nieuw wegdek Griendtsveenseweg
Het wegdek van de Griendtsveenseweg in America is onlangs
opgeknapt, maar volgens bewoners is deze opknapbeurt kwalitatief matig.
Ze geven aan dat er niet overal graskeien langs de weg liggen, wat onveilige
situaties oplevert.
“Wij betreuren dat het niet meteen
fatsoenlijk is gedaan,” aldus Marco

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Gemeente Horst aan de Maas
gehele gemeente
Geurts Dierenklinieken
alleen voor Grubbenvorst

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt, Bas Peeters,
Niels van Rens, Teun Stiphout,
Anke Verbeek en Puck Verheijen

Hesp van de dorpsraad van America.
“Doordat er niet overal graskeien
liggen, zijn er nu al gaten in en langs
de weg ontstaan. Het zou een kleine
moeite zijn geweest om in één keer
alles te doen en op lange termijn
zouden de kosten waarschijnlijk ook
niet hoger zijn geweest. Bewoners
hebben dit ook aangegeven bij de
uitvoerders en, als het goed is, ook bij
de gemeente.”

Gevaarlijk
voor fietsers
Jac Kleuskens heeft zelf aan de
Griendtsveenseweg gewoond en inmiddels woont zijn dochter er. Volgens
Jac is de Griendtsveensweg na de
opknapbeurt een ontzettend gevaarlijke
weg geworden. “Vanaf het spoor tot
voorbij de Jacob Poelsweg liggen er nog
graskeien,” vertelt Jac, “Daarna houdt
dat op en wordt de weg opeens een
stuk smaller. Hierdoor wordt het voor
fietsers veel gevaarlijker, zeker omdat
er ook veel vrachtverkeer over de

Griendtsveensweg rijdt.” De gevolgen
van de slechte opknapbeurt zijn nu al
zichtbaar. Jac: “Er zitten nu al scheuren
in het wegdek en als vrachtwagens
gepasseerd worden, moeten ze van de

weg af, waardoor de berm naast de
weg helemaal inzakt.” Jac heeft het
probleem gemeld bij de vergadering
van de dorpsraad en hoopt dat die het
nu, samen met de gemeente, oppakt.

“Voor mijn part hadden ze nog twee
jaar gewacht als het geld er nog niet
voor was en het dan in een keer helemaal gedaan,” zegt Jac. “Maar ze hadden het meteen goed moeten doen.”

Gevonden voorwerpen

Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens

Spaans borstharnas Grubbenvorst

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

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: het Spaanse borstharnas.

Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

Einde

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.

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

veroverd door troepen onder
leiding van de hertog van Parma,
Alexander Farnese. De troepen
bestonden uit Italiaanse en Spaanse
soldaten en tijdens het beleg werd
het slot zwaar beschadigd. Dit was
niet de eerste keer, ook in 1511
werd het kasteel al eens verwoest.
Waar het na die eerste verwoesting
echter nog werd hersteld, bleef
dit in 1586 achterwege. Dit had te
maken met de instabiele politieke
toestand in het gebied. Hoewel er
rond 1623 nog plannen werden
gemaakt voor een wederopbouw
van het kasteel Gribben, zijn deze
uiteindelijk nooit uitgevoerd. De
plannen zijn echter wel tot op
de dag van vandaag bewaard
gebleven en dankzij deze plannen,
en dankzij opgravingen, weten we
nu precies hoe het slot er uit heeft
gezien.

De Historische Kring
Grubbenvorst Lottum beschikt over
een Spaans borstharnas, daterend
uit de 16e eeuw. Het borstharnas is
hoogstwaarschijnlijk achtergebleven
tijdens het beleg van Venlo, in
1586. Het beleg van 1586 was
het eerste beleg van Venlo tijdens
de Tachtigjarige Oorlog (1568-

1648) en er zouden er nog vele
volgen. De Tachtigjarige Oorlog was
een strijd waarin de Nederlanden in
opstand kwamen tegen de Spaanse
bezetter. Hoewel de Noord-Limburgse
Maasdorpen tijdens de Tachtigjarige
Oorlog meestal Spaans bleven, werd
er soms toch hevig gevochten in
deze streken. Borstharnassen als het

Spaanse borstharnas van de Historische
Kring Grubbenvorst Lottum, werden
vanzelfsprekend gedragen om het
lichaam van de soldaten te beschermen
tijdens de gevechten. Het ging er
namelijk niet rustig aan toe tijdens het
eerste beleg van Venlo.
Tijdens het beleg van 1586 werd
het kasteel Gribben in Grubbenvorst

In 1648 kwam er met de
Vrede van Münster een einde aan
de Tachtigjarige Oorlog. Naast de
ruïne van kasteel Gribben werd
een slotboerderij gebouwd, zodat
de eigenaren aanspraak konden
blijven maken op de adellijke
rechten. De ruïne van Kasteel
Gribben in Grubbenvorst is nog
altijd te bezoeken. Het draagt
passend de naam ‘Gebroken Slot,’
verwijzend naar de al eeuwenlang
verwoeste staat van het kasteel.
Bronnen: Historische Kring Grubbenvorst
Lottum, Historisch Educatief Platform Horst
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Celstraf voor mishandeling
in café Horst
De man die in december 2015 in een café in Horst een andere cafébezoeker in zijn gezicht sloeg met een
bierglas is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien maanden, waarvan vijf voorwaardelijk. Dat oordeelde
de rechtbank in Roermond op maandag 20 februari.
De cafébezoeker raakte op
27 december 2015 zwaargewond toen
hij door een andere man in zijn gezicht
werd geslagen met een bierglas. Het
slachtoffer probeerde in het drukke
café de dader met zijn ellenboog aan
de kant te duwen, omdat hij te dicht bij
hem kwam staan. Hierdoor draaide de
dader zich om en sloeg het slachtoffer
met het glas in zijn gezicht. Het slachtoffer heeft meerdere operaties moeten
ondergaan om zijn gezicht en aangezichtszenuw te herstellen en heeft een

litteken en blijvende beperking van zijn
gezichtsspieren overgehouden aan het
incident.
De dader betoogde dat hij het
slachtoffer niet expres met het glas
heeft geslagen. Hij zou gehandeld
hebben uit reflex, omdat hij dacht dat
hij zelf werd aangevallen, en was zich
niet bewust van het glas in zijn hand.
De rechtbank kon zich niet vinden
in deze verklaring, omdat de dader
verklaarde dat hij voor het incident een
biertje aan het drinken was bij de bar.

Het is slecht denkbaar dat iemand zich
niet bewust is van het glas in zijn hand
als hij een biertje staat te drinken,
oordeelde de rechtbank in Roermond.
Deze is daarom van mening dat er
opzet in het spel was en dat er sprake
is van zware mishandeling.
De rechtbank legt de dader
daarom een gevangenisstraf op
van vijftien maanden, waarvan vijf
maanden voorwaardelijk. Ook moet
hij een s chadevergoeding van ruim
21.000 euro betalen aan het slachtoffer.

Trotse
winnaar
Nonnevottentest 2017

De lekkerste bakker bij u in de buurt
www.bakkerijbroekmans.nl

Crist Coppens
WEEKENDAANBIEDING
geldig t/m
zaterdag
25 februari 2017

Shoarmapakket 500 gram vlees,
5 broodjes, bakje saus

samen voor € 6,95

Gepaneerde schnitzels 4 stuks € 6,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

“Doodgewone zaken
bespreekbaar maken”

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.

HALLO in Oostenrijk
Jeu Nellen en Jacques van de Rijdt, beiden afkomstig uit Sevenum, waren onlangs in Oostenrijk.
Zij maakten, samen met Eric de Raat uit Horst, deel uit van de crew bij Altocumulus tijdens de
38e Heissluft Ballon Woche in Filzmoos. Aan dit jaarlijks terugkerend festijn doen dertig ballonteams
mee uit zestien landen. Er was ook nog tijd om de HALLO te lezen.

Vervolg voorpagina

Beelden vertellen het verhaal
van Horst aan de Maas
Een uitkomst die volgens hem niet
verrassend is, maar wel fijn om bevestigd te hebben.
Uit het onderzoek kwamen ook
verbeterpunten naar voren. Zo was
een veel gehoorde reactie dat de
kleine kernen vaak worden vergeten
en Horst de meeste aandacht krijgt.
Het zijn gevoelens die bij de gemeente
bekend zijn, zegt Van Rooij. “Horst is
vaak prominent in beeld, er wordt veel
over gepraat. Als dan bijvoorbeeld
Griendtsveen het gevoel heeft dat het
ondersneeuwt, dan is dat een signaal
dat niet genegeerd mag worden.”
De resultaten van het onderzoek
hebben geleid tot in totaal 126 kenmerken waarvan de inwoners vinden
dat die bij Horst aan de Maas horen.

Verwacht echter niet dat er straks
petjes aan toeristen worden uitgedeeld
met woorden als ‘gezellig’ of ‘groen’
erop. Deze kenwoorden vormen samen
met bijpassende beelden het verhaal
van Horst aan de Maas dat niet alleen
door het college of de gemeenteraad
verteld kan worden, maar bijvoorbeeld
ook door een ondernemer op zakenreis.
“We hebben opdracht gegeven een
film te maken waar door middel van
alleen maar beelden, variërend van
straatbeelden tot mensen, de sterke
punten van Horst aan de Maas worden
getoond”, vertelt senior communicatieadviseur Claudia Sikes. “De rode draad
in de film wordt gevormd door de drie
kernwoorden. Denk bijvoorbeeld aan
de winnaar van de Ondernemersprijs,

die je aan het werk ziet. Er is geen
gesproken tekst. Het is de bedoeling
dat de beelden voor zichzelf spreken.
Dit filmpje is na carnaval onder meer
op onze website te zien.”
Jaren geleden voerde de toenmalige gemeente Horst de slogan ‘Horst
van nature ondernemend’, tegenwoordig is het ‘Horst aan de Maas,
sterk in gemeenschapsdenken’. Een
nieuw motto komt er niet, zegt de
burgemeester. “We willen de mensen
niet met slogans om de oren slaan.
Wat we graag willen is dat mensen
deze kernwoorden oppikken en met
elkaar uit gaan dragen. Daarbij wordt
de actualiteit niet vergeten en wordt er
regelmatig gekeken of ons beeld nog
klopt.”

Een levenstestament: wat regel ik daarmee?
Situatie (namen zijn ﬁctief): In een eerdere column schreven we over Willem
Fransen en Wies Legius. Ze zijn getrouwd in gemeenschap van goederen.
Uit hun huwelijk zijn twee kinderen geboren, Bert en Klaartje. Zij wonen in
een eigen huis met een WOZ-waarde van €250.000,00; de woning is nog
belast met een kleine hypotheek. Daarnaast zijn zij nog in het bezit van
spaargelden, ongeveer €40.000,00. Op een dag heeft Willem een ﬂinke hersenbloeding gehad, waardoor hij thans in een zorginstelling verblijft.
Vraag: wie mag de belangen van Willem behartigen?
Indien Willem en Wies niks geregeld hadden, is de enige mogelijkheid het
aanvragen van een bewind via de rechter. Gelukkig hebben Willem en Wies
een levenstestament opgesteld. Hierin heeft Willem vastgelegd dat Wies al
zijn beslissingen mag nemen, indien hij daartoe zelf niet meer in staat is.
Wies mag dus alles regelen. Ook hebben ze vastgelegd dat Bert en Klaartje
de beslissingen mogen nemen, indien Willem en Wies allebei niet meer in
staat zijn om hun zaken te regelen.
Wies wil graag kleiner gaan wonen; het alleen onderhouden van de woning
en de tuin wordt haar teveel. Gelukkig heeft Willem in het levenstestament
vastgelegd dat Wies de woning mag verkopen. Hierdoor hoeft er geen rechter bij de verkoop van de woning betrokken te worden. Wies heeft zich ook al
voorgenomen om na verkoop van de woning uit de overwaarde een schenking aan Bert en Klaartje te doen. Ook hiervoor heeft ze geen toestemming
van een rechter nodig, omdat Willem in zijn levenstestament heeft bepaald
dat Wies schenkingen van zijn vermogen mag doen. Het geeft Wies rust dat
zij deze zaken kan regelen, ondanks de moeilijke situatie van Willem.
Kortom, in een levenstestament regelt men alle zaken die men graag had
willen regelen, maar die op een gegeven moment niet meer geregeld kunnen worden, omdat men hiertoe niet meer in staat is, bijvoorbeeld door
dementie of een hersenbloeding. Zou men geen levenstestament geregeld
hebben, dan is er enkel de weg van het aanvragen van een bewind bij de
rechter.
Meer weten over levenstestament? Neem contact met ons op of bezoek
onze gratis informatieavonden op diverse locaties in de regio.
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Elke dag een ander carnavalskostuum
De één gaat als de piraat en de ander kiest voor een clownskostuum. Maar een carnavalsoutfit moet vooral lekker warm zijn, zeggen de inwoners van Horst aan de Maas.

Maurice Smits (44) uit Horst
Maurice gaat dit jaar onder andere verkleed als piraat. “Ik heb nog een piratenpak
in de kast hangen en ik vind het gaaf om piraat te zijn. Maar ik ga iedere dag als iets
anders, al heb ik dit jaar nog niks nieuws gevonden. Vroeger was ik altijd cowboy.
Dat was leuk want dan kon ik de hele dag met een pistool spelen. Voor mij moet een
carnavalsoutfit kleurrijk zijn, al is het dat nog niet echt. Als vrouw heb ik me nog
nooit verkleed. Dat ga ik ook nooit doen.”

Wim Horck (56) uit Swolgen
Wim heeft 23 jaar bij de raad van elf gezeten. “Dit is de eerste keer in 23 jaar dat
ik zelf een carnavalspak mag uitkiezen. Dat is wel leuk. Maar ik ben nog aan het
kijken. Ik weet nog niet wat ik word. Ik denk in ieder geval niks aparts. Een goede
carnavalsoutfit is gewoon normaal. Want dat is al gek genoeg.” Wim gaat niet iedere
dag hetzelfde verkleed. “Ik heb thuis ook nog wat in de kist liggen dat ik kan
gebruiken.” Verder zou Wim nooit als dame verkleed gaan.

Annemieke Kuipers (36) uit Sevenum
Annemieke is een gele outfit aan het passen. “Ik denk dat ik als pimpelmees ga.
We gaan ook pimpelen in Venlo dit jaar. Ik koop ieder jaar iets nieuws. Voor mij moet een
ideaal carnavalspak lekker zitten en praktisch zijn. Ook moet het niet te koud zijn.”
De mooiste carnavalsoutfit die ze ooit heeft gehad is naar eigen zeggen een Spaanse jurk.
“Dat was een zwarte jurk, met rood en wat zwarte stippen. En als ik iets nooit zou worden
dan is dat denk ik buikdanseres. Of er zou zo’n sixpack pak onder moeten zitten.”

Kiki van der Heijden (13), Femke Vercoulen (14) en Mees Baeten (12) uit Sevenum
Kiki, Femke en Mees zijn alle drie een carnavalspak aan het uitzoeken. “We weten
nog niet wat. Maar een goed pak moet in ieder geval leuk, gek en niet netjes zijn.
De leukste carnavalspakken die we gehad hebben zijn een clownsjurk, een roze
glitterjurk en een pak van Roodkapje.” Kiki zou nooit als man verkleed gaan. Mees
nooit als piraat en Femke nooit als Pipi Langkous. Alle drie kopen ze één pak voor de
hele carnaval.

Jolanda Rutten (50) uit Meerlo
Jolanda denkt dat ze dit jaar in rood, geel en groen gaat. “Maar dat kan ook zo
veranderen. Ik rommel altijd maar wat aan. Dan ‘frot’ ik wat bij elkaar. Ik maak zelf
ook wel eens wat zoals een jas, of iets voor op je hoofd zoals een hoed. Ik wil graag
iets wat buiten lekker warm is. Maar wat binnen niet te warm is. Het beste is dus iets
wat veel laagjes heeft.” Jolanda is iemand van het laatste moment. “Meestal duik ik
vrijdags voor carnaval pas de tassen in om te kijken wat ik nog heb. Het is dan ook
wel een wonder dat ik nu hier iets aan het uitkiezen ben. Meestal rommel ik maar
wat aan. Net hoe de wind waait.”

Jaap Jansen (38) uit Melderslo
Jaap gaat verkleed als sjappie, berenvel en jager. “Ik koop eerst een pak, en kijk dan
pas wat het is. Maar mijn carnavalspak nu is tenminste lekker warm.” Dat is voor Jaap
ook een van de criteria van een goede carnavalsoutfit. “Een carnavalspak moet voor mij
warm zijn, leuk zijn en je moet er ook spullen in kunnen doen. En het moet ook origineel
zijn. Het leukste kostuum dat ik heb gehad was dat van een Peruaanse panfluitspeler.
Het was allemaal rommel bij elkaar en iedereen zei er iets anders tegen.” Jaap koopt
ieder jaar wel iets voor carnaval. “Ik heb vanmorgen alles uit de kast gehaald om te
kijken wat nog goed is. En ieder jaar koop ik daar weer een aanvulling voor.”
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(Advertorial)

Succesverhaal
HALLO in Lapland
Jesse Huberts uit Horst was in Lapland in Zweden op zijn oude
stageplek. In 2014 heeft hij twee maanden stage gelopen bij
svedjekojan husky farm. Dit bedrijf organiseert sledetochten met
sledehonden. Hij ging ook nog even met zowel de sledehonden als
de HALLO op de foto.

Succesverhalen zijn vaak de mooiste verhalen om te delen. Neem het verhaal van Peggy Seuren.
Peggy heeft een uitkering gehad omdat zij, mede wegens fysieke klachten, geen werk kon vinden in de
zorgbranche, waarin ze is opgeleid. In juli 2016 kwam zij, via het participatietraject van de gemeente Horst
aan de Maas, terecht bij NLW Groep. Doordat Peggy niet kon aarden op haar werkplek trok ze, aangemoedigd
door NLW Groep, de stoute schoenen aan: ze ging solliciteren. En met succes! Want sinds begin 2017 werkt
Peggy met vol enthousiasme als reguliere medewerker bij Timmermans (afdeling Carnaval) in Horst. Super
Peggy, dat je deze grote stap hebt gemaakt en datgene kunt doen wat je het liefste doet: werken mét en
tussen de mensen. www.nlw.nl

A DV I ES - TA X AT I E - B E M I D D E LI NG

Coen Absil onroerende zaken legt zich toe op de markt van het onroerend goed,
letterlijk en ﬁguurlijk gezien in de ruimste zin van het woord. Het werkgebied
betreft vooral woningen, evenals (voormalige) bedrijven in de agrarische sector.

Lottumseweg 37, Broekhuizen

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

Oud, jong,
groot of klein

Laat
carnaval een
feestje zijn!

Weej wense ów 'ne schonne carnaval
Schon um te zeen, dát de carnavalsveriëniginge ok dit jaor wer eur best doon
um ’t däörp te veurzeen ván ‘ne kleurriêke carnaval. Weej wense ow ‘ne

www.bekro.nl

Verwarming
CV-ketels ■
■ vervanging en onderhoud ■
■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

Autobedrijf

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

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com

gezellige carnaval.

Eenvoudig online
te bestellen

www.rabobank.nl/horstvenray vur gewiezigde äöpeningstieje
Een aandeel in elkaar
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Een hand... een woord... een kaart... een gebaar doen zo goed
als je iemand die je lief hebt verliezen moet
Wij danken iedereen voor de overweldigende en hartverwarmende
belangstelling die we mochten ontvangen na het overlijden van

Angelique Kellenaers
Het besef dat Angelique door zovelen werd gewaardeerd,
heeft ons diep geroerd en is voor ons een grote steun.

Wat je in je hart bewaart,
raak je nooit meer kwijt...

Vrijdag 3 maart 2017 vieren
ons pap en mam, opa en oma

Op maandag 20 februari 2017 overleed
in de leeftijd van 88 jaar

Jo Arts &
Truus Naus

An Coumans - Swinkels
Johanna Francisca
echtgenote van

Februari 2017
Fam. Kellenaers-Vorstermans

Hay Coumans †

hun 50-jarig huwelijksfeest.
Francois, Mieke, Ilze, Robert
Giel, Siep, Pleun, Jens, Sem
Adres:
Librije 6, 5961 VG Horst

lieve mam en trotse oma van
Horst Koos en Jac
Angelo en Joyce
Mario
Horst Fred en Yvonne
Horst Nell en Hans
Jans
Suz
Eva
Horst Jac en Mariet
Juul en Lisanne
Sevenum Rita en Peter
Marijn en Fleur
Dieuwertje en Luuk
Brieke en Ellen
Chiem

Met al haar levenslust en wilskracht heeft ze de strijd
niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met haar
mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid
moeten nemen van mijn sterke vrouw, onze zorgzame moeder
en gezellige oma, os Nell.

Nell Keijsers-Huijs
23-06-1951

18-02-2017
echtgenote van

Ger Keijsers
Geert en Yvon
Imke, Fenna

Familie Swinkels
Familie Coumans

Paul en Tansy
Bart, Aysha

Correspondentieadres:
Julianastraat 22, 5961 BP Horst

Roy en Jeanine
Rens, Eva † , Lotte

De afscheidsdienst waarvoor wij u uitnodigen vindt plaats op
zaterdag 25 februari om 11.00 uur in ‘t Gasthoes, Gasthuisstraat 25,
Horst. Aansluitend zullen we mam te ruste leggen bij pap
op het kerkhof aan de Deken Creemersstraat.

Doolgaardstraat 33
5961 TP Horst
We hebben os mam voor het laatst in ons midden gehad
op donderdag 23 februari jl. tijdens de uitvaartdienst in de aula
van het crematorium Boschhuizen te Venray.
Voor al uw blijken van steun, belangstelling en medeleven
willen wij u hartelijk bedanken.

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.
Gevraagd antieke en brocante
kleine spullen. Tel. 06 52 85 93 48.

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen
op vrijdag van 19.00 - 19.45 uur in afscheidscentrum Baersdonck,
Kloosterstraat 76, Grubbenvorst.

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

Long olie – helpt bij verkoudheid,
hoesten, vastzittend slijm op de
longen en versterkt het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.

Begeleiding bij kinderwens,
zwangerschapscontroles en echo,
bevalling, kraambed
Professioneel, ervaren
en betrokken
Verloskundige zorg in Evertsoord,
Kronenberg en Sevenum

VOOR ROUWBLOEMWERK
persoonlijk en naar uw eigen wensen

Spreekuur locatie in Sevenum
T 06 27 62 18 51
www.ikenmijnzwangerschap.nl

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

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

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

www.briensveld.nl

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

19 februari 2017
Dochter van
Jeroen Surminski en
Marjon Vullings
Zwingellaan 60
5962 BD Melderslo
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Ouder Event SvS. Xtra4people
11 maart: ‘’Schatten voor Schatten’’
Ouder Event, bewust communiceren
met kinderen! www.xtra4people.nl,
facebook, Maryse 06 51 78 70 32.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.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.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
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.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Te koop tulpen in diverse kleuren.
Geopend van ma. t/m za. Gesloten
van 12:00u tot 13:00u. Pubben C.V.
Helenaveenseweg 8B Sevenum.
Auto’s gevraagd. Loop, sloop,
motorschade of veel km’s.
Contant geld en vrijwaring ter plaatse.
Tel. 06 54 97 63 59.
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
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

zonne
klaar

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding
Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

Liza

Afslanken? Meer vitaliteit?
Het kan met een uitgebalanceerd
ontbijt van Herbalife. Info of Try-Out?
Bel/sms Bianca 06 10 29 17 21.

Dag en nacht bereikbaar

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

Welkom lief meisje

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

www.theoarts.com

Reparatie en onderhoud
van rolluiken
Ron van Gool
06 202 88 600
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Bjorn
Niessen

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: acteur Bjorn Niessen, geboren in
Grubbenvorst, maar inmiddels wonend in Almere en werkend in Amsterdam.

Vier generaties
Fem zorgde met haar geboorte voor de vierde generatie in haar
familie. Superoma Truus Muijsers-van den Homberg (79) uit
Meterik, oma Anita Kleuskens-Muijsers (53) uit Meterik en mama
Anouk Kleuskens (26) uit Horst zijn heel erg blij met de komst van
de kleine meid.

Ben jij degene die wij zoeken?
Bjorn Niessen (23) werd geboren in Grubbenvorst,
waar hij een enorm fijne jeugd heeft gehad. Hij was
als kind al altijd bezig met het acteren. “Samen met
vrienden maakten we films in Grubbenvorst en omgeving.
Ik schreef dan een scriptje en met mijn camera gingen
we vervolgens filmen in de buurt. Dat is wel een van
mijn mooiste jeugdherinneringen,” vertelt Bjorn. Acteren
is hij dan ook altijd blijven doen. Zo’n vier jaar geleden
besloot hij dat hij meer wilde doen met het acteren.
Hij meldde zich aan bij wat castingbureaus en tijdens
één van zijn figuratieklussen speelde hij in een videoclip
van muzikant Eddy Zoëy. Die was enthousiast over Bjorns
acteerprestaties. Bjorn: “Zijn enthousiasme was het
zetje in de rug dat ik nodig had om mijn onzekerheid te
overwinnen. Daarvóór waren de meeste mensen niet echt
positief over mijn acteren, vooral omdat het zo’n onzeker
wereldje is.”

is een hoog aangeschreven school waar je geschoold
wordt tot filmacteur. De toelatingsprocedure is streng,
er worden maar zo’n tien tot twaalf studenten per jaar
aangenomen, maar Bjorn kwam door de toelating heen.
“Ik leer enorm veel aan de FAAAM.” Grinnikend vervolgt
hij: “Onder andere om zonder Limburgs accent te praten,
hoewel ik nog steeds Limburgs kán praten, want ook dat
kan heel handig zijn voor bepaalde rollen.”

Thuishonk

Inmiddels heeft Bjorn al een aantal mooie rollen in
commercials op zijn naam staan en momenteel is hij
bezig met zijn eerste grote filmrol. “Het is een Britse film,
‘How to treat a man,’ en ik speel een nerdy student van
18 jaar” vertelt hij niet zonder trots. De Britse speelfilm
is als het aan Bjorn ligt zeker niet zijn laatste project.
“Ik droom ervan om iets groots te mogen doen in een
Nederlandse productie,” zegt hij. Zoals het er nu voorstaat
zijn de vooruitzichten daarvoor ook positief. “Ik heb veel
gefigureerd in GTST, en daar heb ik laatst voor de eerste
Bjorn besloot er echt voor te gaan. Hij bouwde een
keer tekst gehad. Dat was zo tof om te doen,” lacht Bjorn.
sterk netwerk op door veel figuratieklussen te doen.
Hoe goed hij het ook heeft in Amsterdam en wat
“Ik heb denk ik wel tussen de 100 en 150 figurantenrollen
voor mooie projecten hij ook nog mag doen in de grote
gehad. Toen de castingbureaus doorkregen dat ik er
stad, Grubbenvorst blijft Bjorns thuishonk. “Het klinkt een
echt voor wilde gaan, werd ik steeds vaker uitgenodigd
beetje gek, maar ik mis Grubbenvorst eigenlijk pas als ik
voor audities en daardoor werd mijn netwerk ook steeds
groter.” Via zijn netwerk ontmoette hij acteur Joep Sertons, er ben. Dan loop ik een rondje met de hond en kom ik op
de plaatsen waar ik vroeger nog gefilmd heb. Dan komen
die hem nog altijd helpt om zijn carrière naar een nog
al die herinneringen weer naar boven. Het thuisgevoel dat
hoger niveau te tillen.
ik nog altijd heb bij Grubbenvorst, heb ik niet in de stad
Twee jaar geleden besloot Bjorn auditie te doen
en ik denk ook niet dat ik dat ooit ga krijgen.”
voor de FAAAM (Film Acteurs Academy Amsterdam) Dat

Netwerk

Auto over de kop op A73

Vollegronds tuinbouwbedrijf T. & V. Rooijakkers gevestigd
in Helden, heeft zich gespecialiseerd in de teelt van
vollegronds groentegewassen. Gezien de ontwikkeling
van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een:

Allround
medewerker

m/v

Jij, als allround medewerker, vervult alle voorkomende werkzaamheden, waaronder oogst, teelt, tractor en logistieke werkzaamheden. Het betreft een fulltime functie (belangstellenden met een
leer-werktraject kunnen ook reageren).
Wij vragen
• Affiniteit met de vollegronds groenteteelt en aanverwante bedrijfsactiviteiten
• Een flexibele instelling ( b.v. zaterdagwerk)
• Technisch inzicht
• Enthousiasme en leergierigheid
Wij bieden
Bij goed functioneren bieden wij een duurzame arbeidsrelatie.
Je krijgt de gelegenheid je verder te bekwamen op vaktechnische
aspecten, binnen een collegiale werkomgeving.
De beloning is conform de cao voor Open Teelten.
Ben jij geïnteresseerd in een toekomstig bestendige
functie? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. Voor informatie of sollicitatie kun je mailen naar info@tvrooijakkers.nl

Kiest u voor kwaliteit?

Op de A73 ter hoogte van Horst is in de nacht van vrijdag 17 op zaterdag 18 februari een auto over de kop
geslagen. Twee inzittenden raakten daarbij gewond.
Het ongeluk gebeurde rond 03.00
uur. Vermoedelijk raakte de auto een
andere weggebruiker, waardoor het
voertuig over de kop sloeg. De hulp-

diensten hebben de 46-jarige man
en 35-jarige vrouw uit het voertuig
gehaald en per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. In de auto

zaten ook honden. Een van hen is overleden, een ander dier raakte gewond.
De politie doet nog onderzoek naar de
precieze toedracht van het ongeluk.

dealer van

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

‘Sport toegankelijk maken voor iedereen’
Gemeente Horst aan de Maas gaat in haar projectplan Sport aan de Maas 2016-2019 samenwerken met onder
andere De Zorggroep en Dichterbij om zo senioren en mensen met een beperking meer te laten sporten en bewe
gen. Daarvoor is begin dit jaar beweegcoach Roel Krauth aangesteld. “Beweging is voor iedereen belangrijk, maar
zeker voor ouderen”, vindt hij.

Juist als mensen een groot gedeelte
van de dag zitten, is het een uitdaging
om hen plezier te laten beleven aan
het bewegen”, aldus Krauth.

Nog meer
sportparticipatie
In zijn nieuwe rol als beweegcoach
wil hij mensen zo goed mogelijk
begeleiden en stimuleren in het
bewegen. “Veel ouderen willen wel
sporten, maar durven nog niet zo goed
om die eerste stap te zetten. Of ze
weten niet wat bij hen past. Ik probeer
voor hen de drempel zo laag mogelijk
te maken om te gaan bewegen en
samen met hen te kijken wat ze leuk
vinden om te doen. Sport toegankelijk
maken voor iedereen, dat is mijn
grote droom. Want ik weet hoeveel

voordelen sporten heeft, zowel fysiek
als mentaal, en ik wil dat iedereen
daarvan mee kan profiteren.”
De beweegcoaches van de verschillende doelgroepen gaan daarnaast
samenwerken. Zo is er een project
waarbij leerlingen van het Dendron
College in Horst sportactiviteiten voor
ouderen opzetten. Ook tijdens de
Sportweek van Sport aan de Maas is
er aandacht voor ouderen. Krauth:
“Olga Commandeur komt weer langs bij
de Beweegstraat bij Hof te Berkel. Daar
wordt ook gekeken of er sportmaatjes
gevormd kunnen worden, die samen
gebruik gaan maken van die beweegstraat.” Op die manier wil gemeente
Horst aan de Maas zorgen voor nog
meer sportparticipatie. “We moeten
zoveel mogelijk mensen gaan betrekken bij het bewegen.”

Dendron College doet mee
aan debatwedstrijd
Olga Commandeur opent de beweegstraat voor ouderen in Hof te Berkel in Horst
In het nieuwe projectplan Sport
aan de Maas gaat de gemeente met
verschillende partners samenwerken
om een gezonde en sportieve levensstijl te promoten.

Opstaan uit de stoel
Verantwoordelijk wethouder Bob
Vostermans: “Het verschil met onze
oude sportaanpak is dat we nu met
heel veel partijen, waaronder inwoners,
verenigingen, zorg- en onderwijs
instellingen, de woningcorporatie en
ondernemers samen aan ons doel gaan

werken.” Een belangrijk onderdeel
van het projectplan zijn de beweegcoaches op verschillende gebieden.
Vostermans: “Eerder hadden we al een
soort coach voor basisschoolleerlingen,
nu bijvoorbeeld ook voor het voorgezet
onderwijs en een voor mensen met
een b
 eperking en ouderen.”

Begeleiden en
stimuleren
Roel Krauth is de beweegcoach
voor die laatste groep Hij werkt samen

met zorgmedewerkers van Dichterbij en
de Zorggroep om beweegactiviteiten op
te zetten voor hun cliënten, maar ook
voor de rest van de inwoners van Horst
aan de Maas. “Iedereen zou zoveel
mogelijk moeten bewegen, dat is
goed voor je. Dat geldt zeker ook voor
ouderen. Dan gaat het vaak niet om
echt sporten, maar om meer bewegen.
Dat kunnen hele simpele dingen zijn,
zoals zo vaak mogelijk een rondje over
de gang wandelen, of bewoners van
zorginstellingen ieder half uur een
keer op te laten staan uit hun stoel.

Het Dendron College in Horst doet mee aan het VARA-programma
‘Op weg naar het Lagerhuis’. Voor de negentiende keer gaat het
programma op zoek naar het beste debat- en speechtalent van Neder
land. De voorronde van provincie Limburg is op donderdag 23 februari.
De debaters gaan zich onder
andere buigen over onderwerpen
als het gebruik van je telefoon op de
fiets, een opvoedcursus voor ouders
en anoniem solliciteren. In Limburg
wordt er ook gediscussieerd over
het belang van samenwerking met
omliggende grenslanden, de kans die
er voor Limburg ligt om dé provincie
voor statushouders te worden en

over de juiste manier om Limburgse
jongeren verkeersveiliger te maken.
Aan het einde van iedere provinciale
voorronde wordt één winnend team
bekendgemaakt. De landelijke
finale wordt uitgezonden op NPO 2.
De winnaars van de finale gaan
samen met jongerenorganisatie HOPE
XXL een bezoek brengen aan de VN in
New York.

Van alles um
d’r dreej daag good
op oét te trekke

maar auk um dich
daonao röstig
truuk te trekke

ca. 40
verschillende
winkels

Kom shoppen bij Trefcenter! Voor gereedschap om een mooie wagen te bouwen tot de lekkerste drankjes.
Maar ook voor het aspirientje of een lekker zacht kussen zit je goed bij het meest gevarieerde shopping center van Nederland.

Je vindt ECHT ALLES bij Trefcenter
Nijmeegseweg Venlo | www.trefcenter.nl
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winkel&bedrijf 09
Scholieren
naar regiofinale
Jong-Ondernemen
Een groepje studenten uit onder andere Melderslo, Sevenum en Kronen
berg is bezig met zijn onderneming KeyMeister door naar de regiofinale van
de wedstrijd Jong-Ondernemen.

Samenwerking Yookr
en Maurice Kassenbouw
De Horster bedrijven Yookr en Maurice Kassenbouw gaan samenwerken om zo de tuinbouwbranche
te innoveren. In de glastuinbouw zijn grote oppervlakten een belemmering voor het meten van het
klimaat, waardoor belangrijke informatie niet aanwezig is. Yookr heeft dit probleem opgelost met
draadloze sensoren en een cloudoplossing.”In de kas worden binnen enkele minuten tientallen
sensoren geïnstalleerd. Hierdoor worden gegevens zoals temperatuur, luchtvochtigheid en Co2 meteen
beschikbaar op mobiel, tablet en computer. De gegevens, ook wel ‘big data’ genoemd, worden zichtbaar in een dashboard en vertaald in informatie waardoor de tuinder betere beslissingen kan nemen.
De productieresultaten zullen hierdoor beter worden”, aldus Yookr. Maurice Kassenbouw en Yookr
zetten dit nieuwe concept samen in de markt

•

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

Lage spaarrente:
is beleggen iets voor mij?
Door: Erno Cornelissen, Vermogensmanager
Doordat de spaarrente al een lange tijd zo laag is, vragen steeds
meer mensen zich af of beleggen iets voor hen is. Er zijn verschillende
manieren van beleggen, maar waar moet je nu opletten?

Is beleggen iets voor u?
Omdat de rente nu laag is, levert uw
spaargeld misschien minder op dan
u zou willen. Door inflatie en door
belastingen wordt uw spaargeld
zelfs minder waard. Veel mensen
beginnen daarom met beleggen,
omdat dit op langere termijn meer
rendement op kan leveren dan
sparen alleen. De vraag of beleggen
iets voor u is - in welke vorm dan
ook - is heel persoonlijk. Op onze
website kunt u een test doen of
beleggen bij u past.
Het doel
De meeste mensen beleggen met

een bepaald doel. Meestal bewust,
maar soms ook onbewust. U kunt
hierbij denken aan bepaalde aankopen
of uitgaven in de toekomst, zoals een
wereldreis of eerder stoppen met
werken. Vanuit uw beleggingsdoel
stelt u uw uitgangspunten op.
U bepaalt wat uw doelbedrag is,
wanneer u uw doel wilt bereiken en
hoeveel risico u wilt lopen.
Kies uw rendement en risico
Voordat u begint met beleggen is het
belangrijk om inzicht te hebben in uw
financiële situatie. Ook is de
verhouding tussen risico en verwacht
rendement van belang. Heeft u een
lange beleggingshorizon en wilt u
kans maken op een hoger rendement,
dan zou u kunnen beleggen met een
offensief risicoprofiel. Start u liever
met minder risico en bent u tevreden
met een lager rendement, dan kunt u
kiezen voor een defensief risicoprofiel.

Welke manier van beleggen
past bij u?
Wilt u beginnen met beleggen, dan
kan dat op verschillende manieren.
U laat onze ervaren vermogensbeheerders voor u beleggen, u belegt
zelf of met advies van onze
beleggingsspecialisten.
Kijk op www.rabobank.nl/beleggen
voor de beleggerstest en meer
informatie.

Het groepje van zeven studenten
van Gilde opleidingen in Venray is
vanuit zijn opleiding een kleine onderneming gestart genaamd KeyMeister.
“Met ons bedrijf verkopen wij een leren
tasje dat je kunt vastmaken aan een
sleutelhanger. Het tasje is gemaakt van
stukken restleer en er kunnen diverse
spullen in bewaard worden, zoals plastic
tasjes, oordopjes, kleingeld, et cetera”,
aldus één van de jonge ondernemers,
Mike Bovee uit Kronenberg. “Ons doel

is om een zo groot mogelijke omzet
te boeken om vervolgens één derde
van onze winst aan een goed doel
genaamd Ocean-cleanup te doneren.”
Samen met vier andere groepjes hebben zij de regiofinale van de p
 rovincie
Limburg behaald, als enige groep uit
Noord-Limburg. Zij gaan met z’n allen
strijden voor een plek in de landelijke
halve finale. Jong-Ondernemen is
een s tichting die ondernemerschaps
programma’s voor scholen verzorgd.

Starter in de Regio
Groene A.P.P.E.L.S.
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Voedingsadviesbureau Groene A.P.P.E.L.S.
Michelle Jacobs
Venrayseweg 114
Horst
06 15 94 43 59/077 398 85 82
michelle@groeneappels.nl
www.groeneappels.nl en www.gcnoordlimburg.nl
Gezondheid, Voeding en Diëtetiek
01 maart 2017

Activiteiten
Wie op zoek is naar een
betrouwbare voedingscoach kan
terecht bij voedingsadviesbureau
Groene A.P.P.E.L.S., een professio
neel en laagdrempelig bureau.
Het wordt geleid door diëtist
Michelle Jacobs. De diëtist is bij
uitstek de deskundige om te
helpen op het gebied van voeding
en gezondheid. Voedings
adviesbureau Groene A.P.P.E.L.S.
heeft alle kennis en kunde in huis
om er onder andere voor te
zorgen dat mensen zich fitter
voelen, blijvend gewicht
verliezen, ziekten kunnen worden
voorkomen, dat behandeling
beter aanslaat en dat men – zo
mogelijk – zelfs beter wordt

intolerantie, lactose-intolerantie,
hart- en vaatziekten, hoge
bloeddruk, hoog cholesterol,
maag- en/of darmklachten,
slikklachten, voedselovergevoelig
heid en sportvoeding.

Onderscheidend vermogen
Om de titel ’diëtist’ te krijgen
moet je een 4-jarige hbo-oplei
ding gevolgd hebben. Hierdoor
hebben afgestudeerde diëtisten
veel kennis over gezonde voeding
en gedrag. Voedingsadviesbureau
Groene A.P.P.E.L.S. probeert de
wetenschap te combineren met
de wensen en het kunnen van de
cliënt. Want met een gezonde
leefstijl kan ziek worden voorko
men worden en zelfs beter
worden is mogelijk. Voedings
adviesbureau Groene A.P.P.E.L.S.
Doelgroep
biedt een goede persoonlijke
Iedereen die meer wil weten
begeleiding, want iedereen is
over voeding, want er is zoveel
tenslotte anders. Er wordt samen
info: wat is nou écht gezonde
met de klant gekeken welke
voeding? Je kunt ook bij
leefstijl het beste bij past en
Voedingsadviesbureau Groene
waarmee een zo goed mogelijk
A.P.P.E.L.S. terecht met:
overgewicht, ondervoeding, COPD, resultaat wordt bereikt. Samen
diabetes, kanker, coeliakie-gluten komen we er wel uit!

H2048 (103 mm breed bij 48 mm hoog)

Voedingsadviesbureau
Groene A.P.P.E.L.S.
Michelle Jacobs, diëtist
Venrayseweg 114, 5961 AJ Horst
michelle@groeneappels.nl
06-15944359
www.groeneappels.nl
www.rabobank.nl/horstvenray

Vergoed vanuit je basisverzekering
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Hosema heeft
Limburgs kampioen
Door: turnvereniging Hosema
Sannah Spreeuwenberg van turnvereniging Hosema is zaterdag
18 februari Limburgs kampioen geworden tijdens de finale van Limburgse
kampioenschappen.
In totaal elf turnsters van Hosema
namen deel aan de finale van de
Limburgse kampioenschappen in
Meerssen. Op zaterdagochtend
turnden Naomi (instap D2), Sannah
(jeugd 2 divisie 5) en Freya (junior
divisie 6) een fantastische wedstrijd.
Tijdens de prijsuitreiking bleek dat
ze alle drie, in hun categorie, op
het podium mochten plaatsnemen.
Sannah werd eerste en Limburgs
kampioen, Naomi tweede en Freya

kreeg de derde plek. In wedstrijd
twee werden mooie oefeningen
geturnd, met de volgende resultaten:
Irenée (D2 pupil 1) zevende, Fiona
(D2 pupil 2) tiende, Jill (D1 pupil 1)
achtste, Robin (senior divisie 6) vijfde
en Kim (junior divisie 5) achtste.
Op zondagochtend waren de laatste
drie meiden aan de beurt. Nine (D2
jeugd 1) eindigde op de vierde plek.
In de categorie D1 jeugd 1 werd Pleun
zevende en Maya tiende.

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

Matig duel voor America
Door: voetbalvereniging AVV America
Het eerste team van voetbalvereniging AVV America speelde zondag 19 februari tegen SV Egchel.
America verzuimde het eerste half uur afstand te nemen. Hierna nam Egchel het initiatief over. Egchel
knokte zich knap terug na een 2-1 achterstand en nam de drie punten uiteindelijk mee naar huis in dit
matige duel. Eindstand 2-3. (Foto: Hay Mulders)

Zilver en brons
voor Tijn van Kuijk
Door: zwemvereniging HZPC Horst
De Speedo Jaargangwedstrijden werden zaterdag 18 en zondag 19 februari gezwommen in Leiden. De Speedo
Jaargangwedstrijden zijn Nederlandse Kampioenschappen zwemmen voor meisje en jongens van 9 tot en met
12 jaar oud. Namens HZPC waren er drie deelnemers: Cas Verstegen, Tijn van Kuijk en Lars Hagens.

Actie geldt van: Do. 23 t/m Zo. 26 februari

Openingstijden Carnaval: Zo. 10-14 uur, Ma. & Di. 08-18 uur

Er werd erg hard gezwommen
tijdens deze wedstrijd. De beste
prestaties waren voor Tijn van Kuijk.
Hij startte het weekend goed, met
op zaterdag zijn eerste NK-medaille
op de 200 meter wisselslag. Met
een persoonlijk record van ruim vijf
seconden werd hij tweede in de
jaargang 2005. Een dag later, op
zondag, ging hij op dezelfde voet
verder. Met een pr van drie seconden
won Tijn een bronzen medaille op de
100 meter schoolslag. Op de overige
afstanden, de 100 meter vrijeslag,
100 rugslag en 100 vlinderslag, zwom

hij ook mooie persoonlijke records.
Hij eindigde hierop respectievelijk als
15e, 5e en 9e in zijn leeftijdscategorie.
Kortom: een geslaagd weekend
voor Tijn.

Mooie persoonlijke
records
Ook Cas Verstegen liet mooie resultaten zien. Cas kwam, net als Tijn, uit in
de leeftijdscategorie minioren 6. Op de
100 meter vlinderslag, 200 wisselslag
en 100 wisselslag zwommen hij mooie
persoonlijke records, met als beste

grootste verbetering op de 100 meter
wisselslag. Hierop zwom hij meer
dan twee seconden sneller dan ooit.
Verder kwam Cas aan de start op de
100 meter schoolslag, 100 rugslag en
100 meter vrijeslag. Hierop bleef hij
helaas net boven zijn beste tijden.
Tot slot mocht Lars Hagens aan de
start verschijnen. Lars is geboren in
2006 en hij zwom tegen zijn leeftijdsgenoten bij de categorie minioren 5.
Op zondag mocht Lars starten op de
100 meter schoolslag. Hierop bleef
hij helaas net boven zijn persoonlijke
record.
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Twee medailles

Prijzen Budoclub Horst
Door: Budoclub Horst
In Roermond waren op zondag 19 februari de Limburgs kampioenschappen voor judoka’s tot 15 jaar.
Budoclub Horst heeft met drie judoka’s hieraan deelgenomen en won twee prijzen.

Sparta’18 verliest
van koploper
Door: voetbalvereniging Sparta ‘18
De topper tussen de nummers 1 en 2 van de derde klasse C stond
zondag 19 februari op het programma. Voetbalvereniging Sparta’18 uit
Sevenum ontving de Tegelse Sportclub Irene, de nummer 1 in
de competitie.
De eerste helft was Sportclub
Irene heer en meester. Sparta’18
kwam er niet aan te pas, niets leek
te lukken. Al na 18 minuten kwam
Sportclub Irene verdiend op voorsprong. Na een voorzet vanaf de linkerkant wist de rechterspits de bal in
het netje te schieten. Niet veel later,
in de 25e minuut, werd het 0-2 en
leek de wedstrijd al beslist. Volkomen
vrijgelaten kon een verdediger de
bal, al dan niet in buitenspelpositie,
binnenschieten. In de tweede helft
moest Sparta’18 al snel met tien

man verder, na een rode kaart voor
Rob Peeters. Dit bleek de ommekeer
voor Sparta’18 dat beter begon te
voetballen en het initiatief overnam.
Sparta’18 kreeg kleine kansjes en in
de 75e minuut maakte invaller Tom
Spreeuwenberg op mooie wijze de
1-2. In de slotminuten ging Sparta’18
nog op zoek naar de aansluitingstreffer maar deze bleef helaas uit.
Met een voorsprong van zes verliespunten lijkt Sportclub Irene hard op
weg naar het verdiende kampioenschap in de derde klasse.

SVEB wint van Melderslo

Derby op scherpst
van de snede
Op mat 1 moest Cem Verheijen
meteen aan de bak. In zijn eerste
wedstrijd kreeg hij eerst een klein
punt tegen, dit herstelde hij snel door
zelf ook te scoren. Hierna pakte hij
zijn tegenstander in een houdgreep
en won zijn wedstrijd. In zijn tweede
wedstrijd maakte hij een klein foutje
waardoor hij deze niet wist te winnen.
Cem moest zijn laatste wedstrijd om de
derde plek tegen een judoka waar hij
vaker tegen geknokt had. Hij pareerde
snel een aanval van zijn tegenstander
nam over en won zijn wedstrijd.

Hierdoor werd hij knap derde in zijn
groep.

Aanvallend spel
Giel Smits kwam uit in de klasse
tot 55 kilogram. Zijn eerste wedstrijd
heeft hij vanaf het begin gedomineerd.
Hij wist deze uiteindelijk dan ook met
een omstrengeling te winnen. Verder in
het toernooi bleef hij aanvallend en
effectief judo laten zien waardoor hij
de finale bereikte. Ook hier bleef hij
aanvallen en had hij het beste van het
spel. Hij maakte echter een foutje waar

zijn tegenstander gebruik van maakte
en verloor hierdoor nipt. Ondanks dit
verlies werd hem toch zwaar verdiend het zilver omgehangen. Doordat
deze judoka’s beide prijs hadden,
hebben ze zich direct gekwalificeerd
voor het Nederlands kampioenschap.
Storm Krebbers was de derde judoka
namens onze vereniging. Hij vocht zich
sterk door zijn wedstrijden heen en
kreeg een wedstrijd voor een bronzen
plak. Helaas verloor hij deze nipt
waardoor hij net langs het erepodium
eindigde.

Door: Chris Janssen, voetbalvereniging SVEB
Een met enkele invallers spelende voetbalvereniging SVEB uit
Broekhuzien en Broekhuizenvorst gaf zondag 19 februari zeer goed partij
tegen het hogere geplaatste SV Melderslo.
Melderslo liet gelijk zien waarvoor
het naar Broekhuizenvorst gekomen:
de drie punten en zo de derde overwinning te behalen na de winterstop.
SVEB werd vastgezet op eigen helft
en met enkele corners en afstand
schoten werd de van een langdurige
blessure terug gekomen Lijnders
danig op de proef gesteld. Hij slaagde
echter met vlag en wimpel. De eerste
de beste SVEB-counter verraste de
gasten volkomen en Tim Geurts ronde
beheerst af. De 1-0 was een feit.
Enkele minuten later was er weer
een snelle uitval en de 2-0 door Joris
de Mulder. Melderslo raakte even de
weg kwijt en ontsnapte aan een 3-0
achterstand. De roodwitten hadden
echter Bart Verheyen en deze vond
het welletjes en met twee goals
binnen 5minuten was de stand weer
gelijk. De sfeer in het veld werd
steeds grimmiger en de vele duels
gingen op het scherpst van de snede
en soms erover heen. Het werd een

verbeten strijd.
Tijdens de tweede helft werd
duidelijk wat het tactisch plan was
van beide ploegen. Melderslo zette
druk en SVEB leunde achterover.
In de 84e minuut ging Verheyen er
op rechts vandoor. Hij maakte een
goede voorzet en zijn teamgenoot
plaatste de bal in het hoekje: 2-3. De
SVEB-spelers toonden veerkracht en
met een prachtige aanval, ingezet
door Steff Hermans, liet de de klasse
van aanvoeder Joris de Mulder zich
weer even zien en hji scoorde de 3-3.
In de 95e minuut kwam Melderslo
met de schrik vrij, want Tim Geurts
stond ineens van rechts alleen voor
de keeper, maar tot zijn eigen en
ieders ontzetting ging de bal via de
buitenkant van de paal naast het
doel. Beide ploegen behaalden een
punt. Dit met veel strijd en inzet.
Voetballend was het af en toe wat
minder. Maar het was een echte
derby op het scherpst van de snede.

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:

E2 SV Melderslo kampioen
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
Het team E2 van korfbalvereniging SV Melderslo is op zaterdag 18 februari kampioen geworden.
Nadat de zenuwen een beetje in bedwang waren, werd de score geopend. Het team liep uit op hun
tegenstander uit Oostrum. Uiteindelijk werd Oostrum met 8-1 verslagen, waardoor de meiden van de
E2 kampioen werden in hun klasse.

> 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
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Verslagen op eigen veld

Neerkandia maakt het Hegelsom lastig
Door: voetbalvereniging VV Hegelsom
VV Neerkandia uit Neerkant is zondag 19 februari erin geslaagd om het eerste team van voetbalvereniging VV
Hegelsom op eigen veld te verslaan. Op sportpark ‘de Moosdijk’ werd Hegelsom met 3-1 verslagen met een hattrick
van de spits van Neerkandia.
Hegelsom begon slap aan de
wedstrijd en het was Neerkandia dat
liet zien wie er vanaf het begin de
baas was. Dit leverde kansen op voor
Neerkandia, omdat het veelvuldig
op de helft van Hegelsom aan het
voetballen was. Het duurde ook niet
lang voordat de 1-0 in het net lag.

Na een klein kwartier spelen was de
verdediging van Hegelsom met een
lange bal gezien en werd de doelman
van Hegelsom omzeild waarna de
bal simpel binnengetikt kon worden.
Voor de rest bestond de eerste helft
uit harde overtredingen (voor de rust
had Hegelsom al twee keer moeten

wisselen vanwege blessureleed) en
kansen voor Neerkandia. Hegelsom
kwam er af en toe goed uit maar dit
leverde vrij weinig op.
Hegelsom begon de tweede
helft sterker dan dat het de eerste
helft begon en kreeg meer kansen.
Neerkandia bleef ook hun kansen

houden en had de pech dat doelman
Jerry Gruntjens, die afgelopen
donderdag nog zijn knie uit de kom
had liggen, goed oplette. Na een
minuut of 20 spelen in de tweede
helft viel de 1-1 namens Guido
Kauffeld. Na een slimme steekbal
werd Kauffeld gevonden en die
werkte goed af. Hierna zat het
Hegelsom niet allemaal mee, omdat
er aan de kant van Neerkandia
minimaal één rode kaart had
mogen vallen. Die bleef uit en in

de slotfase kreeg Bram Cox namens
Hegelsom een discutabele rode
nadat hij ogenschijnlijk op de bal
tackelde in het zestienmetergebied.
Dit betekende een strafschop voor
Neerkandia. Deze werd feilloos in
de bovenhoek geschoten waardoor
Neerkandia weer de leiding nam.
Het werd zelfs nog 3-1 nadat de
bal achterin bij Hegelsom kinderlijk
eenvoudig verspeeld werd en de spits
van Neerkandia gemakkelijk voor zijn
hattrick kon tekenen. Eindstand: 3-1.

SV Meerssen

Wittenhorst nipt onderuit tegen koploper
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
De geschiedenis herhaalde zich. Voor de vijfde maal achter elkaar moest het eerste team van voetbalvereniging
RKsv Wittenhorst uit Horst zich zondag 19 februari thuis tegen SV Meerssen gewonnen geven. Ditmaal gaf de
thuisclub echter een beste wedstrijd ten toon. Een boeiend gevecht dat de koploper met 0-1 kon beslissen. Iedereen
was het erover eens dat geen van de elftallen de nederlaag verdiende.
Het was vanaf het begin direct
zichtbaar dat beide teams voor
de overwinning wilden gaan.
De aanvallen rolden over en weer.
Wittenhorst mocht als eerste aanspraak
maken om te scoren. In de 3e minuut
bemachtigde Willem Heijnen de bal

en uit zijn actie plofte de bal tegen de
onderkant van de paal. Het begon dus
goed. In een hoog tempo ging de strijd
door. Wittenhorst bleef in het spoor
en kon zich meten met de koploper.
Het middenveld kreeg het druk, want
het spel werd vanaf hier opgezet en

wie hier domineerde had de wedstrijd
in handen. Er was tenslotte eigenlijk
geen duidelijke winnaar. Voor de
pauze kreeg Wittenhorst nog twee
keer een behoorlijke mogelijkheid,
maar de bal kreeg niet zijn gehoopte
eindpositie.

Ons bedrijf richt zich op het grootschalig telen, verpakken,
afzetten en distribueren van een breed assortiment aan
dagverse vollegronds- en glasgroenten. Onze afnemers zijn
retailketens en handelsbedrijven in Europa. Wij onderscheiden ons
door het kunnen aanbieden van grotere volumes met een constante, hoge kwaliteit én
uniformiteit. Hierbij stellen we ons zeer ﬂexibel en klantgericht op. Maatschappelijk verantwoord
ondernemen vormt hierbij ons uitgangspunt. Nieuwe technologische ontwikkelingen worden op
de voet gevolgd en geïntroduceerd in onze bedrijfsprocessen.

Direct na de pauze kreeg
SV Meerssen iets over het middenveld
een vrije trap toegewezen. Een positie
die niet gevaarlijk leek, maar de vrij
harde voorzet kreeg een onverwachte
happy end voor Meerssen. Het was
Michiel Knops die knap tussenbeide
kwam en de bal in het doel kon
koppen: 0-1. SV Meerssen kon
jubelend deze treffer begroeten.
Wittenhorst bleef niet bij de pakken
neerzetten. Het bleef knokken voor
de gelijkmaker. In de 53e minuut

kwam het heel dichtbij om de 1-1
te maken. Op de doellijn kon de bal
ternauwernood weggewerkt worden.
Een vrije trap genomen door Bram
Rubie had in de laatste minuut bijna
de gelijkmaker op naam. De bal
belandde op de lat. De echte laatste
mogelijkheid werd te gehaast van
dichtbij hard langs geschoten. Zo bleef
deze topper op 0-1 steken, waarbij
vriend en vijand het erover eens was
dat een gelijkspel het de juiste uitslag
was geweest.

als je gezien
wilt worden

Hoofd Verpakkingshal & Expeditie
Op dit glastuinbouwbedrijf te Maasbree telen
we jaarrond dagverse bladgewassen op een
zeer innovatieve en duurzame wijze.
Als Hoofd Verpakkingshal & Expeditie ben je
verantwoordelijk voor de organisatie en de
aansturing van de oogst van de bladgewassen,
het inpakken en het gereedmaken van orders.
Dit doe je samen met een team van voorwerkers
en een groep oogst- en logistieke medewerkers.
Je werkt onder andere met op maat gemaakte
oogst, sorteer- en verpakkingsmachines.
Daarnaast ben je ook zijdelings betrokken bij
het teeltproces in de kas en werk je waar nodig
samen met de teeltverantwoordelijke. Door de
snelle ontwikkeling van de organisatie zijn er
volop kansen voor doorgroei.
Wij bieden:
een uitdagende en leuke baan binnen een sterk
groeiende organisatie in een professioneel team.
De arbeidsvoorwaarden zijn zondermeer goed
te noemen.

M/V

Voor ons nieuwe, ultramoderne glastuinbouwbedrijf Siberia zoeken wij een fulltime:

Wij vragen:
• tenminste mbo/hbo werk- en denkniveau,
bij voorkeur door een vakopleiding in de
richting tuinbouw, logistiek of bedrijfskunde;
• leidinggevende en organiserende capaciteiten;
• kennis en ervaring in het telen en/of verwerken
van AGF producten heeft een pre;
• sociaal en communicatief vaardig; teamplayer;
• initiatiefnemend.
Meer informatie:
meer informatie over ons bedrijf op
www.siberiaproducties.com
of bel met Eric Muijsers, 06-20389993.
Solliciteren: heb je interesse?
Stuur je CV en motivatiebrief voor 10 maart
naar: personeel@groenteproducties.com
Siberia BV is onderdeel van:

Kerkstraat 17 Horst 077 398 26 61
www.kruytzeroptiek.nl

23
02

sport 13

Thuiswedstrijd

Korfbal

Oxalis 1 wint twee
keer in een week

Oxalis kampioen in derby
tegen Lottum

Door: korfbalvereniging SV Oxalis
Na het behaalde kampioenschap op 12 februari speelde Oxalis 1
afgelopen week twee wedstrijden. Donderdag 16 februari werd de
afgelaste wedstrijd tegen NeCa thuis ingehaald. En zondag 19 februari
speelden de dames uit tegen Nijnsel.

Door: korfbalvereniging Oxalis
Na de afgelaste wedstrijd van een week eerder mocht het eerste team van korfbalvereniging Oxalis zondag
12 februari eindelijk gaan strijden om het kampioenschap in de 1e klasse. De dames mochten het in eigen huis op
gaan nemen tegen Lottum. Om 13.45 uur ging de wedstrijd van start in de Kruisweide in Sevenum waar vele
supporters zich verzameld hadden om Oxalis 1 te steunen.

Omdat het kampioenschap al
binnen was kregen de dames in de
wedstrijd tegen NeCa de opdracht
om nieuwe spelvormen toe te
passen, maar dat ging nog niet heel
soepel. Oxalis begon moeizaam
aan de wedstrijd en keek na tien
minuten gespeeld te hebben tegen
een 1-4 achterstand aan. Het laatste
kwartier van de eerste helft begonnen ze het langzaam onder de knie
te krijgen en wisten ze op voorsprong
te komen met als resultaat een 7-5
ruststand. Na rust zetten de dames
door, waren ze de leidende ploeg en
wonnen ze met 13-11. Tegen Nijnsel
opende Oxalis vlot de stand, maar
daar liet Nijnsel het niet bij zitten.
De dames uit Brabant waren goed op
schot en wisten hierdoor het verdedigende spel van Oxalis te omzeilen.

Dit zette de stand na een kwartier op
6-1. Het was zaak dat de dames van
Oxalis het heft in eigen hand namen
en het tempo van de wedstrijd gingen
bepalen. Ze schakelden over naar
hun vertrouwde spel en langzaam
kwamen ze dichterbij Nijnsel en lukte
het uiteindelijk ook om 8-8 gelijk
te maken. De ruststand was 9-8.
Oxalis creëerde meer dan genoeg
kansen en moest haar eigen spel
blijven spelen. In de tweede helft
was de rust in de afronding gelukkig wedergekeerd en pakte Oxalis
na het eerst gelijk gemaakt te hebben, weer de voorsprong. Deze gaf
de ploeg ze niet meer uit handen en
ze wist het gat met de tegenstander
nog verder te vergroten. Oxalis bleef
scoren en won uiteindelijk overtuigend de wedstrijd met 11-18.

Gelijkspel Sporting ST
in Blerick
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Het eerste team van voetbalvereniging Sporting ST uit Swolgen
en Tienray speelde zondag 19 februari de ‘kelderklaswedstrijd’ tegen
VCH uit Blerick.
Sporting ST begon gretig aan de
wedstrijd en liet deze keer eens goed
veldspel zien. De mannen uit Swolgen
en Tienray dachten vroeg op voorsprong te komen maar de goal werd
onterecht afgekeurd.
Even later maakte VCH
een buitenspel doelpunt en de
scheidsrechter keurde deze echter
wel goed het was dus onterecht 1-0.
Sporting ST gaf de moed niet op en
gingen verder waar ze gebleven zijn
voetballen en kansen creëren. Na
een goed onderschepte bal op het
middenveld en een steekbal van
Johan van Mierlo kwam Dave van
Rijswick één op één op de keeper.
Dave tikte de bal koelbloedig over de
keeper heen en het stond weer 1-1.
Na de rust kwam Sporting ST weer

scherp uit de kleedkamers en door
een goede steekbal van Dave van
Rijswick stelde hij Ramon Rutten in
een kans om te scoren. Ramon legde
de bal handig naast de keeper en het
stond weer 1-2.

Enkele kansen
Sporting ST liet het gas weer
een beetje los en ze dachten de buit
binnen te hebben. Maar door een
verkeerd getackelde bal door Robin
Thielen kon Sjors Burm de bal over
de keeper leggen de 2-2. Sporting
nam hier geen genoegen mee en
drukte verder. Na nog enkele kansen
lukte het niet meer om tot scoren
te komen, het bleef 2-2. Daarmee
zijn van Sporting ST twee punten
afgenomen.

De dames wisten na een kleine
vijf minuten gespeeld te hebben de
leiding te nemen in de wedstrijd, die ze
vervolgens uitbouwden naar een 3-0
voorsprong. Lottum liet het hoofd nog
zeker niet hangen en wist toch steeds
net op de voor hun goede momenten
te scoren waardoor ze aansluiting
hielden en het zelfs gelijk wisten te
trekken naar 4-4. Oxalis liet het hier
niet bij zitten en pakte voor rust haar
voorsprong terug. Dit resulteerde in een
6-4 ruststand.

Het was aan het spel van de
eerste helft te merken dat de
dames van Oxalis erg veel zenuwen
hadden voor deze wedstrijd.
Allemaal wilden ze graag winnen
en alles goed doen, maar dat
leverde geforceerd spel op. Coach
Wendy Theelen moedigde de dames
dan ook aan dat het niet nodig
was om zo zenuwachtig te zijn. Ze
mochten immers niet voor niks nu
al, drie wedstrijden voor het einde
van het zaalseizoen, spelen om het

kampioenschap. Deze woorden nam
Oxalis mee de kleedkamer uit en
ze sloeg ook meteen haar slag in
de tweede helft. In 10 minuten tijd
werd het verschil uitgebouwd naar
12-5 en had Lottum niet veel meer
in te brengen. Er werd overtuigend
en bovenal met veel plezier
gespeeld. De dames werkten voor
elkaar en wisten er uiteindelijk een
prachtige 16-8 overwinning van te
maken waardoor ze zich kampioen
mochten noemen.

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

Horster Darts
Kampioenschappen
De vijfde editie van de Horster Darts Kampioenschappen vinden
plaats op zondag 19 maart bij De Lange Horst. De kampioenschappen
staan deze keer in het teken van een goed doel, namelijk Blitzzz 17.
DC De Lange heeft voor de
vijfde editie van de Horster Darts
Kampioenschappen besloten vanaf nu
jaarlijks een goed doel te ondersteunen. Tijdens het toernooi is er
de mogelijkheid voor de bezoekers om een bijdrage te leveren
aan het goede doel en ook zal
de vereniging zelf een duit in het

zakje doen. Voor 2017 is dit Blitzzz
17. Dit is een groep van kinderen
met een verstandelijke beperking,
waar voor een Tovertafel gespaard
wordt. Een Tovertafel projecteert
interactieve spellen op een tafel,
die reageren op beweging. Neem
voor meer informatie contact op met
bestuur@dcdelange.nl

ATB toertocht Melderslo
Recreatief mountainbikeclub NeetFit uit Melderslo hield dit jaar voor de tiende keer de ATB toertocht op zondag 19 februari. Er waren routes van 35, 50 en 65 kilometer. De route ging onder meer door
de Swolgense bossen.
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Wat
zeg je?
Aan de Tienrayseweg in Horst is een aantal
bomen gekapt om de weg veiliger te maken.
De weg wordt door veel mensen onoverzichte
lijk bevonden, mede door de bomenrij die er
staat. Het merendeel van de inwoners van
Horst aan de Maas, 59 procent, vindt dat
bomen altijd dienen te wijken voor veiligheid.
Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaande
Maas.nl
In het verleden hebben op de Tienrayseweg
in Horst diverse ongelukken plaatsgevonden,
waarvan ook een met dodelijke afloop. Gemeente
Horst aan de Maas heeft onlangs aanpassingen
gedaan aan de weg. Naast het kappen van
bomen zijn er flitspalen geplaatst en waarschuwingsborden. De meeste inwoners van Horst
aan de Maas zijn het er mee eens dat de bomen
moeten wijken voor de verkeersveiligheid. “Door
al die bomen is deze weg zeer gevaarlijk”, zegt
deze persoon. “Na 100 jaar is er veel meer zwaar

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Ook de bestuurder heeft een
verantwoordelijkheid’
Oneens
20%
Eens
59%

Neutraal
21%

Bomen moeten wijken
voor veiligheid
verkeer. Daar is de weg niet op berekend.”
Een ander voegt toe: “Zeker op de Tienrayseweg

onveilig gevoel zorgen. Er zijn meerdere plekken
staan de bomen veel te dicht bij de weg.
waar struiken en ander groen het zicht belemUitwijken kun je er niet en twee vrachtwagens
meren. Door de inwoners worden onder meer
die elkaar passeren raken meestal de bomen.”
de Broekhuizerdijk in Melderslo, de Horsterweg
Een dorpsgenoot ziet dat iets anders: “Bomen
in Grubbenvorst en de
kunnen de verkeersveiGastendonkstraat in Horst
ligheid ook ten goede
komen doordat ze een
‘Voor de veiligheid heel zeker’ genoemd. “De bocht bij
het kapelletje aan de
wegbeeld creëren waar
‘Je moet je ook aan de maximum Gastendonkstraat is door
minder snel gereden
snelheid houden’
de heg zeer onoverzichtewordt.” Daar is deze
lijk”, zegt deze bestuurder.
inwoner het mee eens.
‘Tenzij er een andere oplossing is’
“Juist door de bomen
TipHorstaandeMaas
te kappen, in dit geval
is een samenwerkings
aan de Tienrayseweg,
verband tussen
wordt de weg gevaarlijker. De gehele weg is dan HALLO Horst aan de Maas en TopOnderzoek.
zichtbaar met als gevolg dat mensen harder gaan Voor meer resultaten of aanmelden
rijden, de bochten onderschatten en de veiligheid voor de volgende enquête, kijk op
voor de fietsers is totaal verdwenen.”
www.tiphorstaandemaas.nl
De Tienrayseweg is niet de enige weg
Reageren?
in Horst aan de Maas waar bomen voor een
www.hallohorstaandemaas.nl

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

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat
binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel
aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Discussieavond intensieve veehouderij
Afgelopen Valentijnsdag waren in het gemeentehuis ongeveer
honderd mensen aanwezig bij de discussie over mestverwerking en
ruimtelijke ordening in de intensieve veehouderij.
In Nederland werd in de oorlog
honger geleden en na vredessluiting
moest de voedselproductie zo snel
mogelijk op gang komen. Er ontwikkelde zich een landbouw in samenhang met de omgeving. Ook werden
allerlei subsidies ingesteld, onderzoekscentra geopend, coöperaties
opgericht en met hard werken werd
ons land na 20 jaar zelfs een agrarisch

exportland. De ondersteunende maatregelen werden echter niet ongedaan
gemaakt en de politieke machthebbers
kozen er zelfs voor die verder uit te
werken.
Dat de huidige vleesexport problemen zou geven is al sinds 1980
bekend. Toch werd niet ingegrepen
en nu schieten we door de fosfaat- en
nitraatplafonds die in EU-verband

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!

Ook in h

et weeke

zijn afgesproken. Landbouwgronden
verschralen door gebrek aan organische
stof, maar zijn verzadigd met fosfaat,
en nitraat bedreigt onze drinkwaterkwaliteit.
Nog steeds worden subsidies
verstrekt aan ondernemers en
worden enorme maatschappelijke
kosten gemaakt die op burgers
en andere ministeries worden
afgewenteld. Deze afgewentelde
kosten zorgen ervoor dat intensieve
veehouderijbedrijven concurrerend
blijven op de wereldmarkt. Per saldo

wordt voer geïmporteerd, 75 procent
van het varkens- en kippenvlees
geëxporteerd. Stank en mest blijven in
Nederland.
Willen we toe naar een evenwichtige landbouw dan mogen wij niet
meer mest produceren dan onze landbouwgronden aankunnen. De veestapel
moet daartoe met minimaal 40 procent
krimpen.
Politieke keuzes die met name
CDA en VVD (in Horst Essentie) in hun
regeerperiodes hebben gemaakt,
zorgen niet alleen voor de huidige

nd!

Gevraagd:

IMPLANTEREN, GEBITSPROTHESE
EN NAZORG ONDER ÉÉN DAK
U kunt bij ons terecht voor:

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

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

INTERNATIONAAL GROENTEEN FRUIT CHAUFFEUR m/v
• voor trekker/oplegger
• voornamelijk ritten van Venlo naar Midden-Zuid Duitsland
• zonder ruime ervaring onnodig te solliciteren
• ook regelmatig weekenden werken
• code 95 vereist
Tevens

WEEKEND/VAKANTIE/OPROEP
CHAUFFEUR m/v bijv. 65-plusser
Voor meer info en reacties info@hendrixtransport.nl
JacHendrix
Hendrix06
06-22665584
Arno
- 22 66 55 81

problemen in de gezondheidszorg,
pensioenvoorzieningen, inkomensproblemen, criminaliteit, arbeidsmarktproblemen, integratieproblemen en
maatschappelijke onrust maar ook
voor meer ziekte door een slechter
leefklimaat. Het is dan ook des te verwonderlijker dat enkele internationaal
opererende intensieve veehouderijen,
met steun van de LLTB, burgers en
politiek met hun problemen op weten
te zadelen.
André Vollenberg,
Behoud de Parel

Ziedde geej ók beneejd
óf d’n Dreumel d’r in
geslaagd is um enne
neeje Veurzitter,
Secretaris en
Penningmeister te
vinge?
Kom dán dinsdág 28 fibberwari ná de
Boorebrullef in de Mèrthal!
Weej beginne klokslaag 14.11 oor
met ’t spel. Dao nao make we d’r
same met ów en keiruig fiëst va!
En hiel misschien kriedde wál enne
sticker!!
Geej komt toch ók zeker?

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
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Ik doe mee aan Warmetruiendag
Warmetruiendag lijkt niet zo populair te zijn in Horst aan de Maas. Van de
stemmers op de poll van twee weken geleden, zegt 43 procent dat zij op
vrijdag 10 februari de thermostaat enkele graden lager heeft gezet en in plaats
daarvan een warme trui heeft aangetrokken.
Om energieverspilling tegen te gaan roepen de initiatiefnemers van
Warmetruiendag 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. Een prima initiatief om
mensen bewust te maken van energieverspilling, vindt 43 procent.
De overige 57 procent vraagt zich af of één zo’n dag wel 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.

Carnaval vieren kan ook zonder alcohol
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Over enkele dagen barst het carnavalsgeweld weer los. Drie dagen lang,
of voor sommige mensen zelfs vier, vieren we feest. We trekken ons mooiste
kostuum aan, schminken het gezicht en gaan los op de carnavalsmuziek.
Daar hoort voor veel mensen ook een biertje bij. Want wat is carnaval zonder
alcohol? Het helpt je om in de sfeer te komen, je wordt er net iets losser van
en feesten op een glas sinas of spa blauw is ook maar saai. We weten best
wel hoe we maat moeten houden. En ach, die ene keer dat we een glas te

veel hebben gedronken, zo erg is dat nog niet?
Je kunt je echter afvragen of alcohol per se nodig is om het gezellig te
hebben. Is het nou echt zo leuk wanneer je ‘s morgens met een kater wakker
wordt en niet meer kunt herinneren wat je daags ervoor ’s avonds hebt gedaan?
Sommige mensen voelen zich zelfs gedwongen om een biertje te drinken, want
ja “iedereen doet dat”. Je kunt toch best lol hebben zonder alcohol.
Carnaval vieren kan ook zonder alcohol. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 07) > Verkiezingsdebat beïnvloedt mijn stem > eens 07% oneens 93%

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook
kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders
zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Prikkeldraad om landgoed De Gortmeule
De familie Hoeijmakers (van De Gortmeule) vroeg mij een poos
geleden om te schrijven over de hachelijke situatie, waarin Landgoed De
Gortmeule zich bevindt door de ongebreidelde ingrepen van buur Limseeds
in het hen omringende landschap.
Nu heb ik wel vaker geschreven
over de bedreigingen van het
cultuurlandschap in onze gemeente,
maar nooit eerder kostte het me
zoveel moeite om de juiste woorden
te vinden. Dat heeft alles te maken
met het schrijnende en overduidelijke
onrecht dat hier plaatsvindt: als een

Schilder nodig? JBSchilderwerken.
Degelijk, betrouwbaar met overleg.
Voor een vrijblijvende offerte.
Tel. 077 475 09 80 – 06 11 35 09 70
Belfeld.
Opslagbox/werkruimte Horst.
Nieuwe opslagboxen/werkruimtes,
vanaf 25 m2, geïsoleerd, tel. 06 24 19
24 01, Businesscentrum Horst.
www.mayproosten.nl In balans zijn
en vooral in balans blijven.

gemeente haar inwoners door een
halfslachtige houding in de ellende
zet. Hoe is het in godsnaam mogelijk
dat een historisch waardevol landgoed
compleet wordt ingesloten door steeds
meer prikkeldraad en kassenbouw?
Mij bekruipt een plaatsvervangende
schaamte als Ik me afvraag hoe ons

Cursus EHAK Lottum.
Avondcursus Eerste Hulp Aan baby’s
en Kinderen met officieel Rode Kruis
certificaat in Lottum, verdeeld twee
avonden: 7 en 8 maart 2017, vanaf
18.30u. Kosten 82,50. Aanmelden kan
via info@stichting-ehak
Twedde Kans Horst. Twedde Kans
kringloop en Brocantehallimburg
is gesloten dinsdag 28 februari en
woensdag 1 maart. We zijn weer open
donderdag 2 maart.

gemeentebestuur het zo ver heeft kunnen laten komen dat uitgerekend de
familie Hoeijmakers nu in de hoek zit
waar de klappen vallen. In de Horster
natuur- en cultuurhoek waar straks
wellicht met het nieuwe bestemmingsplan nog meer onheil wordt aangericht. Aan de onbaatzuchtige inzet
van Ton en Chrit Hoeijmakers voor het
Horster culturele erfgoed kan menig
gemeenteraadslid een puntje zuigen.
Deze mensen moeten door de politiek
worden gekoesterd, geholpen en niet

Beschikbaar: appartement
voor tijdelijke bewoning voor
2 personen in buitengebied Hegelsom.
Info: 06 81 90 67 76.
Zelfvertrouwen voor je kind.
Nog 2 plaatsen voor de weerbaarheidstraining die 9 maart start!
6x samenkomen in ‘n klein groepje
om te oefenen met de eigen kracht in
soc. situaties dmv spelletjes en leuke
oef. www.zelfverzekerdkind.nl

genadeloos worden overgeleverd aan
het recht van de financieel-economisch sterkste.
Eigenlijk zouden alle lezers
van dit ingezonden stuk eens bij
De Gortmolenweg moeten gaan
kijken hoe er met het Horster
cultuurlandschap wordt omgegaan.
Praat met Ton Hoeijmakers. Vorm zelf
een mening. Laat die mening horen.
Jan Duijf,
Kloosterstraat Horst

Openingstijden carnaval Ster.
Zondag gesloten, maandag & dinsdag
13-18u. Foto Geurts & Telefoonmaken
gaan medio april verhuizen.
Stervideotheek sluit dan voorgoed.
Wij verkopen nu al onze weekfilms.
Stervideotheek 2 Venloseweg 2 Horst.
Landbouwgrond te pachten
aangeboden in Horst. Ruim 1 Ha.
Tel. 06 10 86 93 06.
www.mollen.org
Alles over mollen.

Mmm... Een park waar alles anders is!
Het Aardbeienland is per direct op zoek naar
een energieke jongeman voor het verrichten
van alle voorkomende werkzaamheden! Je hebt
groene vingers en je bent in staat om het park
netjes en sfeervol te houden.
Ben jij degene die we zoeken?
Solliciteren kan via: info@aardbeienland.nl.

www.haardstede.nl

Kreuzelweg 3, 5961 NM Horst

Tel. 077 397 02 16

Hoe dan?
We verschillen nogal eens
van mening, meneer Wilders
en ik. Deze week vatte Arjen
Lubach mijn grootste probleem
met de PVV-leider heel handig
samen in één hashtag:
#hoedan? Hiermee wil hij
iedereen oproepen Wilders te
blijven bestoken met de vraag
‘Hoe dan?’, om hem eindelijk
eens uit te laten leggen hoe hij
al zijn plannen in godsnaam
zou kunnen uitvoeren.
Het partijprogramma van de
PVV bestaat uit één enkel A4-tje.
Het omvat 273 woorden,
ongeveer net zoveel als deze
column. Niet eens zo’n gek idee:
met kort en bondig bereik je
meer mensen dan met
ellenlange teksten. Buiten dat
kan ik werkelijk geen ander
positief punt ontdekken in het
velletje papier.
Geen vluchtelingen meer
opnemen, alle moskeeën en
islamitische scholen dicht,
de koran verbieden? Helemaal
erg vind ik het dat hij zijn
aanhangers wijsmaakt dat dit
zomaar allemaal kan. Hoe dan?
Er bestaat in Nederland namelijk
ook nog zoiets als een grondwet
met daarin het recht vrijheid van
godsdienst, om maar eens iets
te noemen. Des te ergerlijk is
het dan ook dat Wilders steeds
meer macht lijkt te krijgen op
basis van deze loze beloftes.
En die beloftes kan hij blijven
doen, want hij is nauwelijks
aanspreekbaar op de zwakke
punten in zijn programma.
Lastig debat op het programma?
Zeggen we gewoon af met een
zielig excuus. Kritisch interview
in een dagblad? Doen we niet,
want de media zijn niet te
vertrouwen. Het lijkt mij
inmiddels wel duidelijk dat het
antwoord op de vraag ‘hoe dan?’
echt niet meer gaat komen.
Simpelweg omdat dat antwoord
er niet is.
Mijn stem gaat deze
verkiezingen niet naar de PVV.
Daar ben ik alvast uit. Nu nog
een keuze maken tussen de
overige 27 partijen.

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Gewijzigde afvalinzameling
tijdens Carnaval
Vanwege Carnaval wordt op maandag 27 februari en dinsdag 28 februari geen afval ingezameld.
Inwoners van America, Griendtsveen en
Horst-Noord die normaal gesproken hun afval
op maandag 27 februari zouden aanbieden,
kunnen zaterdag 25 februari restafval en
plastic verpakkingen, blik en drankpakken
(PMD) aan de straat zetten.

en plastic verpakkingen, blik en drankpakken
(PMD) aan de straat zetten.

Inwoners van Lottum en Grubbenvorst (ten
oosten van de A73) die normaal gesproken
hun afval op dinsdag 28 februari zouden
aanbieden, kunnen zaterdag 4 maart restafval

U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken
op uw digitale afvalkalender via
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl of
via de afvalwijzer app.

Voor keukenafval is er geen inhaaldag. Dit kunt
u op de eerstvolgende reguliere ophaaldag aan
de straat zetten.

Zwerfafval: op 25 maart
pakken we het samen op!

Cluster kommunikasie vân de gemaent

Horst aan de Maas doet op 25 maart 2017 weer mee aan de landelijke opschoondag.
In de hele gemeente zijn die dag groepen inwoners in touw om zwerfafval op te ruimen.
Doet u mee?
Zwerfafval opruimen in uw dorp
Dorpsplatforms, buurtverenigingen,
wildbeheereenheden en andere lokale clubs
worden van harte uitgenodigd om op 25 maart
een opruimactie organiseren. Dit kan in de
eigen woonomgeving maar ook bijvoorbeeld in
een natuurgebied. Een opruimactie duurt 2 tot
3 uur.
De gemeente ondersteunt
De gemeente levert het opruimmateriaal zoals
knijpers om het zwerfafval op te pakken,

vuilniszakken, veiligheidshesjes en werkhandschoenen. Na aﬂoop van de actie worden de
materialen én de volle vuilniszakken opgehaald. Voor de deelnemers staat dan een kop
koffie of thee met een stuk vlaai klaar.
Aanmelden vóór 16 maart
Geïnteresseerd? Neemt u dan vóór 16 maart
contact op met Angela Alards van de gemeente
Horst aan de Maas. Stuur een e-mail naar
gemeente@horstaandemaas.nl of
bel 077 - 477 97 77.

Uitnodiging
sleuteloverdracht
carnavalszondag
Op carnavalszondag ontvangen de
prinsen van de gemeente Horst aan de
Maas de sleutel van hun koninkrijk uit
handen van burgemeester Kees van
Rooij.
De sleuteloverdracht vindt plaats in de
Mèrthal en begint om 10.45 uur.
Iedere inwoner van de gemeente wordt van
harte uitgenodigd deze jaarlijkse happening
bij te wonen.
Cluster kommunikasie vân de gemaent

ontvangst
FiëstelikeFiëstelike
ontvangst
vân de Prinse
vân de Prinse
door ‘t Gemaentebesteur
door ‘t Gemaentebesteur

Gemeentehuis gesloten
tijdens Carnaval
In verband met Carnaval zijn het gemeentehuis en Openbare Werken gesloten op
maandag 27 februari en dinsdag 28 februari 2017.
Team Burgerzaken is beide dagen tussen
10.00 en 11.00 uur uitsluitend bereikbaar
voor het maken van afspraken voor het
doen van geboorte- en/of overlijdensaangiften, op het telefoonnummer
06 - 53 35 59 73.

Voor dringende meldingen met betrekking
tot Openbare Werken die niet uitgesteld
kunnen worden, mag u het storingsnummer
06 - 23 49 82 49 bellen. Het gaat hier dus
uitsluitend om dringende meldingen, waarbij
direct gevaar voor de omgeving dreigt.

Vraag over je belastingaanslag?
Stuur ons een appje!

Volgende week ontvang je jouw belastingaanslag in de brievenbus of de
Berichtenbox van MijnOverheid. Heb je een vraag over jouw
belastingaanslag? Stel deze dan gemakkelijk en snel via WhatsApp!
We zijn bereikbaar via 06 13 49 30 96.

Aanslag gemeentelijke
belastingen 2017
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
Kerkbosweg 25
Kerkbosweg 27
Kerkbosweg ongenummerd
Hofweg 43
Zwarte Plakweg 69
Broekhuizen
Haasendonkerweg 1
Grubbenvorst
Hagelkruisweg 3
Lottumseweg 43
Meerlosebaan 1C

Horst
Pr. Marijkestraat 5
Kranestraat 90
Benderstraat 15

George Vancouverstraat 15, 17, 19

Lottum
Past. Kerboschlaan 6

Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende
bestemming
Vestiging Wet Voorkeursrecht
gemeenten artikel 6 (Wvg)
Vaststelling Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021
Leidraad Invordering Gemeentelijke Belastingen 2017 en
Incassoreglement 2017

Sevenum
De Hees 10
Op den Bergen 6
De Krouwel (kavel 22)
Markt 21
Broek ongenummerd
Piri Reisweg 21

Tienray
Swolgenseweg 31

Inwoners en bedrijven van Horst aan de
Maas ontvangen binnenkort de aanslag gemeentelijke belastingen. Deze aanslag heeft
betrekking op de onroerende zaakbelasting
(OZB), rioolhefﬁng, reinigingshefﬁng en de
WOZ-beschikking. Uitgebreide informatie
hierover vindt u op www.horstaandemaas.nl.
WOZ-waarde
De gemeente stelt jaarlijks de waarde van alle
onroerende zaken in de gemeente vast, de
zogenaamde WOZ-waarde. De WOZ-waarde
die vermeld staat op de aanslag 2017 geldt
voor het belastingjaar 2017 en is gebaseerd op
de waardepeildatum 1 januari 2016.
Taxatieverslagen op MijnOverheid
Het taxatieverslag van uw eigen woning kunt u inzien op MijnOverheid. In het onderdeel Persoonlijke Gegevens vindt u vanaf 28 februari informatie over de taxatieverslagen 2016 en 2017. U
ziet hier ook de kenmerken van uw eigen woning
die de WOZ-waarde bepalen. Om deze informatie te raadplegen logt u in met uw DigiD-code.
Voorheen kon u deze informatie raadplegen in

het belastingloket op www.horstaandemaas.nl.
Dit belastingloket is opgeheven. Via de website
van de gemeente kunt u nog wel bezwaar maken
en automatische incasso regelen.
Berichtenbox
Als u zich vóór 8 februari aangemeld heeft voor
de Berichtenbox, ontvangt u hier de aanslag
gemeentelijke belastingen 2017. U kunt zich
eenvoudig aanmelden voor de Berichtenbox.
Meer informatie hierover leest u op
www.horstaandemaas.nl/Berichtenbox.
Meer informatie op www.horstaandemaas.nl
Op www.horstaandemaas.nl vindt u meer
informatie over de gemeentelijke belastingen
en de wet WOZ. Wilt u persoonlijk contact?
Van maandag tot en met vrijdag zijn we tussen
8.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar op het
nummer (077) 477 97 77.
We helpen u ook graag verder aan het loket in
het gemeentehuis.
U bent welkom van maandag tot en met vrijdag
tussen 9.00 - 12.00 uur. U kunt ook een afspraak maken voor een ander tijdstip.

Reconstructie doorgaande
route Broekhuizen
Na de carnaval wordt een grote reconstructie uitgevoerd binnen de bebouwde
kom van Broekhuizen op de Lottumseweg,
Hoogstraat en Broekhuizerweg. De werkzaamheden starten op 1 maart.
Werkzaamheden
De rijbaan wordt voorzien van een nieuwe laag
asfalt. Aan beide zijden worden ruime rode
fietsstroken aangebracht. Het vrij liggende
fietspad tussen de Veerweg en de Broekhuizerweg in Broekhuizenvorst blijft gehandhaafd.
Het centrumgedeelte tussen de twee aansluitingen van de Veerweg wordt uitgevoerd in
streetprint. Hierbij wordt het rode asfalt voorzien van een klinkerprofiel. Daarnaast worden
langs de weg nieuwe lichtmasten geplaatst.
Aansluitend vindt ook nog een sanering van
de waterleiding plaats door WML. Deze werkzaamheden kunnen niet gecombineerd worden
met de reconstructie. Hierbij worden de trottoirs
langs de doorgaande route volledig vernieuwd.

Ook met de carnaval

Verkeersmaatregelen en omleidingen
Vrijwel het volledige werk wordt uitgevoerd met
een halve afzetting. Hierbij wordt slechts één
rijstrook afgezet en kan het verkeer gewoon
door. Gedurende het freeswerk en het aanbrengen van het asfalt wordt de doorgaande
route gedurende 3 dagen volledig afgesloten.
Het (lokale) verkeer wordt omgeleid aan de
westzijde van het dorp. De toename van verkeer kan hier mogelijk enige overlast veroorzaken. Vrachtverkeer wordt in een grote route om
Broekhuizen heen geleid.
Na Pasen wordt de streetprint aangebracht op
de Hoogstraat tussen de twee aansluitingen
van de Veerweg. Deze is dan 7 werkdagen afgesloten voor alle verkeer. Het (lokale) verkeer
wordt omgeleid via de Veerweg. Het vrachtverkeer volgt de grote omleidingsroute rond
Broekhuizen.
Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met
Theo van Gend via 06 - 5230 4343.

8 maart 2017

DAG VAN HET FAMILIERECHT
Het familierecht is bij uitstek een rechtsgebied, dat zich

• Gezag, omgangsregeling en ondertoezichtstelling

maar zij hebben ook kennis van de emotionele kant van

bezig houdt met onderwerpen die u persoonlijk en op

• Adoptie en stiefouderschap

een scheidingsproces en/of andere conflicten waarbij

emotioneel gebied raken. Denk bijvoorbeeld aan een

• Erkenning/ontkenning vaderschap

emoties een rol spelen.

echtscheiding, het gezag over uw kinderen of een nala-

• Bewind, mentorschap en curatele

tenschap. Dat maakt het soms lastig om door de bomen

• Naamswijziging

Kunnen wij u helpen?

het bos te zien en goede en weloverwogen beslissingen

• Erfrecht

Kom gerust langs op 8 maart 2017 voor het stellen

te nemen met betrekking tot de juridische, financiële en

van uw inhoudelijke vragen op familierechtelijk gebied,

persoonlijke gevolgen van een levensgebeurtenis.

Mediation

Wij kunnen u daarbij helpen.

Wist u dat de familierechtadvocaten van TRC Advoca-

over hoe een adviestraject of mediation in zijn werk gaat

ten allemaal tevens gecertificeerd vFAS-mediator zijn?

of om vrijblijvend kennis te maken met één van onze

Heeft u een vraag op het gebied van het familierecht?

Al onze familierechtadvocaten hebben minimaal 10 jaar

familierechtadvocaten/mediators.

Kom op woensdag 8 maart 2017 langs voor gratis advies

ervaring als advocaat en hebben naast een juridische

op het gebied van:

specialisatieopleiding op het gebied van het familierecht

Onze kantoren in Horst aan de Hoofdstraat 19 en

• Echtscheiding

tevens een 3 jarige opleiding tot mediator gevolgd om

Veldhoven aan het Bolwerk 18 en zijn die dag geopend

• Boedelverdeling

partijen deskundig en verantwoord te kunnen begeleiden

van 9:00u tot 18:00u. Wij zullen u graag te woord staan:

• Huwelijkse voorwaarden

in een mediationtraject.

u bent samen welkom met uw (ex-)partner of alleen.

• Verdeling pensioenaanspraken

De familierechtadvocaten/mediators van TRC Advocaten

• Alimentatiezaken

bieden niet alleen specialistische juridische kennis,

maar ook voor het verkrijgen van verdere informatie

Een afspraak maken is niet nodig.

Voor meer informatie verwijzen bij u
graag naar www.trc-advocaten.nl.
Als u meer vragen heeft of een
afspraak wilt maken voor in de
avonduren, kunt u contact opnemen
met mr. Edward Plass voor ons kantoor
in Horst op nummer 077-3988182 of
voor ons kantoor in Veldhoven met
mw. mr. Ghislaine van Kooten,
mw. mr. Evelien Geerings of mr. Sander
Baetens op het nummer 040-2944500.
Evelien Geerings, Sander Baetens, Edward Plass en Ghislaine van Kooten. Familierechtadvocaten en tevens mediators bij TRC Advocaten.
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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.

Eigen keuzes maken
Mensen maken samen hun leefomgeving. Essentie gelooft als lokale
partij in de kracht van inwoners. Burgers zijn prima in staat om eigen
keuzes te maken. Het geven van vertrouwen is daarbij belangrijk en
prikkelt creativiteit.
Onze inwoners, bedrijven en
verenigingen kennen een sterk
zelforganiserend vermogen.
Dit blijkt uit veel initiatieven.
Kijk ook naar voorbeelden als

Afslag 10, het samengaan van vier
korfbalverenigingen naar SV Oxalis,
of het dorpsplatform Hegelsom.
Allemaal Initiatieven waar mensen
hun leefomgeving bepalen. Dat maakt

Horst aan de Maas krachtig.
Dit zelforganiserend vermogen
is ook de basis van de identiteit
en leefbaarheid in de zestien
verschillende kernen van onze
gemeente en dat moet zo blijven.
Dit geldt ook voor mensen en
situaties waarin inwoners hun
verantwoordelijkheid niet kunnen
nemen omdat het even niet zelf

lukt. Mensen die niet willen,
moeten we prikkelen. Ook hiervoor
maken we beleid en nemen onze
verantwoordelijkheden. We proberen
hiermee weer perspectief te creëren.
Wie niet kan delen, kan ook
niet vermenigvuldigen. Het is in de
toekomst niet meer houdbaar om
in alle kernen alle voorzieningen te
hebben. Essentie wil zorgen dat dit

wel zoveel mogelijk blijft. Hiervoor
is het belangrijk dat inwoners
samenwerken en initiatieven
ontplooien. Kijk naar de fusie van de
basisscholen in Tienray en Swolgen.
Deze zijn tot de conclusie gekomen
dat samengaan beter is.
Bart Bertrams,
Essentie

Avond over intensieve veehouderij
Vorige week dinsdag, 14 februari, vond op het gemeentehuis in Horst
een themavergadering plaats over intensieve veehouderij. In deze
agrarische gemeente een belangrijk thema, omdat we veel intensieve
veehouderijen hebben en er steeds meer burgerinitiatieven ontstaan die
aangeven dat ze een andere invulling rond dit beleid willen. Dit was te
zien aan het aantal mensen dat de avond bezocht. De politieke tribune
heeft zelden zo vol gezeten. Er waren verschillende groepen aanwezig.
Zowel belangengroepen, ondernemers, als individuen gingen de discussie
met elkaar aan over wat we als gemeente moeten doen met mest
verwerking en ruimtelijke ordening.
Wat voor D66 belangrijk is, is
dat we als gemeente Horst aan de

Maas tot een visie komen met wat
we met de IV willen. Nu ontbreekt

die, en hebben we als enige maat de
‘Horster Maat’, die inhoudt dat een
veehouderij tot 1,5 hectare uitgebreid
mag worden. In onze ogen geen
goed uitganspunt, omdat dat niets
zegt over dieraantal, geur-, fijnstofof ammoniakoverlast. Om tot een
gemeentelijk gedeelde visie over
de intensieve veehouderij te komen
zijn we benieuwd naar de visies
hierover van alle partijen. We hebben
ook zelf enkele keren de uitdaging
gekregen met een visie te komen,

met name door het CDA. Dat diezelfde
partij een van de partijen is die
ons idee dat alle fracties hun visie
zouden verkondigen tegenhield,
vinden we dan ook vreemd. Doe die
uitdaging dan ook niet. Sterker nog,
het lijkt ook niet of deze partij zelf
een visie heeft. Ze heeft tot nu toe
stelselmatig vermeden haar positie
openlijk aan te geven over hoe ze
de gezondheid van de omwonenden
gaat beschermen en de boer volop
ruimte gegeven. Door het uiten en

het creëren van een gezamenlijke
visie kun je als raad stappen gaan
zetten en weten onze inwoners
waar ze aan toe zijn. Dat sommige
inwoners nu al meer dan 10 jaar
een groot deel van hun tijd steken
in procedures rondom vergunningen
en bestemmingsplannen die telkens
opnieuw beginnen, kan niet. Voor de
boeren geldt precies hetzelfde.
Jim Weijs,
D66 Horst aan de Maas

Ondernemend, actief en saamhorig
De drie kernwaarden die duidelijk naar voren kwamen bij een gemeen
telijk onderzoek onder inwoners en ondernemers: het verhaal van Horst
aan de Maas. Informatie die zal worden gebruikt om het imago van Horst
aan de Maas nog verder te versterken.
Onze zestien kernen hebben
elk hun eigen verhaal. In het ene
dorp duidelijker dan in het andere,
maar altijd met een actief betrokken
dorpsleven, een bruisend verenigingsleven, een rijkdom aan groen,
gezonde ondernemerszin, een prima
ligging voor het woon-werk verkeer

en genoeg potentiële werkgelegenheid
in de regio die als een rode draad door
de dorpen lopen.
Kunnen we dan achterover gaan
leunen? Zeker niet. Er zijn altijd punten
die voor verbetering vatbaar zijn of die
in de loop van de tijd weer hoognodig aandacht vragen. Vaak zijn u en

ik de ogen en oren in een dorp, we
signaleren bepaalde tekortkomingen.
Een verkeerssituatie die een doorn
in het oog is, een plantsoen wat er
hopeloos bijligt, een busverbinding
die te wensen overlaat, een gebrek
aan sociale huurwoningen, angst voor
bepaalde ontwikkelingen of dreigende
sluiting van accommodaties.
Zaken die benoemd moeten
worden om de leefbaarheid en het
voorzieningenniveau, voor nu en naar
de toekomst toe, zoveel mogelijk

veilig te stellen. Wij als PvdA Horst
aan de Maas en onze collega raads- en
commissieleden zijn altijd benaderbaar
om dit kenbaar te maken. Daar zitten
we voor als gekozen volksvertegenwoordigers dus schroom vooral niet om
daar gebruik van te maken. Samen met
dorpsraden, verenigingen, individuele burgers, en ondernemers zijn we
tot veel in staat. Een mooie leefbare
gemeente maken we samen!
Eric Seuren,
PvdA Horst aan de Maas

Discussie-avond intensieve veehouderij en mestverwerking
Dinsdag 14 februari vond in het gemeentehuis een thema-avond plaats
over de bovenstaande onderwerpen waarbij voor- en tegenstanders van IV
en mestverwerking hun ideeën over deze onderwerpen naar voren konden
brengen.
Aan de hand van stellingen
gingen raadsleden en overige
aanwezigen met elkaar in discussie
over de onderwerpen. Het was
een interessante en goed geleide
discussieavond. Hoewel de SP bij de
uiteindelijke behandeling in de raad
onder behoud van het voorliggende

raadsvoorstel zijn volledige visie
zal presenteren zijn er nu toch al
een aantal onderwerpen die we
nader willen duiden. We hebben
aangegeven dat voor de SP geldt:
Meten is Weten. Dit houdt in dat
als een ondernemer overlast kan
geven voor zijn omgeving, deze ook

door duidelijke metingen van de
overlast (bijvoorbeeld ammoniak)
moet aantonen dat hij zich aan de
regels houdt. Bij veel bedrijven
zoals chemische industrie en
autoschadebedrijven is dit al langer
regel. Een ander aspect is handhaven.
Als gevolg van de vele telefoontjes
die wij hierover krijgen, en ondanks
dat milieuoverlast volgens de
gemeente prioriteit heeft, kunnen
wij alleen maar de conclusie trekken
dat handhaving te wensen overlaat.

Hier moet meer prioriteit aan worden
gegeven, voor de omgeving maar
ook voor de ondernemers en zeker
voor die zich wel aan de regels
houden. In de stellingen werd ook
aangehaald dat de ondernemers
bepaalde rechten hebben die niet
afgenomen zouden mogen worden.
Dit is wat ons betreft ook zo, maar
we willen ook zeker niet tornen aan
de rechten van omwonenden van
deze bedrijven. Hoewel zij in het
buitengebied wonen, waar men meer

overlast kan ondervinden, hebben zij
ook een fundamenteel recht op een
gezonde woon- en werkomgeving.
Dit wordt in de discussie te weinig
meegenomen volgens de SP. Al
met al kunnen we terugzien op een
interessante avond, en we kijken
reikhalzend uit naar de avond over IV
en mestverwerking in relatie tot de
volksgezondheid.
Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

23
02

en zo 19

GEPLUKT Nellie Peeters

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.

Nellie omschrijft haar jeugd als rustig,
en daar is ze tevreden mee. “We zijn
nooit op vakantie geweest. Maar dat
heb ik ook niet gemist. Dat was toen
ook minder. We gingen dagjes uit met
de familie. Dat was dan met mijn oom,
tante en neven erbij. Met zijn achten in
een Opel Kadett, en wij zaten dan in de
achterbak. Dan gingen we een dagje
naar Wanroy of een dagje ’moelbaere’
plukken in België.”

Combinatie
is ideaal voor mij

Van de kleine dingen geniet Nellie Peeters (52) uit Horst het meest. En of dat nu een vogeltje buiten is, of dat
iedereen in huis fijn zijn eigen ding doet, maakt voor haar niets uit. Deze week wordt zij geplukt.
Nellie is in Horst opgegroeid, en
heeft nooit ergens anders gewoond
dan in het jamdorp, de Norbertuswijk.
“Van de Oranjestraat naar de

Marijkestraat naar de Margrietstraat.
Wat zou dat in vogelvlucht zijn? Een
rondje van 100 meter, zoiets? Ik ben
opgegroeid met één broer, en ook die
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Met kleine stappen
vooruit
Als ze zou mogen kiezen zou ze in
de toekomst niets meer veranderen.
“Ik heb geen grote dromen, zoals naar
Australië gaan of parachute springen.
Ik ben geen grote avonturier. Je leeft
nu en moet er nu uithalen wat er in
zit. Geen grote stappen, met kleine
stappen kom je ook vooruit. Ik voel me
goed als iedereen in huis zijn eigen
ding doet en ik met een muziekje op
aan het mozaïeken ben, en dan buiten
een vogeltje zie. Zoiets is al genoeg.
Het zijn de kleine dingen. Dat heb ik
wel geleerd. Je moet de kansen pakken
die voorbij komen, en ook niet in het
verleden blijven hangen. Doorgaan,
genieten, leef. ‘Leef’ is wel een beetje
mijn woordje denk ik.”

Equestrian Centre de Peelbergen zoekt een

LEIDINGGEVENDE HORECA

Ben jij:

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.

2

woont weer een straat verder. En ook
hij heeft, op zijn studententijd na, nergens anders gewoond dan in Horst. Dus
we wonen allemaal dicht bij elkaar.”

Na de lagere school ging ze
naar de leao, het lager economisch
en administratief onderwijs, in
Venray en vervolgens naar de meao,
het middelbare economisch en
administratief onderwijs, in Venlo.
In de tijd dat ze op de meao zat heeft
ze Ton ontmoet toen ze als collega’s
in de kas werkten. “En als we dan vrij
waren zaten we heel veel bij de Vlies.
Ton was daar dj en ik stond achter de
tap.” Nellie en Ton zijn na dertien jaar
verkering in 1997 getrouwd en hebben
twee kinderen, Stijn (19) en Ruben
(17).
“Ik ben na de meao een jaar bij
de Rabobank op kantoor gaan werken.
Vervolgens ben ik op een accountantsbureau gaan werken. En daarna ben ik
aan de slag gegaan bij de post. Dat was
toen ik er achter kwam dat een hele
dag op kantoor zitten echt niks was
voor mij. De post was daarentegen een
leuke combinatie van eerst sorteren,
en daarna de straat op gaan. Daar had
ik dan vrijheid.” Ze is vervolgens bij de
post gestopt omdat de directrice van
de bibliotheek haar voor de derde keer
vroeg of ze daar wilde komen werken,
naar aanleiding van vrijwilligerswerk
dat ze daar ooit deed. “Dat bevalt tot
nu toe goed. Het bleek dat de combinatie van klanten helpen en iets op

kantoor doen ideaal voor mij is, en bij
de bieb wissel ik dat af.”
Haar vrije tijd besteedt ze voor
een groot gedeelte aan mozaïeken.
Hierin vindt ze rust. “Maar voor mij
is het ook het creëren van iets dat
bij je binnenkomt. Zo is een boom
in onze achtertuin dood, en die wil
ik graag helemaal volmaken met
mozaïek. Zoiets vind ik mooi om te
maken. Soms mag ik iets mozaïeken
in opdracht, dat vind ik ook wel heel
leuk. Dat ik de ene keer van iemand
te horen krijg dat ik een bepaald iets
moet maken, en de andere keer zelf
iets mag verzinnen. Daar heb ik dan
ook graag muziek bij opstaan.” Ze gaat
ook regelmatig met haar man Ton naar
concerten. Het liefst gaat ze dan naar
de kleine zalen. Want met grote zalen
zoals de Ziggo Dome heeft ze niet zo
veel. “En wandelen is ook nog wel een
ding. Dat doen Ton en ik ook graag.
En dag naar het zuiden of naar de
Veluwe, en daar dan een ronde lopen.
Of gewoon een rondje Horst.”

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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- een teamplayer die collega’s kan motiveren en coachen
- enthousiast, flexibel
- pro-actief, initiatiefrijk en gastgericht
En zie jij onze gasten graag met een glimlach vertrekken
en natuurlijk weer terugkomen?
Dan zoeken we jou!
Stuur jouw CV naar: info@peelbergen.eu
t.a.v. Frank Laenen

www.peelbergen.eu | 077 76 30 110
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Pleun Philipsen
17
Horst
De Rooi Pannen
Eindhoven

Wat voor reis zou je ooit nog willen
maken?
Een verre reis naar verschillende
landen. Dan zou ik niet alleen maar
in hotels willen verblijven. Ik wil dan
kijken hoe het daar echt aan toe gaat
en de cultuur leren kennen. Zuid-Afrika
is een land dat ik sowieso zou willen
zien. Met school gaan we binnenkort
naar Dubai. Deze reis wilde ik ook al
langer maken.
Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Heel vloeiend een taal buiten Engels
en Duits willen leren spreken. Spaans
lijkt me bijvoorbeeld een mooie taal
om te kunnen spreken. Hiermee zou ik
dan ervaring op willen doen voor mijn
horeca-opleiding zodat ik ook gasten
in het buitenland te woord kan staan.

is op zoek naar een

Graag zou ik straks in het buitenland
stage lopen.
Wat zou je nog willen doen in
je leven?
Dat zijn meerdere dingen: mijn studie
afmaken, een vervolgstudie doen en
de reis die ik nog wil maken. Na mijn
horecaopleiding zou ik graag naar de
hoge hotelschool in Maastricht gaan.
Hotel lijkt me leuker dan restaurant en
de hotelschool Maastricht is een hoog
aangeschreven opleiding. Na deze
opleiding wil ik achter de frontoffice in
een hotel willen werken.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Toen op het einde van de crematie van
mijn vader het nummer Eternal Flame
van the Bangles werd gedraaid. Dit was
altijd zijn favoriete nummer. Het was
echt het laatste afscheid, dus het was
wel een heel emotioneel moment.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Altijd precies op tijd of net te laat. Eerst
was ik altijd heel vroeg en altijd op tijd.

C2C
chauffeur

aan
Pleun Philipsen

Later kwam er een omslag omdat ik de
hele tijd op mensen moest wachten.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
We hadden vorige week dinsdag een
fotoshoot met het gezin en mijn vriend.
Dit was bij dezelfde fotograaf als onze
eerdere foto’s uit 2009. Deze foto’s
waren namelijk wel aan vervanging
toe.
Hoe heb je je beste vriend of
vriendin ontmoet?
Ik heb twee beste vriendinnen en ken
ze beide via het Dendron. Ze zitten
alleen niet bij elkaar in de vriendengroep.
Wat is je favoriete hobby?
Met vriendinnen afspreken en uitgaan.
Ik vind het leuk om gezellig bij elkaar
te zitten, bij te kletsen en een wijntje
te drinken.
Heb je een bijbaantje?
Ik werk bij Restaurant en Partycentrum
De Turfhoeve in Sevenum. Hier heb
ik het echt naar mijn zin en kan
ik veel leren voor mijn opleiding.

Ik sta in de bediening en loop af en toe
een dagje mee in de koude keuken.
Meestal werk ik zondag een volle
dag en werk af en toe op zaterdag of
doordeweeks.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Met mijn vriendinnen afspreken of
uitgaan. In het weekend mag ik wel
vaak werken bij De Turfhoeve. Dit vind
ik dan niet zo erg, want ik werk in een
leuk team.
Wie is je grote voorbeeld?
Mijn vader was echt mijn voorbeeld.
Hij wilde me echt altijd helpen om het
juiste te doen. Als ik een probleem had,
kwam hij altijd met een goede oplossing. Bijvoorbeeld wanneer ik een toets
of presentatie had wist hij altijd hoe ik
dat dan aan moest pakken. Hij heeft
mij heel ver geholpen in mijn leven.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Dat je eerlijk tegen elkaar kunt zijn,
daar hecht ik veel waarde aan. Je kunt
nog zo’n goede vrienden zijn, maar
je hebt er niet zo veel aan als je niet
eerlijk kan zijn. Je moet je verhaal bij
elkaar kwijt kunnen.
Wat ligt er onder jouw bed?
Mijn volleybalspullen van vroeger
liggen daar nog. Ik had een blessure
opgelopen tijdens een wedstrijd en
mocht daarna niet meer volleyen.
Aan volleyen heb ik veel goede
herinneringen. Deze sport motiveerde
me en zorgde ervoor dat ik mijn hoofd
kon leegmaken. Toch mis ik het niet zo
heel erg, want ik zou er nu geen tijd
meer voor hebben.
Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst
ontmoeten?
Als ik mensen voor het eerst ontmoet
ben ik vaak verlegen. Wanneer ik
mensen wat langer ken hoop ik dat ze
me zien als een spontane meid waar je
veel mee kunt lachen. Niet alleen mee
kunt lachen maar ook als iemand die
serieus kan zijn als het moet en iemand
die je kunt vertrouwen.
Wat is het laatste cijfer dat je op
school hebt gekregen?
Een 8.1 voor bedrijfseconomie. In dit
vak moet ik altijd veel moeite steken.
Door veel hulp heb ik uiteindelijk die
8.1 kunnen halen en ik ben er best wel
trots op.

PERFECT FINISH BV
m/v

• in het bezit van een groot rijbewijs.
• het salaris is volgens CAO beroepsgoederenvervoer.
• wij vragen een gemotiveerde en flexibele inzet.
Heb je interesse of wil je nog meer informatie?
Mail dan naar karin@sikes.nl
Gesitrans C2C BV
Rouwkuilenweg 43, 5813 BH Ysselsteyn
0478 - 54 16 20 of 06 - 29 50 19 29

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

Trump
tijd
En het is weer tijd voor een
column over Donald Trump.
De laatste keer dat ik over
Trump schreef gaf ik hem het
voordeel van de twijfel. Toen
had ik het vooral over hoe hij
tegen immigranten aankijkt en
hoe hij wil gaan handelen als
president. Dat hij volledig door
zou draaien vooral tegen de
media had ik niet zien
aankomen.
In zijn laatste persconferentie
had hij het er alleen maar over
hoe de media hem wilden
dwarsbomen en hoe ze leugens
over hem verspreiden. Dat een
Amerikaanse president zo
spreekt over de media, doet me
natuurlijk erg veel pijn in mijn
journalist-in-wording-hart.
Op deze manier krijgen mensen
een slecht beeld over de media.
Desondanks vind ik het het
ergste voor de mensen die op
hem hebben gestemd.
De dingen die hij wil doorvoeren
(zie de immigratiewet) kloppen
rechtelijk van geen kant en
kunnen daardoor helemaal niet
doorgevoerd worden. Het enige
dat hem interesseert zijn de
media.
Al die mensen die een
verandering willen en daarom
op Donald Trump hebben
gestemd, hebben een president
gekregen die alleen met zichzelf
bezig is en nog steeds denkt dat
hij campagne aan het voeren is.
Deze mensen hebben beter
verdiend. Of ik het helemaal
eens ben met Trump-stemmers
laat ik in het midden, maar dit
slappe aftreksel van de oh zo
grote Donald Trump hebben ze
niet verdiend. Deze man is
volledig doorgedraaid en zelfs
zijn eigen partijleden maken zich
zorgen. Als president en politi
cus, zou ik me dan toch even
achter de oren krabben of het
eigenlijk wel goed is wat ik aan
het doen ben. Mister Donald
Trump, get your shit together.
U bent eindelijk president, dus
gedraag u dan ook als president.
Liefs,
Puck
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Tour de Boer in Hegelsom
De trouwerij van het boerenbruidspaar van CV De Tuutekop uit Hegelsom is op maandag 27 februari in zaal
Debije in Hegelsom.

27 februari is de grote dag voor het
jonge boerenbruidspaar en de grote
boerenfamilie. Het bruidspaar bestaat
uit Jean-Louis vaen Josef vaen d’n
Östrik en Maria vaen de Heijnestroat
en Elise vaan Lex en Greet, ook wel
’de familie vaen Trapp’ of Luuk Janssen
en Elke Janssen. Ze gaan voorop tijdens
de carnaval in ’t Tuuteriek onder het
motto: ’Dit joar vieren weej de carnaval
in Franse sferen. Zet ow werk efkes aan

de kant, daan stoan weej met ós familie veur un moei fiëustje garant’.
De organisatie van de
Boerenbruiloft is in handen van fietsclub De Slappe Band en zij heeft als
thema gekozen Tour de Boer. Dit keer
wordt de dag om 14.00 uur afgetrapt
met een ‘Rundje ûm de Kerk’ in plaats
van een boerenstoet. Om 14.00 uur
starten de kinderen met hun creatie
op wielen en om 14.30 uur starten

de volwassenen met hun creatie op
wielen. Om 15.00 uur gaat iedereen naar de zaal en vervolgens is
om 15.15 uur de prijsuitreiking van
Tour de Boer. Aaneensluitend aan de
prijsuitreiking gaat rond 15.30 uur de
trouwerij in een toneelvorm gespeeld
worden en gaat de receptie om
16.11 uur beginnen. De dresscode voor
bezoekers is ouderwetse kleding met
een Frans tintje. (Foto: Stef Dekker)

Vrijgezellenbal Kleffe Zök
Joekskapel de Kleffe Zök organiseert op zaterdag 25 februari vanaf 20.30 uur een themabal in café De Beurs
in Horst. Het bal is bedoeld voor iedereen die “vrijgezel is, binnenkort vrijgezel wordt of ooit vrijgezel was”.
Het traditionele bal van de
Kleffe Zök heeft dit jaar als thema
Vreejgezellenaovend. De joekskapel
is dit jaar namelijk de huiskapel
van het Boorebroedspaar dat

dinsdag 28 februari gaat trouwen. Deze
avond zijn er optredens van onder
meer de joekskapel zelf, Krangs Um,
Twie Handen Op Iën Proek, Huub en
Chris, de Vèrkesköp, Jeroen en Sam,

Heite Soep, Altiëd Noëts te Laat,
H4 en Veul Plezeer en Hofdanseres
Annemiek. Kijk voor meer informatie
op de facebookpagina van de
Kleffe Zök.

Stukken Kantfabriek verhuizen
naar Leiden
Drie stukken uit de collectie van Museum de Kantfabriek krijgen een plek in de permanente tentoonstelling
van het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. Het gaat om gebruiksvoorwerpen van de familie Van Wittenhorst.
De drie stukken die nog tot
en met zondag 26 februari in
het museum zijn te zien, zijn
een Venetiaans drinkglas uit de
16e eeuw, een fragment uit een
wijnfles met familiewapen uit de
17e eeuw en een fustkraan voor

een wijnvat uit de 18e eeuw. De
archeologische vondsten werden
gedaan in 1969 bij de kasteelruïne
in Horst. De drie pronkstukken
worden door Museum de Kantfabriek
in bruikleen gegeven aan het
Rijksmuseum voor de Oudheid in

Leiden. Het museum in Leiden is
het nationaal archeologiemuseum
van Nederland. Er zijn meer
streekvondsten in Leiden te zien.
Topstuk in het museum is de
bekende Gouden Peelhelm die in
1910 werd gevonden in de Peel.

Hôrster Carnavals Parade
De zesde editie van de Hôrster Carnavals Parade vindt plaats op zaterdag 25 februari. De parade is op het
Wilhelminaplein in Horst en is van 13.11 tot 20.11 uur.
Ook dit jaar slaan Liesbeth’s
Grand Café, Het Proef Lokaal Van
Horst en De Lange Horst de handen
weer ineen om carnaval in te luiden.
Er zijn optreden van diverse Limburgse
artiesten, waar onder Beppie Kraft,
W-Dreej, De Toddezek, Frans Theunisz

en Bjorn & Mieke. Nieuw dit jaar is de
plek van het podium. “Dit jaar plaatsen
we het podium aan de andere kant
van het Wilhelminaplein. In plaats van
een ‘omgekeerde trechter’, is er nu
sprake van een ‘juist-gekeerde trechter’.
Zo kunnen nog meer carnavalsvierders

genieten van dit festijn”, aldus Sven
van Berlo namens de organisatie.
Bezoekers wordt geadviseerd het plein
via de Jacob Merlostraat, Librije of de
Veemarkt te betreden. Fietsen kan men
plaatsen op zowel het Lambertusplein
als het Rode Kruisplein.

Stichting Jeugdcarnaval Hegelsom

Jeugdboerenbruiloft
Hegelsom
Het jeugdboerenbruidspaar van Hegelsom, Quin en Jennifer, wordt op
zondag 26 februari in de onecht verbonden tijdens de jeugdboerenbruiloft
van stichting Jeugdcarnaval Hegelsom.
’Quin ván Ben en Lean Kleuskens’
en ‘Jennifer ván Marcel Heijer en Lilian
Hafmans’ worden op carnavalszondag
in het onecht verbonden om 17.11 uur

in zaal Debije in Hegelsom, waarna
aansluitend de receptie plaatsvindt.
Kijk voor meer informatie kijk op
www.jchegelsom.nl
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Gefeliciteerd prins Cyril I
en prinses Lotte!
Maak er een mooie
carnaval van!
Hoofdstraat 44a, 5808 AV Oirlo
Tel. 0478 - 64 00 67

Proficiat prins Cyril en prinses Lotte!
Spoorstraat 37, Tienray, 0478 - 850567

www.hipphaarmode.nl

www.johnvangestel.com

kapper

Proficiat
Prins Cyril en
prinses Lotte
en een te gekke
carnaval!

Nolda Cruysberg • Spoorstraat 39
5865 AE Tienray • 06 - 462 95 747

Felicitiërt Prins Cyril den Urste
en wenst eum en alle Tienderse Geite en Geitinne
unne plezierige carnaval 2017, Alaaf !!!

•

Aannemersbedrijf
L. Pingen
Proficiat Prins Cyril en prinses Lotte!
Zwanenweg 7 5865 AT TIENRAY Tel. 0478 698 061
www.aannemersbedrijflpingenvof.nl l.pingen@hetnet.nl

Prins Cyril,
gefeliciteerd!
Maak er een mooie
carnaval van.

Prins
Cyril
proficiat!
Weej
wense
ow unne
schaone
carnaval

Spoorstraat 51, 5865 AG Tienray
rongeninstallatie@hotmail.com
Mobiel 06 - 51 72 90 42

ZorghuisTienray
ienray
Proficiat Prins Cyril en Prinses Lotte
Lotte.

Maak er een mooie carnaval van!
Kloosterstraat 10 Tienray, Tel.: 0478 690 001, www.zorghuistienray.nl

Dienstenveiling Unie
De Vrienden van de Harmonie Unie in Sevenum houden op zaterdag 18
maart een dienstenveiling. Deze vindt vanaf 20.00 uur plaats in De Wingerd.
Verschillende Sevenumse ondernemers, maar ook particulieren bieden
een dienst aan waarvan de opbrengt
ten goede komt aan de jeugdharmonie van Sevenum. Het motto van
deze zevende dienstenveiling is dan
ook ‘Houd de jeugd aan het blazen!’.
“De Vrienden van de Harmonie zijn zich
er zeer van bewust, dat muziek maken
een kostbare zaak is voor de ouders en
de vereniging. Vandaar dat tijdens het

Nieuwjaarsconcert door De Vrienden
een klarinet werd aangeboden aan het
jeugdkorps. Dit blijven wij graag elk
jaar doen en daarom organiseren we
om de drie jaar een dienstenveiling”,
aldus de organisatie. Meer informatie en een overzicht van de diensten
die geveild worden, zijn te vinden op
www.vriendenharmonieunie.nl
De zaal gaat open om 19.00 uur,
de veiling start om 20.00 uur.

Hannes voor deken
Deken De Graaf Woutering heeft vrijdag 17 februari D’n Hannes van de
Horster Kloscommissie gekregen. De trofee, ontworpen door Al Jacobs, werd
hem uitgereikt tijdens de presentatie van de carnavalskrant de Klos.
Dit jaar is D’n Hannes voor deken
De Graaf Woutering. Op de gemeentekalender van 2017 staat namelijk een
fout. De datum 10 april is vergeten.
De kalender slaat die dag over en gaat
van zondag 9 naar maandag 11 april.
Dit valt precies in de Goede Week, de
week voor Pasen. “Horst aan de Maas
is de enige gemeente ter wereld,
waar Witte Donderdag dit jaar op een

woensdag valt en Goede Vrijdag op een
donderdag”, zegt de Kloscommissie.
“Maar is een Goede Vrijdag die op een
donderdag valt nog wel een goede
vrijdag? Hoe gaan de Horstenaren
hiermee om? Voor de deken is het de
vraag of de mensen die op de foute
dag voor een gesloten kerkdeur staan,
op de goede dag nog terug zullen
komen.”

D’n Dreumel opent eigen etalage
Prins Patrick I van CV D’n Dreumel uit Horst heeft op zondag 19 februari een eigen Dreumel-etalage
geopend in een pand aan de Kerkstraat in Horst. Ter gelegenheid van het 5x11-jarig jubileum heeft
D’n Dreumel ruimte gekregen van het Centrummanagement Horst om een etalage aan te kleden met
met sfeerpresentaties van de Horster carnavalsvereniging. Deze etalage is ingericht door etaleurs Inez
en Veerle Hesen. D’n Dreumel vraagt voorbijgangers ook hun eigen carnavalsbeleving te sturen naar de
Facebookpagina van de carnavalsvereniging. Uit de inzendingen wordt een winnaar beloond met een
prijs. De etalage is te bezichtigen tot aan Halfvasten.
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11 vragen aan prins Cyril I

‘Biertjes, muziek, dans en onzin’
Wie ben je?
Mijn naam is Cyril Pingen. Ik word ook wel Pingu
genoemd. Ik woon samen met mijn vriendin Lotte
en samen hebben we twee dochters Isis (4) en
Emme (2). Emme kwam de maandag na het
uitkomen al met een prinsenmuts thuis vanuit
de kinderdagopvang.
Waar werk je?
Ik werk bij Geodis Logistics Netherlands
in Venlo sinds 2009 waar ik sinds 2012
de functie van Logistics Engineer vervul.
Mijn collega’s keken een beetje raar op, maar de
meeste hadden wel zin in een feestje.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te
worden?
Het is natuurlijk een grote eer om prins te zijn van Tienray. Ik kon
dus geen ‘nee’ zeggen op de vraag. Daarbij had ik ook het gevoel
dat niet veel mensen dit zouden verwachten waardoor het een
extra kik gaf om het te doen.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Het voelde als een behoorlijke eer maar ook wel een beetje
onwennig. Na een paar dagen te hebben kunnen wennen aan het
idee begon de lol pas echt.
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval betekent voor mij een feest dat je met alle dorpsgenoten
moet vieren met de daarbij horende biertjes, muziek, dans en
onzin.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
De voornamelijkste taak is, samen met de raad van elf en Vorst
Tim, het maken van een groots feest voor iedereen in Tienray.
Daarbij is het natuurlijk belangrijk om niet te vergeten te genieten
van alles wat er te gebeuren staat.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw gemeente toe?
Ik wens iedereen in de gemeente een ’biëstig goeie carnaval’.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Het hoogtepunt dat nog te komen staat is lastig zeggen
maar ik kijk opzich wel uit naar de sleuteloverdracht in Horst.
Het uitkomen was al een hoogtepunt met alle daarbij behorende
verbaasde reacties. Een dikke pluim voor de organisatie die er
weer een spektakelstuk van had gemaakt.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je programma?
Daags na Aswoensdag zit ik weer lekker op mijn werk.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden voor

Zinge en springe,
same mit Prins
Pinge!

familie, vrienden en kennissen?
Hier heb ik niet veel moeite voor hoeven doen, omdat niemand
mij verdacht. Ik heb lekker mee zitten speculeren over wie het
zou gaan worden.

Welk advies zou je jouw opvolger in 2018 mee willen geven?
Van wat ik er nu van weet zou ik zeggen: wanneer je ze vragen
moet je het gewoon doen! Alleen al de lol voor en tijdens het
uitkomen is zeker de moeite waard.

Gewoën Grubbevors

Overeenkomst
onderhoud
kunstwerken
Stichting Gewoën Grubbevors en gemeente Horst aan de Maas hebben
een overeenkomst gesloten over het dagelijks onderhoud van de kunstwer
ken in Grubbenvorst. De stichting mag de kunstwerken zelf bijhouden en
poetsen wanneer zij dat nodig vindt.

Opbrengst jubileum Um & Um
voor Stichting Erato
Sjaak Smits van Stichting Erato heeft maandag 20 februari van Um&Um een cheque van 2.000 euro
in ontvangst mogen nemen. Math en Wim van Um&Um hebben de opbrengst van hun jubileum
aangevuld tot dit ronde bedrag. Stichting Erato kan met dit bedrag muzikale contacten verzorgen bij
zorgafhankelijke mensen in Horst aan de Maas.

Sraar Voesten en Geertjan Zinken
uit Grubbenvorst constateerden een
tijd geleden dat gemeente Horst aan
de Maas zelden of nooit iets gedaan
heeft aan het onderhoud van al de
kunstwerken in Grubbenvorst. De
bronzen kunstwerken werden alsmaar
doffer en het aspergekunstwerk had
nog nooit een onderhoudsbeurt,
merkten zij.

Vergoeding
voor het werk
Gemeente Horst aan de Maas heeft
met Stichting Gewoën Grubbevors een
overeenkomst afgesloten voor een
periode van drie jaar met betrekking

tot het dagelijks onderhoud van de
kunstwerken. Deze vorm van burgerparticipatie zorgt voor prachtige kunstwerken, die we zelf mogen bijhouden,
poetsen wanneer we dat nodig achten.
Binnen Gewoën Grubbevors heeft
een aantal personen die taak op zich
genomen. Gewoën Grubbevors krijgt
van de gemeente een vergoeding voor
het werk.
Deze overeenkomst is een pilot, die
tussentijds en na afloop geëvalueerd
gaat worden. Als alles positief verloopt,
kan ook in andere kernen op een
soortgelijke manier het onderhoud
worden vorm gegeven. Inmiddels
zijn de vrijwilligers al gestart met de
onderhoudsbeurten.
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nieuwbouw
verbouw
onderhoud
renovatie

Weej wense jullie enne kei goije carnaval!
Wij wensen
Prins Lars
en
adjudanten
Rens
en Fer
een
gezellige
carnaval!

www.stucadoor-brouwers.nl

Ook namens Cafe-Cafetaria ‘t Hukske gefeliciteerd

waliteit...
Wij gaan voor k
...U toch ook !?

Proficiat Prins Lars II,
II
adjudanten Rens en Fer
Weej
Weej wênse
wênse iederiën
iederiën enne
enne schonne
schonne
vastenaovend!
vastenaovend!

liteit...
...U toch ook !?
MAASHORST

wa
Wij gaan voor k

MAASHORST

Schadijkerweg1, 5964 NA Meterik

U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:
U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:
• Tel. 077 398
1378 •&www.hethukske.nl
Onderhoud
Reparatie
Onderhoud & Reparatie
APK keuring
APK keuring
Schadeherstel
Schadeherstel
Banden & Trekhaken
Banden & Trekhaken
Occasions
Occasions
Financiering & Verzekering
Financiering & Verzekering
Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening

St. Jansstraat 32 | Meterik | T (077) 398 37 00 info@autobedrijvenmaashorst.nl | www.autobedrijvenmaashorst.nl
St. Jansstraat 32 | Meterik | T (077) 398 37 00 info@autobedrijvenmaashorst.nl | www.autobedrijvenmaashorst.nl

ÔS KRUUSPUNT

DE NOSTALGIE VAN DE METERIK
Wij feliciterenOZZE
PrinsAGENDA
Lars II en zijn adjudanten

19 DECEMBER – SIEBENTALER UIT MOOK

Americaanseweg
105,20.00
5964
PAENTREE
Meterik
AANVANG
UUR,
VRIJ • tel 077 398 1396
www.oskruuspunt.nl
24 DECEMBER
– KERSTAVOND OPEN
OPEN VANAF 11.00 UUR

Voor de 21e keer organiseert
Pony en Ruiterclub Lottum het
prinsenrijden op vrijdag 24 februari.
De aanvang van het evenement is
om 19.00 uur in rijhal Hoogveld aan
de Stokterweg in Lottum.
Alle hoogheden van Lottum,
waaronder prins Erik, prinses Mariska,
adjudanten Chris en Bart, jeugdprinses
Amber, jeugdprins Kevin, schoolprinses
Meggie en schoolprins Wout, worden op
het paard getild. Ook mogen kinderen
die graag willen een ritje op een pony
maken. De Lindehoeve is ook aanwezig
met twee Belgische trekpaarden. Daarna
is er een carnavalsavond in de kantine.

In deze fiêstmars wense weej ow
ennu geweldige vastelaovend Lars

Schadijkerweg1, 5964 NA Meterik • Tel. 077 398 1378 • www.hethukske.nl

1STE EN 2DE KERSTDAG OPEN

Prinsen
op het paard
in Lottum

Roothweg 3, 5964 NS Meterik
077 - 397 14 04 | 06 - 254 04 257
info@geertbouten.nl | www.geertbouten.nl

Lachen
bij revue
Meerlo
Carnavalsvereniging
De Vöskes uit Meerlo organiseerde ook dit jaar weer een
revue. Deze vond plaats op
vrijdag 17 en zaterdag
18 februari. Verschillende
optredens kwamen voorbij in
zaal ’t Brugeind. Onder meer
de dansgarde, buutreedners en
andere optredens werden
getoond in Meerlo.

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

Dwarsweg 8 Meterik
T 077-398 2399
info@meterikelektro.nl

Wij feliciteren Prins Lars II
en zijn adjudanten!
www.meterikelektro.nl

Prins Lars II
proficiat!
Taco Agro B.V.
Donkstraat 6a 5964 AJ Meterik
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11 vragen aan prins Lars II

‘Gezelligheid en gekkigheid’
Wie ben je?
Ik ben Lars van der Vight, 20 jaar oud. Ik ben leider bij Jong
Nederland Meterik van de woensdagavond groep de Bad Boys, op
zondagmorgen ben ik te vinden bij de voetbalclub bij het Derden
elftal. Ik ben ook nog geregeld te vinden bij de soos waarvan ik
ook bestuurslid ben. In het weekend ga ik graag stappen met mijn
vrienden.
Waar werk je?
Ik werk nu vier jaar bij Dinnissen als allround constructiebankwerker en volg daar een BBL-opleiding. Ik ga op de woensdag naar
het ROC College in Helmond. Ze vroegen voor het uitkomen al of
ik prins werd maar heb niks los gelaten. Maar toen de maandag
na het uitkomen was het duidelijk en was mijn werkbank ook
versierd.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te worden?
Het is natuurlijk een grote eer om prins te worden in je dorp.
Ik ben opgeroeid met carnaval en als ze dan vragen om prins te
worden zeg je natuurlijk ja. Het moment dat ze mij vroegen zal ik
dan ook nooit meer vergeten.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Geweldig, deze carnaval ga ik dan ook nooit vergeten, van
het moment dat ze mij vroegen tot het traditionele vuur op
carnavalsdinsdag om 24.00 uur. Dat ze mij zouden kiezen was
voor mij al een grote verrassing, want ik had zelf verwacht dat
een vriend van mij het zou worden.
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval begint voor mij op de 11e van de 11e en daar ga ik dan
ook elk jaar naartoe. Vanaf die tijd is het gezelligheid en gekkigheid.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Ik ga mee met activiteit zoals recepties, uitkomen van
het boerenbruidspaar en huisbezoeken en ga ik voorop in de
polonaises met de adjudanten en ook met carnaval zelf.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw gemeente toe?
Ik wens iedereen een geweldige carnaval en in het speciaal de
andere prinsen adjudanten en alle boerenbruidsparen dat het een
carnaval mag worden om nooit te vergeten.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Alles is natuurlijk supergezellig en leuk, maar ik denk dat mijn
eigen receptie, de sleuteloverdracht en de optocht toch een van
de hoogtepunten zijn.
Wat staat er de daags na Aswoensdag op je programma?
Nadat we de sleutel weer hebben ingeleverd bij de gemeente op

Aswoensdag heb ik nog één dag vrij en ga ik nagenieten van carnaval en een beetje bij komen, want dat heb ik denk wel nodig.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden voor
familie, vrienden en kennissen?
Voor de familie was het best makkelijk. Ze vroegen er bijna niks
over, maar mijn vrienden en op het werk was wat lastiger daar
werd ik er bijna dagelijks mee geconfronteerd. Dat begon al in

november. Het ging een beetje tussen een vriend van mij en mij,
dus ik kon veel afschuiven op hem waardoor het allemaal nog
goed te doen was.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2018 mee willen geven?
Geniet er van, want ik merk nu al dat het snel gaat. We zitten al
op de helft van het uitkomen tot carnavalsdinsdag. Probeer alles
mee te pikken wat je kan.

PROFICIAT
PRINS LARS II

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

Gekke
maondig
in Lottum
Inwoners van Lottum
vierden maandag 20 februari
gekke maondig. Door de
straten van het dorp trok een
kleurrijke optocht. Diverse
actuele thema’s kwamen in de
optocht voorbij, zoals de
oprichting van een dorpsdagvoorziening en de schietbioscoop van het dorp.

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

Brood
bakken in
De Locht
Kinderen mogen in Museum
De Locht in Melderslo zondag
26 februari zelf een broodje bakken
in het bakhuisje.
De broodjes worden door de
kinderen zelf gemaakt en versierd en
mogen daarna de bakoven in. Op deze
zondagmiddag is er ook een demonstratie van de smid van het museum.
Een muzikaal optreden wordt verzorgd
door Francis. Het museum is deze
dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
De bijzondere activiteiten beginnen om
11.00 uur. Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl
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Weej wense
prins Bram I,
zien adjudante
Tim en Bart
unne schoëne
carnaval!

Markt 25, 5975 AM Sevenum
Telefoon: 077 467 3823

www.eetwinkelbebo.nl

Weej wense ut trioväö
väöl
lol eneer
plezeer!
!
l plez
DINNISSEN WENST
OW UNNE SCHOEËNE
CARNAVAL

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

Met Bram veurop stiêt Sèrum op de kop
Fijne carnaval!

Eigen Haard
www.eigenhaardcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum

Weej feliciteren Prins Bram I en zien

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

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

adjudanten

Mommesstraat 3, 5975 NG Sevenum www.ez-techniek.nl

meubel

Wij feliciteren
prins Bram

D’n Ezelskop (Sevenum)

Prins Niek en adjudante Toetje en Marijn:

Molenveldweg 43,
5975 AJ Sevenum
T: 077 - 467 01 04
E: info@evercare-hs.nl

www.evercare-hs.nl

Wij wensen
prins
Bram en
adjudanten
Bart en Tim
unne
schoene
carnaval!

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

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

Magazijnmedewerker / vrachtwagenchauffeur m/v

Tot deze functie behoort magazijnwerk (laden/lossen), bestellingen klaarzetten, montage van
kantoormeubilair en magazijnstellingen bij klanten tot je werkzaamheden, alsmede het transport
van kantoormeubilair en magazijnstellingen door heel Nederland.

Félicitations Prins Bram I,
en adjudanten Tim en Bart!
“Bon Carnaval”!
De Hees 32, Sevenum • 077 4673961 • www.hemelsewijn.nl

We wensen Prins Bram I, zien adjudanten en
alle ezelkopkes unne schoene vasteloavend!
Berghemweg 23, Sevenum T 077-467 2157 I www.lvs-bv.nl

Weej wense prins
Bram 1 en zien
We bieden je een afwisselende en uitdagende adjudante
baan binnen een gezondBart
bedrijf enen
een
marktconform salaris. Van jou vragen we dat je representatief, stressbestendig en flexibel bent.
Tim enne schonne
Daarnaast beschik je over het vrachtwagen rijbewijs en een chauffeurs diploma.
carnaval!
Pas jij binnen deze omschrijving en heb je zin in een nieuwe uitdaging? Stuur ons dan je
sollicitatiebrief met C.V. Dit kan per post: Hagro kantoormeubelen, t.a.v. Dhr. Wout Swinkels,
Horsterweg 19, 5975 NA Sevenum of per e-mail naar info@hagrokantoormeubelen.nl

STERK IN MAATWERK & DOE HET ZELF

Horsterweg 42 - Sevenum - 077 4671406 - sevenum.hubo.nl

voor al uw voorkomende stukadoorswerkzaamheden

Wij feliciteren prins Bram
en zijn adjudanten Tim en Bart!
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11 vragen aan prins Bram I

‘Eerste reactie: verbazing, verrassing
en enthousiasme’
Wie ben je?
Mijn naam is Bram Verhaegh. Ik ben ondernemend en gezellig en
heb geen bijnamen. Ik woon samen met Lobke Janssen. Mijn partner vindt het erg leuk, de rest van de familie en vrienden zijn nog
niet op de hoogte ten tijde van het schrijven.
Waar werk je?
Ik ben zelfstandig ondernemer en eigenaar van Verhaegh aanhangwagens & paardentrailers in Sevenum. Het bedrijf is opgestart in
2003. Het begon als hobby om wat trailers op te knappen en weer
te verkopen. Dat is uitgegroeid tot het drukke en mooie bedrijf dat
het nu is.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te worden?
Ik had het echt nooit verwacht om gevraagd te worden. Wel ben ik
altijd een grote liefhebber van carnaval geweest. Bij ieder carnavalsfeest in Sevenum ben ik aanwezig en daarnaast ben ik ook geregeld
in de aangrenzende dorpen te vinden om carnaval te vieren.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Het voelde als een grote eer om gevraagd te worden. Ik had het
nooit verwacht dat ik benoemd zou worden. Mijn eerste reacties
waren verbazing, verrassing en enthousiasme. Mijn adjudanten
zijn Bart Trienekens, kroegmaat en goede vriend, en Tim Verhaegh,
broer en tevens goede vriend. Bart is altijd in voor een feestje,
zeker met carnaval. En Tim heeft carnaval net als ik met de
paplepel ingegoten gekregen.
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval is voor mij vanaf de 11e van de 11e toewerken naar een
fantastische week van feesten, gezellig samenzijn en lol met elkaar
hebben. Het verkleden willen we ook weer ieder ander jaar origineler maken, wat ook bijdraagt aan een gezellige sfeer.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Er zijn persoonlijke medailles uitgezocht en ontworpen, verschillende korte toespraken en teksten voor in de carnavalskrant
voorbereid, binnenkort worden er foto’s gemaakt en langzaam aan
begint het steeds meer in de buurt te komen. Er wordt mijn inziens
van mij verwacht dat wij er met het trio voor gaan zorgen dat
iedereen gaat feesten. Voorop gaan in de polonaise en zorgen dat
heel Sevenum een carnaval gaat meemaken om te herinneren.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw gemeente toe?
Heel veel plezier met het creëren van een onvergetelijke carnaval
maar ook buiten dat alle goeds en gezondheid voor 2017!

t de vastelaovend
e genne
f tot noadenke …

Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Het uitkomen als prins tijdens het prinsenbal op 18 januari.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je programma?
Weer meteen aan het werk, het werk blijft tijdens de carnavalsdagen stil liggen, maar zal gewoon weer doorgaan zodra de scepter
en muts af gaan na aswoensdag. Ik denk dat ik na de carnavalsdagen moe maar zeker wel voldaan zal zijn. Vol van positieve energie.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden voor
familie, vrienden en kennissen?
Zodra er over carnaval gesproken werd, probeerde ik over iets

anders te beginnen. Gemaakte afspraken zei ik met een excuus af
of ik zei dat er iets tussen gekomen was van schoonfamilie.
We hebben met het trio ook veel contact onderling waardoor je
het er wel over kunt hebben. Met mijn broer als adjudant was het
bij de familie vaak dubbel: leuk dat je voor de familie een soort
van geheim hebt, maar ook lastig omdat je zo enthousiast bent en
weet dat de familie dat zeker ook zal gaan zijn.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2018 mee willen geven?
Ik moet de ervaring zelf nog mee gaan maken, dus ik kan nog
geen advies geven.

Same met Tim
en Bart gaon ik
knetterhard!
Wij wensen prins Bram en zijn adjudanten

ne schoëne carnaval!
Met de vastelaovend
effe genne
stof tot noadenke …

Met de vastelaovend
een fijne carnaval!
Met
vastelaovend
effede
genne
eff
e genne
stof
tot noadenke … Horsterweg 17, Sevenum . Telefoon 077-4671350 . www.philipsenautotechniek.nl
stof tot noadenke …

Weej wense
prins Bram en zien
adjudante unne
Unne
carnaval!
Unneschoëne
schoëne
carnaval!
schoëne
carnaval!

De Schatberg feliciteert prins Bram I
en zijn adjudanten Bart en Tim.
Wij wensen iedereen een fijne carnaval!

w.saletatelier.nl

KAMPEREN, DINEREN & RECREËREN
IN LIMBURG!

www.saletatelier.nl

Sevenum • Mommesstraat 11 • 5975 NG Sevenum
rrein Sevenum • Mommesstraat 11 • 5975 NG Sevenum Bedrijventerrein
www.saletatelier.nl

Unne schoëne carnaval!

Bedrijventerrein Sevenum • Mommesstraat 11 • 5975 NG Sevenum

Weej wense prins

Bram

www.saletatelier.nl
Bedrijventerrein Sevenum • Mommesstraat 11 • 5975 NG Sevenum

Gefeliciteerd,
Bram en adjudanten!

en zien adjudante

Tim en Bart

unne hieël
schoeëne carnaval!

Grubbenvorsterweg 46, 5975 RB SEVENUM tel: 077-4671935
www.verstegensevenum.nl
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Voorstelling Voedertijd

Carnavalsbal Jong Nederland

Carnavalsmis

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: FilmTheater Horst en theatergroep

Tijd: 19.00-22.00 uur
Locatie: Soos OJC Cartouche America

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: CV De Tuutekop
Locatie: H. Hubertuskerk Hegelsom

Optocht De Weisterbeek

Schuimparty

Carnavalsmis

Tijd: 12.15 uur
Locatie: basisschool de Weisterbeek en centrum Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 19.11-20.00 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: H. Joannes de Doperkerk Meerlo

Receptie prins

Optocht basisschool

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: CV Kroeënekraan en Pieëlhaas
Locatie: gemeenschapshuis Torrekoel Kronenberg

Tijd: 12.15 uur
Locatie: Meerlo

Bouwersbal

Schoolcarnaval
Tijd: 13.00 uur
Organisatie: CV Kroeënekraan en Pieëlhaas
Locatie: gemeenschapshuis Torrekoel Kronenberg

Schoolcarnaval
Tijd: 13.00 uur
Organisatie: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: Grubbenvorst

Tijd: 21.00 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: café ’t Engelke Melderslo
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Hôrster carnavalsparade
Tijd: 13.11-20.11 uur
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Snotneuzenbal en Heel
Griendtsveen Zingt

Carnaval De Klimboom

Carnavalsmis
Tijd: 19.15 uur
Organisatie: CV De Blauwpoët
Locatie: H. Naam Jezuskerk Broekhuizenvorst

Jeugdcarnavalsdisco
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: OJC Gaellus Tienray

Carnavalsmis
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: St. Lambertuskerk Horst

Themabal

Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: De Klimboom Swolgen

Tijd: 14.00-18.00 uur
Organisatie: CS De Klotbultjes
Locatie: Gemeenschapshuis De Zaal Griendtsveen

Organisatie: CV De Tuutekop
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

Borduurcafé

Kindermiddag en carnavalsbal

Antappe

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek Horst

Tijd: 14.00-20.30 uur
Organisatie: CV De Meulewiekers
Locatie: MFC De Meulenwiek Meterik

Tijd: 20.00-21.30 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: café Oud Meerlo Meerlo

Kinderoptocht en schoolbal

Proclamatie

Vrijgezellenbal

Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: Melderslo

Tijd: 15.11-18.00 uur
Organisatie: CV Dun Ezelskop
Locatie: Stapperij De Gaper Sevenum

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: joekskapel De Kleffe Zök
Locatie: café De Beurs Horst

Carnavalsmis

Carnavalsmis

Openingsbal

Tijd: 18.30 uur
Organisatie: CV Kroeënekraan en Pieëlhaas
Locatie: Theresiakerk Kronenberg

Tijd: 17.30 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: St. Odakerk Melderslo

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: Parochiehuis Tienray

Prinsenrijden

Carnavalsmis

Carnacore

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Pony en Ruiterclub Lottum
Locatie: rijhal Hoogveld Lottum

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: OLV Troosteres der Bedruktenkerk Tienray

Tijd: 21.30 uur
Locatie: café ’t Engelke Melderslo

Carnavalsmis

Carnavalsmis

Traditionele carnavalsavond

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: Jozefkerk America

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: CV Dun Ezelskop
Locatie: H.H. Fabianus en Sebastianus Sevenum

Tijd: 21.30 uur
Locatie: café Cox Horst

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

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

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken

werken

America Tel. 06-12359686

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

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

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

Carnavalsbal

Jeugdmiddag

Tijd: 22.00 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: OJC Merlin Meerlo

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: zaal ’t Brugeind Meerlo

Tijd: 14.30-18.00 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: zaal ’t Brugeind Meerlo

Optreden Hoegies

Boerenbruiloft

Jeugdoptocht

Tijd: 22.00 uur
Locatie: café De Buun Horst

Tijd: 16.11 uur
Organisatie: CV Kroeënekraan en Pieëlhaas
Locatie: gemeenschapshuis Torrekoel Kronenberg

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: JC D’n Dreumel
Locatie: centrum Horst

Brood bakken

Jeugddisco

Optocht

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

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: café ’t Stammineke Grubbenvorst

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: CV Dun Ezelskop
Locatie: centrum Sevenum

Sleuteloverdracht

Carnavalsbal met de Hoegies

Tijd: 10.30 uur
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 22.00 uur
Locatie: café-zaal Cox Horst

Receptie jeugdprins en boerenbruidspaar

Chipsbal

ma
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Tijd: 15.11 uur
Organisatie: JCV De Kreyepoëtjes
Locatie: BMV De Schakel Broekhuizenvorst

Knapzakkenbal
Organisatie: CS De Klotbultjes
Locatie: Gemeenschapshuis De Zaal Griendtsveen

Maandagbal

Optocht

Kruumelkesbal

Jeugdcarnavalsdisco

Tijd: 13.49 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: centrum Horst

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

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: OJC Gaellus Tienray

Jeugdboerenbruiloft

Drubelkesbal

Verkeskopbal

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: Jeugdcarnaval Hegelsom
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

Tijd: 10.30-12.30 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: zaal ’t Brugeind Meerlo

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: café De Vonkel Grubbenvorst

Optocht

Maondigmorge

Optochtbal met prijsuitreiking

Tijd: 14.45 uur
Organisatie: CV Kroeënekraan en Pieëlhaas
Locatie: centrum Kronenberg

Tijd: 10.49 uur
Organisatie: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: café De Vonkel Grubbenvorst

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: café ’t Pleintje Tienray

Boerenbruiloft

Blagebal

Verloving

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: CV Dun Ezelskop
Locatie: De Wingerd Sevenum

Tijd: 11.11-13.00 uur
Organisatie: JC D’n Dreumel
Locatie: zaal De Lange Horst

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: café Oud Meerlo Meerlo

Optocht en Blauwpoëtebal

Receptie jeugd en Kruumelkesbal

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: CV De Blauwpoët
Locatie: Broekhuizenvorst

Organisatie: CV De Kreyepoëtjes
Locatie: BMV De Schakel Broekhuizenvorst

Optocht

Tijd: 13.11 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: café Oud Meerlo Meerlo

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: café ’t Pleintje Tienray

Tijd: 15.11-16.30 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: centrum Meerlo

Receptie kinderprins en -prinses
Tijd: 15.11 uur
Organisatie: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: café ’t Stammineke Grubbenvorst

Trouwerij en receptie boerenbruidspaar
Tijd: 15.30 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: kiosk kerk en Bondszaal America

Chipsbal
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: Lottum

Bokke Hap

Hierenzitting

Optocht en prijsuitreiking
Tijd: 13.49 uur
Organisatie: CV De Meulewiekers
Locatie: centrum Meterik

Optocht en carnavalsbal
Tijd: 14.00 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: gemeenschapshuis Bondszaal America

Boerenbruiloft
Tijd: 14.00 uur
Organisatie: CV De Tuutekop
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

Optocht

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

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: centrum Melderslo

Jeugdbal

Grote Kinderoptocht en optochtbal

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

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: Tienray en Parochiehuis Tienray

Receptie jeugdprinsenpaar

Optocht

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: Parochiehuis Tienray

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: Swolgen

Organisatie: CV Dun Ezelskop
Locatie: Sevenum

di
28
02

Liemkesbal met prijsuitreiking
Tijd: 11.30 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: Parochiehuis Tienray

Boerenbruiloft en receptie
Tijd: 13.00 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina Swolgen

Optocht
Tijd: 13.33 uur
Organisatie: CV De Klotbultjes
Locatie: Griendtsveen

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

Boerenbruiloft
Tijd: 14.11 uur
Organisatie: CV De Meulewiekers
Locatie: MFC De Meulenwiek Meterik

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

Optocht
Tijd: 14.11 uur
Organisatie: CV De Tuutekop
Locatie: centrum Hegelsom

Boerenbruiloft
Tijd: 14.11 uur
Locatie: Mèrthal Horst

30

cultuur
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Jeugdcarnavalsbal

Carnavalsdinsdag

Askruisje halen

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: gemeenschapshuis Bondszaal America

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: CV De Blauwpoët
Locatie: café ’t Dörp Broekhuizenvorst

Tijd: 19.15 uur
Organisatie: CV De Kroeënekraan en Pieëlhaas
Locatie: kerk Kronenberg

Boerenbruiloft

Muts àf

Askruisje halen

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: Geitenstal Tienray

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: gemeenschapshuis Bondszaal America

Tijd: 19.30-20.00 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: kerk Meerlo

Mertspektakel

Sluiting carnaval

Hieringschelle

Organisatie: GMV De Peg
Locatie: Lottum

Organisatie: CS De Klotbultjes
Locatie: Gemeenschapshuis De Zaal Griendtsveen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: CV De Tuutekop
Locatie: zaal Debije Hegelsom

Slotavond

Haeringschelle

Tijd: 21.11 uur
Organisatie: CV Kroeënekraan en Pieëlhaas
Locatie: café Ummenthun Kronenberg

Tijd: 21.00 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: OJC Merlin Meerlo

Afsluiting carnaval

Haring happen

Tijd: 23.59 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: café ’t Tunneke Melderslo

Tijd: 21.00 uur
Organisatie: CV Kroeënekraan en Pieëlhaas
Locatie: café Ummenthun Kronenberg

Oëtblaoze

Jerring schelle

Tijd: 24.00 uur
Organisatie: CV D’n Ezelskop
Locatie: onder de kerktoren Sevenum

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

Kindermiddag
Tijd: 14.30 uur
Organisatie: CV D’n Ezelskop
Locatie: zaal De Gaper en De Sevewaeg Sevenum

Tour De Brokeze
Tijd: 15.00 uur
Organisatie: CV De Krey
Locatie: centrum Broekhuizen

Megaboerenbruiloft
Tijd: 15.11 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel Melderslo

Boerenbruiloft
Tijd: 15.30 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: Het Brugeind Meerlo

Uitkomen ‘prinses van
’t Aezelsriêk’

wo
01
03

Hieringschille
Organisatie: CV Dun Ezelskop
Locatie: Sevenum

do
02
03

Hiering schelle
Locatie: café Cox Horst

Heilige mis en askruisje

Tijd: 16.11 uur
Locatie: voormalig Raadhuis en café Croes Moeke
Sevenum

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: CV Dun Ezelskop
Locatie: H.H. Fabianus en Sebastianuskerk Sevenum

Kinderboerenbruiloft

Askruisje halen

Tijd: 16.11 uur
Organisatei: CV D’n Ezelskop
Locatie: zaal De Gaper en De Sevewaeg Sevenum

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: CV D’n Ezelskop
Locatie: kerk Sevenum

Ivm
Ivm zwangerschapsvervanging
zwangerschapsvervanging is
is er
er momenteel
momenteel een
een vacature
vacature voor:
voor:
Ivm zwangerschapsvervanging is er momenteel een vacature voor:

Carnavalsprogramma
Carnavalszaterdag
onze traditionele
carnavalsavond met optredens
van de liedjeszangers:
Krangs um
Heite soep
Huub en Criss
Maikel en Jacqueline
Aaltied noeit te laat
Aanvang: 21.30 uur
Carnavalszondag
groot carnavalsbal met dj Joris
’s Avonds optreden van
feestband De Hoegies
Maandag en dinsdag
eigen muziek
Woensdag gesloten
Donderdagavond
Hiering schelle
Wij wensen iedereen een
geweldige carnaval toe!
Herstraat 37 - Horst
Tel. 077-3983305
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m/v
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Functie
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Functie
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De medewerker
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medewerker
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beschikt over de
kwaliteiten:
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vergelijkbaar
niveau op het gebied van moleculaire technieken;
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• Flexibiliteit en een hands-on mentaliteit.
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••• Een
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Voldoende mogelijkheden voor het volgen van noodzakelijke opleidingen.
•• Voldoende
Een informele
werkomgeving
die
resultaatgericht
en
professioneel
is.
mogelijkheden voor het volgen van noodzakelijke opleidingen.
•Contact
Voldoende
mogelijkheden voor het volgen van noodzakelijke opleidingen.
Informatie
Contact
Informatie
Vind je jezelf
passen in het functieprofiel en wil je graag ons team komen versterken? Mail dan je motivatie en cv naar info@limgroup.eu
Vind
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functieprofiel
en wilkun
je graag
ons team
komen
versterken?
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en cv naar info@limgroup.eu
Contact
Informatie
t.a.v.je
dejezelf
heerpassen
J. Minten.
Voor
meer informatie
je contact
opnemen
met
de heer ir.Mail
R. van
Hulst, telefoonnummer
077-3979900
t.a.v.
dejezelf
heer passen
J. Minten.
Voor
meer informatie
je contact
opnemen
met
de heer ir.Mail
R. van
telefoonnummer
077-3979900
Vind je
in het
functieprofiel
en wilkun
je graag
ons team
komen
versterken?
dander
je Hulst,
motivatie
en cv naar info@limgroup.eu

t.a.v. de heer J. Minten. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer ir. R. van der Hulst, telefoonnummer 077-3979900

Limgroup Postbus 6219, 5960 AE Horst; Veld Oostenrijk 13, 5961 NV Horst
Limgroup
Postbus
6219,
AE info@limgroup.eu;
Horst; Veld Oostenrijk
13, 5961 NV Horst
T 077 397 99
00; F 077
3975960
99 09;
www.limgroup.eu
T 077 397 99 00; F 077 397 99 09; info@limgroup.eu; www.limgroup.eu

Limgroup Postbus 6219, 5960 AE Horst; Veld Oostenrijk 13, 5961 NV Horst
T 077 397 99 00; F 077 397 99 09; info@limgroup.eu; www.limgroup.eu
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Medische Religie
zorg
America

zondag
woensdag

Heilige mis
Heilige mis

Huisarts en apotheek

Broekhuizen

Horst

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
Openingstijden:
maandag 09.00-13.00 uur
dinsdag 08.00-17.00 uur
wo 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
24 februari t/m 2 maart 2017
TipTopTand
Tandartspraktijk Voncken
Mgr. Joostenstraat 27-29, Grubbenvorst
T 077 327 00 97

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

11.00
19.00

10.30

19.15

Griendtsveen
Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
woensdag

Heilige mis

WK enkelspannen
en paramennen naar
Kronenberg
Het WK voor enkelspan paarden en het WK paramennen vinden in 2018 plaats hippische zone De Peelbergen.
Daar vindt in 2018 ook Paard&Koets plaats.

Broekhuizenvorst

zondag

service 31

19.30

Het is voor het eerst dat
beide wereldkampioenschappen
gelijktijdig op dezelfde locatie worden
georganiseerd. Gezien de ambitie
van onze organisatie passen deze
internationale kampioenschappen
uitstekend in onze visie richting
het organiseren van topmensportevenementen. We zijn dan
ook zeer verheugd dat zowel de KNHS
als de FEI hun vertrouwen in onze

organisatie hebben uitgesproken door
beide kampioenschappen aan ons
toe te kennen,” aldus voorzitter Nico
Rijnbende van Menwedstrijden Horst
aan de Maas. De kampioenschappen
worden gelijktijdig gehouden van
28 augustus tot en met 2 september
2018. Paard&Koets wordt samen met
de Internationale Menwedstrijden
gehouden op 20, 21 en 22 april
2018. Door het samengaan van beide

evenementen wordt de impact en
omvang van het evenement ruim twee
keer zo groot, aldus de organisatie.
Als opmaat naar de samensmelting
met Paard&Koets in 2018 verhuizen
de Internationale Menwedstrijden
Horst aan de Maas al in 2017 naar
De Peelbergen. Omdat Paard&Koets van
het najaar naar het voorjaar verhuist, is
besloten het evenement in november
2017 niet door te laten gaan.

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

19.30
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

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

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
E 1 korting op jam

Meterik

zaterdag
		

Deelnemers

Heilige mis

19.00

Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen

Bootcamp Power

Swolgen

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

50% korting op 10 credits

Brasserie ‘54

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

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

IJssalon & Lunchroom Lo Solé
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

Duet Kappers

Paramedische
Voetzorg Horst
20% korting op alle voetproducten

Brownies & downieS

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

10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

Eén gratis consumptie
bij de lunch

Pakje!

Het LoopCentrum

5% korting op de rekening

DMS-Service

Tienray

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

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

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

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

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

kerkdienst

17.30

10% korting op de eerste
behandeling

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

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

Voordeelpas

7D
AGE

NP

ER

WE
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PEN

Pinet
Complete en trendy keuken met kristalwitte lak
Keuken 305 x 275 cm
compleet met:

€ 4999,-

koelkast
afzuigkap wand

Altijd direct de beste prijs!

werkblad
gaskookplaat 5-pits

vaatwasser
5 jaar apparatuurgarantie

Inbouw oven met magnetron

Americana fornuis 90 cm

Inbouw vaatwasser (volledig)

Grundig GEKW47000B

La Germania AMS95C61LDX

Grundig GNV41822

€749,-

Exclusief model!

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

WWW.SUPERKEUKENS.NL

€499,-

€899,-

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

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

HEERLEN

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

D!

