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Zomercarnaval Horst
kiest voor prinses
Fieke Peeters uit Horst is op maandag 15 januari door de Maondaagavundclub gepresenteerd als prinses Fieke I van zomercarnaval in Horst. Tijdens de twaalfde editie van
zomercarnaval wordt prinses Fieke I bijgestaan door haar adjudanten Jolijn Seuren en Charlotte van Crugten. Het is de eerste dat er tijdens zomercarnaval een prinses voorop
gaat. “We kregen vaker het verwijt dat alleen mannen prins werden”, zegt Jac Coumans van de organisatie. “We hebben er nu elf jaar opzitten, dus het twaalfde jaar leek ons
een goed moment voor een nieuwe start met een prinses. En de reacties zijn geweldig, ik denk dat D’n Dreumel ook met een prinses gaat komen”, lacht hij. Zomercarnaval
wordt dit jaar gevierd op zaterdag 30 juni. Dan vindt ook de receptie plaats. Op zondag 4 februari vindt vanaf 14.30 uur de ‘oefenreceptie’ plaats in café De Beurs.

Onderzoek

‘Geen bewijs dat Geitenkermis
ouder dan 90 jaar is’
De oudst bekende bron waarin de Geitenkermis in Broekhuizenvorst wordt vermeld, stamt uit 1927. Er zijn
geen bronnen gevonden die bewijzen dat de traditie ouder is dan 90 jaar. Dat concludeert een onderzoeksteam van de Universiteit van Maastricht, dat een onderzoek heeft gedaan naar de oorsprong en betekenis van
de Geitenkermis.
Het initiatief voor het onderzoek
kwam van Wout Hermans, inwoner
van Broekhuizenvorst en bestuurslid
van Stichting Kasteel Ooijen. Hij nam
contact op met historicus Joop de
Jong, verbonden aan de Universiteit
van Maastricht. Deze werd de projectleider van het onderzoek. Samen
met cultuurwetenschapper Sandra
van Helden en literatuurwetenschap-

per Marianne Lubrecht heeft hij het
afgelopen jaar de oorsprong, de
geschiedenis en de betekenis van de
Geitenkermis onderzocht. En dat was
detectivewerk, zegt De Jong. “Je bent
op zoek naar bronnen, maar weet niet
waar je die kunt vinden. Uiteindelijk
hebben we het gildeboek van het
St. Antoniusgilde weten te traceren.
Hierin werd vanaf de achttiende eeuw

tot aan het midden van de twintigste
eeuw onder meer jaarlijks bijgehouden wat de uitgaven waren. We hebben daarin bijvoorbeeld niets
teruggevonden over kosten voor
geitenvlees.” Jaarlijks op de tweede
zondag na Driekoningen wordt in
Broekhuizenvorst de Geitenkermis
gevierd.
Lees verder op pagina 05
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Nieuwe voorstelling zussen Wijnen

‘We laten ons door niets meer tegenhouden’
De zussen Miriam en Carla Wijnen staan na een pauze van ruim acht
jaar weer samen met een cabaretvoorstelling in de theaters. Hun show
‘De aanbouw’ is de meest persoonlijke tot nu toe, maar het is geen
“therapie op het podium.”

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt, Iris Cöp,
Bas Peeters, Yana van de Sande
en Puck Verheijen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans, Marianne Pirlo
en Fabienne ten Horn
Bezorging
Garçon
085 071 10 90
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 (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

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

Miriam en Carla Wijnen (43)
groeiden samen met hun drielingzus
Karin op in Grubbenvorst. Karin heeft
nooit de ambitie gehad om de bühne
op te stappen. “ Ze deelt wel onze
humor”, vertelt Miriam. “Daarnaast is
ze kritisch en ook supereerlijk.”
Hun creativiteit kregen de zussen van
hun ouders. Carla: “Mam kan goed
zingen en onze vader heeft onder
andere teksten geschreven voor de
Grubbenvorster revue.” De twee
startten in hun studententijd met het
duo Zus & Zo. Ze stonden in de finale
van Cameretten in 1996 en wonnen
verschillende cabaretprijzen, waaronder de Persoonlijkheidsprijs van het
achtste Groninger Studenten Cabaret
Festival in 1994 en het eerste
Limburgse Cabaret Festival in 1995.
Tussen 2000 en 2005 stonden ze met
diverse programma’s in de theaters.
Op een gegeven moment zorgden
onder meer privéomstandigheden en
het feit dat hun theaterbureau andere
ideeën voor de toekomst had, voor
een noodgedwongen pauze.

Meest persoonlijke
programma
“In 2007 kreeg ik mijn zoon
Christian, die ernstig meervoudig
gehandicapt is”, geeft Miriam aan.
“De zorg voor hem ging 24 uur per
dag, zeven dagen in de week door.
Ook Carla trouwde en kreeg kinderen. De tijd om een samen een programma te maken, was er gewoonweg
niet.” “Wel hebben we in die jaren
theater op maat gemaakt voor bedrijven”, vult Carla aan. Ook solo deden
ze klussen. Zo regisseerde Miriam de
Grubbenvorster revue in 2013 en was
ze betrokken bij het theaterspel van
het Witte Dame Festival. “Het was
heel jammer dat we niet meer samen
konden spelen, maar de tijd ontbrak.
Hoewel ik veel hulp kreeg van onze
ouders en hij wel naar de dagopvang
kon, was er voor Christian geen logeeropvang in de regio. Uiteindelijk kwam
ik terecht in Brabant en sinds tweejaar
verblijft hij daar in een woongroep.
Dat was een hele moeilijke beslissing, die ik nu wel heb geaccepteerd.
Mijn hele leven draaide om Christian
en nu is er een betere balans.”

Miriam en Carla
Dat betekende dat er ook weer
ruimte kwam om samen een programma te schrijven. “Dat is echt leuk,
het voelt weldadig”, vindt Miriam.
Carla: “Ik heb het lol van samen iets
maken echt gemist. Het is ook speciaal
om samen op het podium te staan.”
“Ik zie dit als een opstartprogramma”,
geeft Miriam aan. “In eerste instantie
was het de bedoeling dat het een soloprogramma zou worden. Carla hielp
me wel met de teksten en op een
gegeven ogenblik zei ze: ‘Laat me toch
maar iets doen’. En met z’n tweeën zijn
we veel grappiger dan alleen”, lacht
ze. De voorstelling is deels gebaseerd
op hun eigen leven. Carla: “Het is ons
meest persoonlijke programma tot
nu toe, er zitten elementen van ons
leven in. Het is echter geen therapieop-het-podium-voorstelling. Het is een
mix tussen muziektheater en cabaret.
We spelen onszelf, maar ook een rol.
Miriam is vaak de clown op de bühne
en ik ben het tuttige typetje. De verbindende factor in de voorstelling is de
aanbouw die we denken nodig te hebben voor onze kinderen.” Naast Carla
op de piano is er ook een gitarist,
Sjors van der Mark. Veel meer over de
inhoud willen de zussen niet verklappen. “Het draait bij ons om de inhoud,
we zorgen ervoor dat de teksten goed
in elkaar steken”, licht Miriam toe. “Het
is geen lach-of-ik-schiethumor, maar

met een ironische ondertoon.” “Het
is echt onze show geworden”, voegt
Carla toe. “We durven nu meer te doen
wat we zelf leuk vinden. Het theater
pas echt bij ons, dat is wel duidelijk
geworden tijdens die pauze.”
“Ik ben heel trots dat we weer zijn
gestart”, zegt Miriam. “We zitten nog
niet op de toppen van ons kunnen en

we stoppen niet voordat we het beste
hebben gemaakt wat we kunnen. En
we laten ons door niets meer tegenhouden.”
Miriam en Carla Wijnen staan
zondag 3 februari in ’t Gasthoês in
Horst. Kijk voor meer informatie op
www.miriamwijnen.nl
(Foto: Renée Reijnders)

Wolf bezoekt
Meterik
Een vrouwelijke wolf, afkomstig uit Duistland, verbleef eind
december 2017 enkele dagen in Limburg. Dat heeft de Universiteit van
Wageningen dinsdag 16 januari bekendgemaakt.
Op 19 december nam dr. Norman
Stier van de Technische Universiteit
Dresden contact op met WENR
(Wageningen Environmental
Research) om te melden dat op
18 december een wolf voorzien van
een zender uit zijn onderzoek
Nederland was binnengelopen via
Overijssel. Daarna doorkruiste ze
Drenthe, Gelderland en Brabant om
op 29 december in Nationaal Park de
Maasduinen in Limburg aan te komen.
Op 30 december stak ze de Maas over

en passeerde de A73 bij Venray.
Overdag verbleef ze in de Schadijkse
bossen bij Meterik. Op 31 december
was ze in Limburg en Brabant, in de
Mariapeel en de Deurnese Peel.
Vervolgens ging de route verder naar
het zuiden, door Nationaal Park de
Groote Peel. Begin januari stak ze de
grens over naar België. De route die
de wolf heeft afgelegd wordt in een
later stadium geanalyseerd om meer
inzicht te krijgen in het activiteitenpatroon en terreingebruik.

Staatssecretaris en provincies
in gesprek over station Grubbenvorst
Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat overlegt binnenkort met provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland
over station Grubbenvorst. Dit nadat de Tweede Kamer heeft aangegeven geen extra geld vrij te maken voor het station.
Door financiële tegenvallers
ontstond er in de realisatie van het
station in Grubbenvorst een tekort
van 10,7 miljoen euro. Het Limburgs
Parlement was bereid om dit tekort
deels aan te vullen. De voorwaarde
hiervoor was wel dat de Tweede
Kamer ook met een aanzienlijk
bedrag over de brug zou komen.

In de Tweede Kamer bleek eind
november echter dat daar geen meerderheid voor was. D66staatssecretaris Stientje van
Veldhoven gaf aan dat het Rijk al fors
bijdraagt aan het Maaslijn-project.
“In het dichten van dit extra gat
kunnen we helaas niet meegaan”,
aldus de staatssecretaris.

Wel werd er een motie aangenomen
waarin de staatssecretaris werd
verzocht in gesprek te gaan met de
betrokken partijen in de provincies
Limburg, Noord-Brabant en Gelderland
om te kijken of het station er toch kan
komen. De Kamer wil meer inzicht in
de financiën die nodig zijn om het
station in Grubbenvorst te realiseren.

Ook wil de Kamer dat er wordt
gezocht naar eventuele niet-financiële
oplossingen. Het kan zijn dat uit het
overleg met de staatssecretaris blijkt
dat het station in Grubbenvorst wel
kan worden aangelegd. Binnen het
project de Maaslijn wordt dan onderzocht hoe dit opnieuw kan worden
ingepast.
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Boerenbruiloft
terug in Griendtsveen
In Griendtsveen wordt deze carnaval voor het eerst in ruim twintig jaar tijd weer een boerenbruiloft georganiseerd. Frank Schouten en Diana Penninx worden er op carnavalsmaandag 12 februari in de onecht verbonden.

Vorig jaar werd de eerste keer
carnaval met het huidige bestuur van
Carnaval Stichting De Klotbultjes
gevierd. Veel ideeën passeerden toen
al de revue, maar in de acht weken die

het bestuur had om carnaval te organiseren, was niet alles te realiseren,
vertelt Carlo Spreeuwenberg, voorzitter van De Klotbultjes. “Enkele ideeën
werden daarom in de loop van het jaar

verder uitgewerkt.” Met de voorbereidingen van het nieuwe seizoen in het
voorjaar, besloot het bestuur weer iets
met een boerenbruiloft te gaan doen.
“Er is goed contact in Griendtsveen
tussen de verschillende leeftijdsgroepen. Velen doen geweldig vrijwilligerswerk, met het idee dat het
weinige dat er in het dorp is, niet
verloren mag gaan”, aldus
Spreeuwenberg. “Onder andere bij de
bestuursleden en de vrijwilligers van
het Bokkenollen komt dit tot uitdrukking. Uit deze groep hebben Frank en
Diana zich opgeworpen om tijdens carnaval als boerenbruidspaar voorop te
gaan.”
Spreeuwenberg is erg tevreden
over de organisatie van de boerenbruiloft. “Ze zijn ontzettend actief
geweest in het voorwerk en willen er een geweldig feest van gaan
maken.” Frank en Diana gaan deze
carnaval vergezeld van getuigen
Karlijn Daniels-Hendriks en Joost
Gielens voorop. Het onechte huwelijk wordt ingezegend voor de kerk
op het plein in het Klotbultjesrijk in
Griendtsveen op maandag 12 februari om 16.00 uur. Aansluitend vindt
in zaal De Morgenstond de bruiloft
plaats.

Mogelijk meer subsidie
800 jaar Horst aan de Maas
Het College van B&W van Horst aan de Maas wil 150.000 euro beschikbaar stellen aan stichting 800 jaar Horst
aan de Maas. Samen met de al verstrekte 50.000 euro, wordt er dan in totaal een subsidie verleend van 200.000
euro voor de viering van 800 jaar Horst aan de Maas.
In oktober liet de gemeenteraad
van Horst aan de Maas weten dat zij in
eerste instantie maar 50.000 euro
beschikbaar wil stellen. De raad vond
toen dat nog niet duidelijk was of het
initiatief zich daadwerkelijk op alle
zestien kernen van Horst aan de Maas
richt en ook draagvlak in alle dorpen
heeft. De stichting heeft intussen een
projectplan opgesteld met daarin

44 ideeën voor de viering van 800 jaar
Horst aan de Maas. Het college stelt nu
voor om deze hogere subsidie te
verstrekken, mede omdat het project
zich op alle dorpen in de gemeente
richt. Het college geeft ook aan dat
het vieren van dit jubileum bijdraagt
aan het versterken van de lokale
identiteit van Horst aan de Maas.
Naast de verhoging van de subsidie,

houdt het voorstel in dat gemeente
Horst aan de Maas garant staat voor
eventuele tekorten van maximaal
100.000 euro. Ook komt er vanuit de
gemeente ambtelijke ondersteuning
voor 800 jaar Horst aan de Maas,
wat 60.000 euro aan kosten met zich
meebrengt. De raad bespreekt het
voorstel in de raadsvergadering van
dinsdag 6 februari.

Politieke bezorgdheid over
mestverwerkingsfabriek
Grubbenvorst
De provinciale fracties van SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren zijn bezorgd over de plannen voor een
mestverwerkingsfabriek langs de A73 bij Grubbenvorst. Dit zou de grootste mestverwerkingsinstallatie van
Nederland moeten worden. De partijen hebben vragen gesteld aan het provinciebestuur van provincie
Limburg.
De drie fracties vrezen dat er
veel negatieve gevolgen zijn voor de
leefbaarheid en het milieu, als de
geplande mestverwerkingsfabriek
doorgang zou vinden. Het kan leiden
tot meer stankoverlast, uitstoot van
fijnstof en ammoniak en een verslechtering van de waterkwaliteit.

Ook zijn de fracties bezorgd dat er
onvoldoende rekening wordt gehouden met het risico op calamiteiten,
bijvoorbeeld door storingen in de
systemen of lekkages van de opslagtanks.
De vragen die de fracties hebben
gesteld betroffen de locatie, de pro-

cedure rondom de vergunningaanvraag, de effecten voor milieu en
gezondheid en andere risico’s die
kleven aan de mestverwerkingsfabriek. Ook vinden de fracties het
van belang dat er zorgvuldig wordt
omgegaan met omwonenden en
bezwaarmakers.
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’t is good zoë
Heden overleed, zacht en kalm,
ós moe, schoonmoeder, lieve oma en oma-oma

Nel Smulders - Kleuskens
echtgenote van

Bér Smulders †
Zij overleed 3 dagen voor haar 94ste verjaardag.

Dankbaar dat zij zo lang in ons midden mocht zijn
hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve moeder,
schoonmoeder, trotse oma en overgrootmoeder

Door Verheijen - Reijntjes
Theodora Johanna
* Meerlo, 6 april 1925

† Grubbenvorst, 12 januari 2018
echtgenote van

Wiel Verheijen †

Familie Kleuskens
Familie Smulders
Horst, 10 januari 2018
Correspondentieadres: St. Jansstraat 47, 5964 AB Meterik
We hebben afscheid genomen van ós moe
op maandag 15 januari j.l.
Onze dank gaat uit naar alle zorg
die ós moe heeft mogen ontvangen.

Dankbetuiging

Een warmer en mooier afscheid van ôs mam en oma
hadden wij ons niet kunnen wensen.

Elly Rutten - Huijs
echtgenote van

Jac Rutten †
* Sevenum, 13 november 1934

† Sevenum, 10 januari 2018

Het gemis is enorm, maar alle blijken van medeleven, kaartjes,
mooie bloemen en belangstelling zijn voor ons een grote troost.
Truus, Martin en Ines, Els en Ton, Jacqueline, Loes en Hans,
en oma’s kleinkinderen.
Correspondentieadres:
Merwijckstraat 20, 5975 SL Sevenum

Crool
en al haar kleinkinderen en achterkleinkinderen
Familie Reijntjes
Familie Verheijen

‘La Providence’ Grubbenvorst
Correspondentieadres: Rietbos 6, 5961 RB Horst
Moeder verblijft in de voor haar vertrouwde omgeving waar u,
na contact met de kinderen, persoonlijk afscheid van haar kunt nemen.
De afscheidsdienst zal gehouden worden op vrijdag 19 januari
om 12.00 uur in de aula van het crematorium ‘Boschhuizen’
Spurkterdijk 40 te Venray.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 11.30 uur
in de ontvangkamer van het crematorium.
Een speciaal woord van dank aan het verzorgend personeel
van ‘La Providence’ afdeling “de Driesprong”
voor de zorg en liefdevolle aandacht
waarmee zij moeder hebben omringd.

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.
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.
Tweedehands spullen: 5 euro per
bananendoos. Tel. 077 467 34 20.
Cursus kaartleggen
met de LeNormand in Venray.
10 Lessen van 19.30 -21.30 uur € 175.
Start week 5. Voor info of opgave:
Praktijk Maya 06 10 39 14 46.
Te huur comfortabele woning in Horst.
Keuken, woonkamer, 3 slaapkamers,
bruikbare zolderkamer met vaste trap.
Huurprijs 760 per maand.
Bellen na 15.00. 06 27 05 27 57.

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

www.theoarts.com

7 januari 2018
Zoontje van
Rick en Sandra
Reinders-Sleegers
Scheperstraat 6
5975 VV Sevenum

Zazoe

Henk en Marianne

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

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

Sepp

Geboren

Theo en Mieke

Dag en nacht bereikbaar

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

Geboren

Annie †, Jan en Tilly
Riet en Henk

Meterik, Mien en Wim Brinkmans-Smulders
Wendy
Guus en Wendy
Pieta en Gydo
Meterik, Jan en Annemie Smulders-Ummenthun
Jenny en Rik, Jur, Kas
Chiel
Fer
Kronenberg, Mariet en Ger Verhaeg-Smulders
René en Brigitte, Sem, Finn
Loek en Vivian, Brechje, Meike
Meterik, Peter Smulders †
Venray, Harriët en Jos † Koenen-Smulders
Renske en Louis, Sill, Juul
Maud en Joost



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

Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Hay
29 december 2017
Dochter en zusje van
Dave, Lisette en Jax
Linssen-van Lipzig
Pr. Irenestraat 59, 5961 CP Horst


Geboare

Jip

9 januari 2018
Zoontje van Erik Brouwers
en Jonna Janssen
Crommentuijnstraat 11
5964 NL Meterik

Cursus weerbaarheid,
10 lessen voor de jeugd van 9 tot 14
jaar. Op dinsdagavonden, start op 20
februari in ‘t Gasthoes te Horst. Voor
fysieke en mentale weerbaarheid.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40.
Rommelmarkt Wieneshof Horst
Zondag 28 januari van 9.00 tot
15.30 uur www.hh-marktkramen.nl
06 25 05 18 94.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Gerrie
van den

Hoef
uitvaartbegeleiding
Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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Sportgala
keert terug
Er komt dit jaar toch weer een editie van het Sportgala Horst aan de
Maas. Gemeente Horst aan de Maas neemt daarin het voortouw.
Momenteel wordt bekeken hoe het gala ingevuld gaat worden.
Tot 2015 werd het Sportgala door
Stichting Sportgala Horst aan de Maas
georganiseerd. In dat jaar werd het
gala afgeblazen, omdat er onvoldoende nominaties waren en dat
wees volgens de organisatie op het
ontbreken van een duidelijk draagvlak. Er werd in totaal vier keer een
gala georganiseerd. Volgens wethouder Bob Vostermans van gemeente
Horst aan de Maas verdient Horst aan

de Maas een sportgala. “We hebben
zoveel sporttalenten en er gebeurt
zoveel op sportgebied in Horst aan de
Maas, dat verdient een podium om
dit te vieren. De ambitie is om dit
jaar nog een gala te organiseren.
De gemeente heeft hierin een
aanjaagfunctie. We willen dit samen
met mensen uit de sportwereld
oppakken en samen naar de juiste
vorm zoeken”, aldus Vostermans.

350.000 euro voor
sportvelden HCH
De kunstgrasvelden van Hockeyclub Horst zijn aan vervanging toe.
Het College van B&W van gemeente Horst aan de Maas wil daarom
350.000 euro beschikbaar stellen voor het vervangen van de velden.
Het hockeyveld is afgeschreven
en vooral technisch aan vervanging
toe om er goed op te kunnen blijven
hockeyen, stelt het college. “De club
speelt op hoog niveau, heeft veel
leden uit Horst aan de Maas en er is
voldoende zekerheid dat de club op
de huidige locatie kan blijven”,
aldus het college in haar voorstel.
Het college ziet de vervanging als
een noodzakelijke investering en
geeft aan dat de nieuwe kunstgras-

velden weer vijftien jaar mee
kunnen. Het voorstel is nu om de
velden in de zomervakantie te
vervangen, onder andere omdat
scholieren van het Dendron College
in Horst dan geen overlast ondervinden van de renovatie. De school
grenst aan het terrein van de hockeyclub en maakt gebruik van de
velden. De raad bespreekt het
voorstel in de raadsvergadering van
dinsdag 6 februari.

Concert in kapel
Museum De Locht
In Museum De Locht in Melderslo worden op zondag 21 januari
verschillende activiteiten georganiseerd. Ook is er een concert in de
kapel bij het museum.
Speciaal voor kinderen is de
traditionele veilingklok in gebruik.
In de stroopmakerij wordt stroop
gemaakt en de muziekgroep Vur de
wind zorgt voor een muzikale noot.
In de kapel van De Locht wordt
verder een concert georganiseerd
door Oksana Baljva en Miram
Wijnen. Oksana komt Zuid-Rusland
en is pianiste, pianodocente en
dirigente.

Miriam heeft een theaterachtergrond, schrijft, speelt, regisseert en
zingt. Een klassiek repertoire vormt
de basis voor het programma.
Museum De Locht is geopend van
10.00 tot 17.00 uur. Met de demonstraties wordt om 11.00 uur van start
gegaan. Het concert in de kapel
begint om 14.00 uur.
Meer informatie is te vinden op
www.museumdelocht.nl

Nieuwjaarsconcert
St. Caecilia
Muziekvereniging St. Caecilia uit America houdt op zondag 21 januari haar traditionele Nieuwjaarsconcert. Het concert vindt plaats om
15.00 uur in de St. Josephkerk in America.
In samenwerking met de
Muzikantine is een aantal popmuzikanten uit America (onder andere
bekend van de America All Stars
Band) benaderd om mee te doen
met de Americaanse fanfare.
Kelly Kleuskens, Ellen Verheijen,
Luc Peeters, Luc van Rens, John
Minten, Mart Deckers en Marion

Steeghs treden deze middag op.
Het programma wordt zeer afwisselend zegt de organisatie, met popmuziek als rode draad gedurende
het concert.
Toegang tot het concert is gratis,
na het evenement is er gelegenheid
om te proosten op het nieuwe jaar
in de Bondszaal.
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‘Geen bewijs dat Geitenkermis
ouder dan 90 jaar is’
Gedurende de week vinden
diverse activiteiten plaats met als
hoogtepunt op woensdag de geitenmaaltijd. Voorafgaand aan de maaltijd
wordt de pop Tunnis met bier overgoten, door het dorp gedragen en
uiteindelijk verbrand. Het verbranden
van de pop kan diverse betekenissen
hebben. De Jong: “Denk aan een
vruchtbaarheidsritueel of het bezweren van boze geesten. We hebben

echter nergens kunnen vinden wat de
specifieke betekenis van het popverbranden in Broekhuizenvorst is.” Er is
wel vastgesteld dat het dorp sinds
1907 een kermis heeft. “In die tijd
werden er echter varkens gegeten
tijdens de kermis en geen geiten. Dat
is ooit veranderd, we denken vanuit
economisch oogpunt. Geitenvlees is nu
eenmaal goedkoper dan varkensvlees.”

Hoewel de traditie niet zo oud
is als werd gedacht, is het wel een
belangrijke traditie voor het dorp zegt
De Jong. “Het samen eten van een
geitenmaaltijd verbindt een dorp,
het brengt de dorpsgemeenschap bij
elkaar. Daarbij, 90 jaar is toch ook een
respectabele leeftijd voor een traditie?
Er is niemand die zich nog kan herinneren dat er geen Geitenkermis was.”

HALLO op
Sicilië
Florian en Rosalie Hollard
uit Horst waren tijdens de
kerstvakantie op Sicilië. Op de
vulkaan Etna gingen ze met de
HALLO op de foto, die door alle
sneeuw en wind helaas niet
meer heelhuids terug is
gekomen.

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

Monaghan Champignons B.V. zoekt

STUDENTEN

m/v

Begin bij ons!
Monaghan Champignons B.V.
is op zoek naar gemotiveerde
studenten die in de weekenden en vakanties willen werken.
Wij zoeken medewerkers voor het schoonmaken van de tunnels
en alle algemene werkzaamheden.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Magda van Dieten via:
E-mail: vacatures@monaghan-champignons.com

werken

America Tel. 06-12359686

Siepdak-klusbedrijf
Alles voor uw dak

Alles voor uw dak
• Dakbedekking
• Lood- en zinkwerken
• Boeiboord bekleding
• Renovatie & nieuwbouw
• Lekkage oplossingen
Hogeweg 7
5808 BE Oirlo
06 - 53 84 78 92
0478 - 57 11 24
info@siepdak.nl

www.siepdak.nl

Meer informatie over het bedrijf kun je vinden op
www.monaghan-mushrooms.com

06

familie

18
01

Optimistisch en strijdlustig
heb jij de danszaal van het leven verlaten

Wiel van de Rijdt

Als je naar de sterren kijkt
Lijkt het of het oneindig reikt.
Vele lichtjaren geven licht in de nacht
Is daar iemand die op ons wacht?
Ik heb het antwoord niet
Maar één ding is zeker leef het leven nu en geniet.

echtgenoot van

Lenie van de Rijdt-Drabbels †
Ôzze Pap, Opa is overleden in zijn eigen vertrouwde omgeving,
omringd door ons die hem liefhebben, op de leeftijd van 74 jaar.
Horst, Angela en Harrie
Michelle
Bob en Lenina

Met verdriet in ons hart laten wij weten dat is overleden onze
lieve moeder, schoonmoeder, trotse oma en omie

Nellie Christiaens
- Beerkens
weduwe van

Sevenum, Patricia en Maurice

Zij overleed in de leeftijd van 91 jaar.

Horst, 16 januari 2018
Librije 29
5961 VG

Anny en John Geraedts-Christiaens
Lonneke en Twan
Luuc
Fieke en David

Ôzze Pap, Opa is zaterdag 20 januari om 10.30 uur voor het laatst
in ons midden tijdens de uitvaartdienst in de H. Hubertuskerk van
Hegelsom. Aansluitend gaan wij hem bij ôs Mam, Oma te ruste
leggen op de r.-k. begraafplaats.
Ôzze Pap, Opa is thuis. Jullie zijn vrijdag 19 januari tussen 18.00 en
20.00 uur welkom om afscheid van hem te nemen.
De megjes van het Groene Kruis willen wij hartelijk danken
voor de liefdevolle verzorging.

†

Lei Christiaens

Familie van de Rijdt
Familie Drabbels

Tot het einde toe zelfstandig,
de regie in eigen hand houdend...

Bedroefd, maar dankbaar dat aan haar lijden een einde is gekomen,
delen wij u mede dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan,
onze lieve zus, schoonzus en tante

Mien Wijnen
Maria Petronella Wilhelmina
Zij overleed, gekomen tot de leeftijd der zeer sterken,
in haar 97e levensjaar.
Sevenum:
Melbourne, Australië:
Maastricht:
Wageningen:
Horst:
Horst:
Beegden:
Horst:
Sevenum:

Jan † en Lies †
Pierre † en Mia
Gerda en Ad
Maria en Jacques
Gonny
Jac en Jo
Leo †
Ben † en Yvon
Trudy en Jan †

en alle neven en nichten

Gerda en Martin Houwen-Christiaens
Jan Christiaens
Anke
Maartje en Martijn
Tiny en Koos Kegel-Christiaens
Kim en Vincent, Bram
Maaike en Rubin, Femke, Nina
Sanne en Michiel
Ria en Hans den Teuling-Christiaens
Wendy en Walter
Job en Lotte
Tessa en Neil
Christien en Lambert Bongers-Christiaens
Eef en Henjek, Keesje, Dex, Tos
Janne en Chris, Lena, Murphy
Floor en John, Nox
Josje en Willem
Hay en Marion Christiaens-Peelen
Nel en Jac Janssen-Christiaens
Steffie en Haikel
Sjoerd en Ellen
Jelle
Horst, 15 januari 2018
Correspondentie-adres: Veersepad 3, 5995 AD Kessel
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op
donderdag 18 januari om 11.00 uur in de parochiekerk van
de H. Oda te Melderslo, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op het R.K. Kerkhof aldaar.

Een bijzonder woord van dank aan het personeel en de
vrijwilligers van zorgcentrum de Zeven Bronnen te Amby-Maastricht
voor de goede zorgen.

Dankbetuiging

Uw aanwezigheid, de vele kaarten, de troostende woorden,
bloemen en uw bijdrage aan het K.W.F. waren voor ons
een grote steun bij het afscheid nemen van
mijn broer, zwager en oom

Sef van Enckevort
Sevenum, januari 2018
Leo en Marij van Enckevort
Kinderen en kleinkinderen

T. k. gevraagd landbouwmach.
2,3,4,schaarwentelploegen/frees/
kopeg/klepelmaaier/kipper/
mesttank/schudders/hark/maaier/
weisleep/bloter/tractors enz.
06 19 07 69 59.
Yogacentrum L’Espoir.
Kennis maken met yoga? Nu 5 lessen
voor € 35! 077 851 50 08
of yogavooriedereen@ziggo.nl.
www.yogacentrumlespoir.nl in Horst.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Poetshulp gezocht 1 x per 2 weken,
3 uur. Donderdag- of vrijdagochtend in
America. 06 11 73 24 37.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Yoga Horst aan de Maas.
Hatha- Stoel- Zwangerschapsyoga
www.yogasanjoca.nl Bel: 0478 69 26 73
mail: yokybird@hotmail.com
Campers te huur. Luxe campers
te huur. Compleet ingericht.
Luc Boekestijn 06 43 47 63 39
www.essodewitte.nl
Breien/haken het nieuwe yoga.
Wil je ook leren breien of haken,
kom dan naar onze inloopavond op
donderdag van 19.00 uur tot 21.30 uur.
Breimode en handwerken ‘t Schippertje
Schoolstraat 6 Horst tel. 077 398 19 75.
Volg ons op facebook.
Gevraagd bestelbus bouwjaar
1987/1996 Fiat Ducato 2.5td of Peugot
of Citr cx 2.5 td. Mechanische staat niet
belangrijk. Tel. 06 27 21 82 73.
Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of nieuwe
website! Bel mij op 06 31 52 45 17.
Jouw Stijl Mijn Stijl voor het
maken en verstellen van kleding of
carnavalskleding. Di+vrij 10-12 of bel
06 52 39 50 16. Van Bronckhorststr. 32
Horst. jouwstijlmijnstijl@kpnmail.nl,
www.jouwstijlmijnstijl.nl
Te koop landbouwgrond, oppervlakte
56,17 are nabij Blaktdijk 65 Sevenum.
Inl. 06 22 08 13 32.

Een speciaal woord van dank aan de medewerkers en
vrijwilligers van Hof te Berkel te Horst voor de zorg en de
liefdevolle aandacht waarmee zij moeder hebben omringd.

12 januari 2018
Correspondentieadres: Iepenhoven 10, 6225 GW Maastricht
De crematie heeft intussen plaatsgevonden.

Voluit Leven in 2018! Wilmien coacht
en traint. Vergroot je veerkracht.
Cursus in MC WIEENHOF te Venray.
Voluit Leven kan ook op individuele
basis. Kijk op www.act4balance.nl/
actueel voor meer informatie.

Dankbetuiging

Onze hartelijke dank voor de belangstelling, de kaarten
en bloemen die wij mochten ontvangen na het overlijden
van mijn lieve vrouw, mam en oma

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00

Nelly Verrijth-Joosten
Sevenum, januari 2018
Jan Verrijth, kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst vindt plaats op zondag 21 januari om 09.30 uur
in de H.H. Fabianus en Sebastianuskerk te Sevenum.

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Eengezinswoning Lottum 225.000.
Twee-onder-een-kapwoning incl. grote
garage/bedrijfsruimte 4 slaapkamers vrij
gelegen 560m2 perceel. Bieden vanaf
225.000 k.k. Bij vragen 06 45 03 02 57.

Op zoek naar een gastouder in Horst
(aan de Maas)? Onze gastouders hebben
nog ruimte om kinderen op te vangen.
info@roodkapjehorstaandemaas.nl,
077 374 51 49.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

ZWARTE
MARKT

Venray zon. 4 febr.
Evenementenhal 600 krm
vanaerlebv.nl 0492-525483
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GEPLUKT Vera Vercoulen

Deze geboren Meterikse zet zich graag in voor anderen, of dat nu voor haar werk is of in haar privéleven.
Ze geniet van de mooie momenten en vindt dat we de kleine dingen niet uit het oog moeten verliezen.
Deze week wordt Vera Vercoulen (39) uit Grubbenvorst geplukt.
Vera Vercoulen heeft al op heel
wat plekken in de regio gewoond.
Ze werd geboren in Meterik waar ze
tot haar negende woonde. Daarna verhuisde ze samen met haar jongere
zusje Sabrina en ouders naar
Melderslo. Op haar 21e ging ze samenwonen in Blerick, dat enkele jaren
later werd verruild voor Grubbenvorst.
En daar voelen Vera en haar man Tim
zich al weer vijftien jaar helemaal

thuis. “Hoewel we allebei niet uit
Grubbenvorst komen, zijn we hier echt
op onze plek”, vertelt Vera. Zo zijn ze
beiden lid van gekke maondaagsvereiniging De Plaggenhouwers en was
Vera vrijwilliger bij het plaatselijke
Oranjecomité. En dan is er nog Vera
Beauty & Health, de drogisterij in het
dorp die ze sinds 2012 samen runnen.
“Dat kwam toevallig op ons pad en we
hebben er nog geen moment spijt van

Zondag 28 januari 09.00 - 15.30 uur

PUZZEL

rommelmarkt
Manege Wieneshof,
Hagelkruisweg 25 te HORST
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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IN D’N TIÊD

Zaterdag 20 januari

THE CLASSICS

REVIVAL BAND
DE LANGE HORST
VOOR KAARTEN / INFO:

WWW.DELANGEHORST.NL

U kunt bij ons terecht voor:
Oplossing vorige week:
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nieuwe uitdaging op haar pad. “In het
plaatselijke mededelingenblad zagen
we een advertentie staan waar franchisenemers voor de Dio-drogisterij
werden gezocht. We zijn met Dio
gaan praten en toen ging het balletje heel snel rollen. Ik haalde mijn
drogisterij-diploma en een jaar later
openden we de winkel.” Vera staat
fulltime in de winkel en Tim, die bij
Twinburg in Venlo werkt, helpt mee in
zijn vrije uurtjes. “Ik heb gemerkt dat
het niet uitmaakt welk werk je doet,
als je maar plezier hebt in wat je doet.
En dat heb ik. Daarnaast ben je nooit te
oud om te leren.” Als ze in de winkel
staat, krijgt Vera steevast gezelschap
van Benny, hun tweejarige jackrussellterriër. “Het is een typische jack russell, vol energie. Hiervoor hadden we
twee andere terriërs, die heel rustig
waren”, vertelt Vera’s echtgenoot Tim.
“Regelmatig gaan we een ronde fietsen en dan loopt Benny langs de fiets
mee. Als we daarna thuiskomen heeft
hij nog energie voor twee”, lacht hij.
In haar spaarzame vrije tijd zingt
Vera graag. Zo verzorgt ze samen met
zus Sabrina de achtergrondzang van
onder andere Bjorn van Berkel en
Anita Seuren. Daarnaast zet ze zich
al acht jaar in voor The Walk for the
Roses, een wandeltocht waarvan de
opbrengst deels naar onderzoek van
het KWF gaat en deels naar een regionaal goed doel. “Met drie personen
organiseren we deze tocht en dat is
heel leuk om te doen. Laatst hebben we nog de Gezondheidsprikkel
(een bedrag van 1.000 euro, red.) van
de Gezondste Regio2025 gekregen.”
“Ik vind het belangrijk om van elke
dag te genieten”, zegt Vera. “Natuurlijk
maken wij ons ook wel eens ergens
zorgen over. Maar kijk ook naar de
dingen die je wel hebt. Geniet van de
momenten en ben lief voor elkaar.”

Klikgebit en Kunstgebit

9

1
5

7

9

r dan
verhuurt méé
en!
alleen marktkram

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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gehad dat we hiervoor gekozen
hebben. Het voelt ook helemaal niet
als werk. Het is elke dag weer een
feestje.”
Vroeger had Vera echter hele
andere plannen. “Ik wilde graag als
dierenverzorger in een dierentuin
gaan werken. Ik heb zelfs nog een
keer een brief naar Artis geschreven,
maar dat is niets geworden”, lacht
ze. Na de basisschool ging ze naar de

voormalige biologische school, nu het
Citaverde College. “Daar heb ik echt
een hele leuke tijd gehad, net als op
de middelbare agrarische school waar
ik daarna heen ging. Het was een
opleiding waar de meeste leerlingen
jongens waren. We begonnen volgens
mij met tien meisjes en een paar jaar
later waren er nog twee over. Ik heb
daar echt geleerd mijn mannetje te
staan. Dat heeft me veel zelfvertrouwen gegeven. Ik heb tijdens de opleiding bijvoorbeeld twee weken stage
gelopen op een boerderij in Frankrijk.
Ik sprak bijna geen Frans en zij geen
Engels of Duits. Ik was heel blij dat
ik weer naar huis kon, maar achteraf
heeft het me wel sterker gemaakt.
Net als de stage op een rundveehouderij in Duitsland. Daar begonnen we
om twee uur ’s morgens met het melken van de koeien. Ik heb er zelfs nog
een keer geholpen met de bevalling
van een kalf dat in stuitligging lag.”
Uiteindelijk belandde Vera na haar
studie niet op een boerderij. “Ik heb
verschillende banen gehad. Ik werkte
onder andere als receptioniste bij een
verpakkingsbedrijf van groente en
fruit op het veilingterrein in Venlo.
Daar heb ik Tim ook leren kennen.
Ik heb de planning verzorgd van een
hijskraanverhuurder en van een afvalverwerker. En overal had ik een leuke
tijd. Op een gegeven moment werd
mijn contract niet verlengd. Toen ben
ik na gaan denken wat me steeds
aansprak in het werk dat ik gedaan
heb. Het bleek dat ik het leuk vind
om orde op zaken te stellen, ervoor
te zorgen dat bedrijfsprocessen goed
verlopen. Dus ben ik in 2010 voor me
zelf begonnen met Vercoulen Support,
waarmee ik bedrijven onder meer
hielp met het structureren van hun
administratie.”
Enkele jaren later kwam er een

> 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

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum
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aan
Luuk Mooren

boekingstress

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Luuk Mooren
16 jaar
Horst
Dendron College

Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Er is echt niet een ding wat ik nog echt
zou willen leren, maar ik zou wel willen leren autorijden. Dan kan je overal
naartoe en je bent een stuk sneller dan
met de fiets. Ook mag ik dan op een
brommer rijden en thuis hebben we
nog een oude brommer in de schuur
staan.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Dan zou ik graag kunnen vliegen.
Als je kan vliegen kan je overal naar-

toe en hoef je niet te betalen als je
bijvoorbeeld naar het buitenland wilt.
Met deze superkracht zou ik naar Nepal
gaan. Alhoewel ik deze reis toch het
liefste in een volkswagenbusje zou
doen.
Wat zou je nooit weggooien?
Foto’s van vroeger, deze kun je namelijk nooit vervangen. Ook vind ik het
heel leuk om deze te bekijken, omdat
ze toch weer herinneringen oproepen.
Ook kan je op deze foto’s terugkijken
hoe je er precies uitzag vroeger en dat
vind ik ook heel erg leuk.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Een tijdmachine zou ik de beste uitvinding vinden. Dan zou ik teruggaan naar
de jaren 90 of 80. In deze tijd bestonden sociale media nog niet en was
alles veel meer face to face, dit lijkt

bezorger Melderslo

m/v

Garçon is per direct op zoek naar een bezorger voor een route in Melderslo
voor nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas.
Een baan met leuke bijverdiensten.
Werkzaamheden:
Elke donderdag een paar uurtjes
beschikbaar zijn om het nieuwsblad
te bezorgen.

Handelstraat 17 5961 PV Horst
085 07 11 090

Interesse of informatie?
Mail naar Mike van Kempen en Hans Minten:
info@garcon.nl
of bel 085 071 10 90

GARÇON

me veel fijner. Ik ben niet helemaal
tegen technologie, want telefoons,
computers en tablets zijn wel heel erg
handig. Alleen sociale media vind ik
niks toevoegen.
Wat is jouw stopwoordje?
Ik heb er wel een paar. Vaak zeg ik
‘effe denken’, ‘wat was het nou’ en
dingen die daar op lijken. Vaak vergeet
ik wat ik precies wilde zeggen en raak
ik afgeleid, dus eindigen mijn zinnen
vaak zo.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Op 11 november ben ik geboren en
dit is natuurlijk de start van het carnavalsseizoen. Daarom kreeg ik ook
een katoenen luier gevouwen als een
prinsenmuts. Eigenlijk heb ik zelf bijna
niks met carnaval. Het uitgaan en verkleden in de week zelf vind ik wel leuk,
maar ik hou me helemaal niet bezig
met wie de prins is, behalve als die een
bekende is.
Heb je een verborgen talent?
Ik denk dat ik een goed luisterend oor
heb. Of dit ook echt een talent is weet
ik niet, maar mijn andere talenten kennen de meeste mensen wel. Luisteren
naar mensen doe ik graag en ik ben
altijd bereid om mensen te helpen.
Het liefste zou ik iedereen willen helpen, maar dit is natuurlijk niet echt
haalbaar.
Heb je een bijbaantje?
Ja, ik werk nu al een jaar bij de Jan
Linders in Horst. Toen ik hier net begon
met werken, was ik heel erg bang dat
ik dingen verkeerd deed met vakkenvullen, inmiddels ben ik wel helemaal
aan het werk gewend. Ik vind dit ook
veel leuker werk dan het werk wat ik
eerst deed. Dit werk was tomaten plukken. In de supermarkt werken is veel
socialer werk en daarom past het ook
beter bij me.
Wat is je droombaan?
Ik zou het liefste sporttherapeut of

psychomotorisch therapeut worden.
Het lijkt me heel leuk om mijn hobby
sporten te combineren met mijn werk.
Het lijkt me ook erg leuk om te zien dat
iemand herstelt en al helemaal als jij
daarbij hebt geholpen.
Wie is je grote voorbeeld?
Eigenlijk heb ik er twee, namelijk Jari
Litmanen en Andrea Pirlo. Dit zijn beide
voetballers, maar als ik moest kiezen
zou ik voor Litmanen kiezen. Hij had
heel veel inzicht in het veld en hij was
een middenvelder, maar tegelijkertijd
een aanvaller. Zijn techniek was ook bijzonder mooi en hij kreeg maar een paar
kaarten in zijn leven. Dit maakte hem
heel erg sportief en een oprechte speler.
Wat is je favoriete sociale medium?
Instagram, want hier krijg je ook echt
te dingen te zien die je leuk vindt.
De dingen die je heb geliked of die je
volgt, krijg je ook echt te zien en dat
vind ik heel erg fijn.
Hond of kat?
100 procent een kat. Met katten kun je
lekker knuffelen, maar ze zijn ook heel
zelfstandig. Vroeger hadden we een
kat, maar ik denk niet dat we er nog
een gaan krijgen.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Bij de musical in groep 8. Ik mocht
Hans Klok spelen en dit was erg leuk.
Voor een groep staan kan ik wel, maar
acteren is niet mijn ding.
Als je terug in de tijd zou gaan, wat
zou je jezelf voor advies meegeven?
Ik zou mezelf meegeven dat je geduld
en doorzettingsvermogen moet hebben. Ik heb namelijk een blessure
gehad en hierbij heb ik mijn geduld
een beetje verloren. Uiteindelijk moest
ik toen langer wachten en dus langer
geduld hebben.
Ben je bijgelovig?
Nee, totaal niet. Ik geloof veel meer in
mezelf dan in dingen van buitenaf.
Ik denk ook dat dat belangrijker is.

Het duurt misschien nog
een beetje lang maar ik durf
te wedden dat de meeste al
over hun zomervakantie
zitten te dromen. Niet per se
omdat je school alweer moe
bent of het liefst zo snel
mogelijk naar de zon vertrekt.
Maar ik bedoel dat je dit jaar
geen last minute boeker wilt
zijn. Want je wilt niet ergens
in de hitte, waar geen water
in de buurt is om je zelf af te
koelen terecht komen. Of die
pech dat je in een te dure
standaard huurtent terecht
komt op de verkeerde campingplaats volop in de zon.
Daarom zijn de meesten nu
al druk bezig met boeken. Dat is
al een hele opgave. Denk aan
alle eisen die je er aan kunt
stellen. Een zwembad met veel
glijbanen voor je zusje,
een voetbalveld voor je broer.
Voor je ouders een mooie omgeving met veel rust.
Uitgaansgelegenheden voor je
zus. En ga zo maar door. Daarom
zit je moeder dan ook een paar
uur extra per week op de telefoon of achter de computer.
En dan kun je er op rekenen dat
dat niet zonder stress gaat.
Want dan ben je wel zo slim om
net iets eerder te boeken, maar
er zijn genoeg anderen die ook
slim zijn. Bang om net te laat te
zijn voor dat mooie appartementje of net die mooie campingplaats te missen zit er wel
in. Want uit alle ervaringen
weet je nu wel een beetje waar
je naar snakt. Maar gelukkig
komt het meestal wel goed.
En dat je niet de enige bent die
nu al boekt is niet te missen.
Er zijn genoeg mensen die nu
ook al rondvragen hoe het met
de boeking zit voor de zomervakantie. Gelukkig hebben jullie
nog een half jaartje. Succes.
Liefs, Iris
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Open dag Hotraco Group
Hotraco Group in Hegelsom organiseerde op zaterdag 13 januari een open dag in het kader van zaterdagwerk, iets nieuws binnen het bedrijf. Ruim vijftig jongeren uit de regio bezochten de open dag.

winkel&bedrijf 09
Eerste LNG-tankstation
in Sevenum
Bij het TruckEasy-tankstation aan de Erik de Rodeweg in Sevenum
werd op woensdag 17 januari het eerste LNG-tankstation van Limburg
geopend. Wethouder Paul Driessen van gemeente Horst aan de Maas
opende het tankstation.
De avond begon in restaurant
Heierhoeve in Venlo, waar een
LNG-informatiesessie werd georganiseerd, waarbij genodigden kennis
konden maken met LNG, ook wel

bekend als vloeibaar aardgas. LNG
draagt bij aan een schonere leefomgeving. Daarna werd het tankstation bezocht en officieel geopend
door de wethouder.

Wandelsport bij Ageia
Beginnerscursus Nordic Walking

Vrijdagmorgen in Grubbenvorst van 9.00-10.00 uur.
Startdatum in overleg. Kosten: E 35,00 voor 5 lessen.
Poles zijn beschikbaar gedurende de cursus.

Starten met Powerwalking; dit is je kans !

Zaterdagmorgen 3 februari 9.00 u is er een gratis
proefles. Locatie: Floriadeterrein Grubbenvorst

Sportief wandelen: Bij voldoende
De geïnteresseerden volgden
veelal hbo- en mbo-opleidingen in de
sectoren van elektronica en mechatronica, maar er waren ook wat
middelbare scholieren aanwezig.
Ze kregen een rondleiding van jonge-

ren die al aan het werk zijn bij
Hotraco Group en maakten op die
manier kennis met productie en
engineering binnen het bedrijf.
“Meer dan 45 jongeren hebben zich
aangemeld voor vakantiewerk”,

laat een woordvoerder weten.
“Daaruit kunnen we de conclusie trekken dat er in de omliggende dorpen
nog voldoende jongeren zijn die
geïnteresseerd zijn in techniek en
daar ook meer mee willen doen.”

belangstelling start er een groep op
vrijdagmiddag bij het Schuitwater.
Meer weten, kijk voor verdere informatie
over de cursussen op www.ageia.nl
Of neem contact op:
info@ageia.nl / 06 44 01 48 36

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

Fouten in
belastingaangiften
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
De laatste tijd staan de media bol van belastingontwijking door grote
internationale ondernemingen. Dat zou wellicht tot de gedachte kunnen
leiden dat particulieren en kleine ondernemers wel trouw hun belasting
betalen. Dat (b)lijkt niet zo te zijn.
De Belastingdienst doet
regelmatig zelf steekproefsgewijs
onderzoek naar de belastingheffing bij particulieren en kleinere
ondernemers. Daaruit blijkt in
hoeverre particulieren en kleinere
ondernemers (MKB) een (on)juiste
aangifte doen en wat voor gevolg
dat heeft voor de schatkist (het
zogenaamde “nalevingstekort”).
Uit het meest recente onderzoek blijkt dat 9 procent van de
particulieren en 40 procent van
de kleinere ondernemers in de
belastingaangifte fouten in hun
eigen voordeel maakt. Hoewel de
belastingwetgeving ingewikkeld is
en fouten dus niet te voorkomen
zijn, lijkt er toch meer aan de hand.
Uit dezelfde onderzoeken blijkt namelijk dat ‘maar’ 2 procent van de
particulieren en 3 procent van de

kleinere ondernemers fouten maakt
in hun eigen nadeel. Een fout in
eigen voordeel is kennelijk sneller
gemaakt!
Het gevolg is dat de schatkist
geld misloopt, en niet zo’n beetje.
Het gaat om meer dan 4,0 miljard
per jaar, waarvan overigens het
grootste deel uit het segment
ondernemers. Uiteindelijk blijft er
daardoor minder geld over voor
belangrijke zaken zoals zorg en
onderwijs of zo u wilt belastingverlaging. Per belastingplichtige kost
het nalevingstekort ons gemiddeld
circa 4.000 euro per jaar. Daar kun
je best leuke dingen van doen!
U als goedwillende burger,
die zich wel aan de regels houdt,
zou wellicht de neiging zou kunnen
krijgen om zelf dan ook maar ’fouten’ te gaan maken. Daar wordt nie-

mand beter van en u riskeert bovendien een forse boete. Beter is
dat de Belastingdienst nadrukkelijker gaat controleren en de
wetgever bij het wetgevingsproces meer aandacht heeft voor de
uitvoerbaarheid en controleerbaarheid. Simpelere wetgeving
en betere controle dus.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 – 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 – 49 46 28
www.innovista.nu

Horse Service International BV (HSI) is voor velen een
begrip in de internationale paardenwereld. HSI regelt al
ruim 25 jaar het transport voor paarden van en naar alle
nationale, internationale en intercontinentale bestemmingen.
Binnen Europa over de weg, buiten Europa per vliegtuig.
Door onze groei zijn we op zoek naar:

allround import /
export medewerker

m/v

Wij vragen:
• Minimaal MBO-niveau
• Goede communicatieve eigenschappen en klantvriendelijke
houding
• Beheersing van de Engelse en Duitse taal
• Omgang software programma’s: Word, Excel etc.
• Improvisatie- en incasseringsvermogen
• Omgaan met complexe logistieke vraagstukken
• Flexibel en zelfstandig
• Collegiaal en kunnen werken in teamverband
• Kennis van en ervaring met paarden
Wij bieden:
• Fulltime functie voor 36-40 uur per week
• Veelzijdige werkzaamheden
• Opbouwen van nationale & internationale netwerken
• Goede arbeidsvoorwaarden
• Leuke afwisselende job met uitzicht op lang dienstverband
Voel jij je aangesproken tot deze functie?
Mail jouw CV naar vacature@horseservice.nl
of stuur een brief naar Horse Service Int’l bv,
Hazenkampweg 8a, 5964 PE Meterik.
Voor meer infomatie kun je ook kijken op onze website.

Horse Service International BV

Hazenkampweg 8a 5964 PE Meterik, tel. 077 - 398 45 45

www.horseservice.com
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Anders zie je door de bomen
het bos niet meer’
Horst aan de Maas bestaat 800 jaar in
2019. In het kader daarvan organiseert
Stichting Horst aan de Maas 800 een jaar lang
activiteiten in de hele gemeente. Een meerderheid van de inwoners van Horst aan de
Maas, 41 procent, is het eens met de stelling
‘Het is beter om één groot feest te houden,
dan meerdere kleine feesten om 800 jaar
Horst aan de Maas te herdenken.’ 28 procent
vindt meerdere feesten prima, 31 procent is
neutraal. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl

Neutraal
31%
Oneens
28%

Er moeten niet té veel dingen worden
georganiseerd in de gemeente, wordt er
gedacht. Daarom zou één groot feest beter zijn.
“Anders zie je door de bomen het bos niet meer
en weet niemand nog wat de aanleiding was om
iets te vieren”, geeft iemand aan. Een ander zegt

Inwonerspanel

1.672 leden

Eens
41%

Beter één groot feest
voor 800 jaar
Horst aan de Maas

Wat ook wordt genoemd, is een combinatie
ook: “Omdat er al zoveel evenementen zijn in de
van beide: zowel een groot feest als wat kleinere
buurt, vrees ik dat het aantal bezoekers zwaar
zal tegenvallen als er meerdere festiviteiten wor- feesten en activiteiten. “De verschillende
leeftijden vinden iets anders feest,” zegt
den gehouden.”
iemand, “maar daarnaast
Toch zijn er ook veel
moet er ook iets worden
mensen die vinden dat
georganiseerd om juist
meerdere feesten beter
‘Er zijn al zoveel
generaties te verbinden.”
zijn. “Als het een groot
evenementen’
Ook een ander ziet de
feest wordt, dan vindt dat
‘Voor ieder wat wils’
combinatie wel zitten.
toch weer plaats in Horst
“Eén gemeentebreed
en laat men de dorp‘Generaties verbinden’
feest en daarnaast voor
jes links liggen”, wordt
alle dorpen naar wens
er gezegd. Eén van de
een eigen feest.”
geluiden is dat bij verschillende doelgroepen ook verschillende feesTipHorstaandeMaas is een
ten passen. “Het is belangrijk om naast allemaal samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
samen, ook alleen aan ouderen of alleen aan
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
jongeren te denken”, zegt iemand. “Er moet voor resultaten of aanmelden voor de volgende
ieder wat wils bij zitten”, vult een ander aan.
enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.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, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten
bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als
rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Zwembad… hoe betrouwbaar?
Het zwembad De Berkel moet weg. Meer dan zes jaar geleden, nog voor
de aankomende tekorten van de Floriade en hij wegging , was oud-wethouder Litjens al op zoek naar een andere weg waardoor voor het Gasthoês
een verkeersluwe situatie zou ontstaan. De eerste poging lukte niet.
Bij een alternatief moest het
zwembad De Berkel weg. Dus? Verzin
wat. Een studie naar een regionaal
bad was de oplossing. Dan kon De
Berkel weg. Dat idee werd na enige
tijd door het college afgeschoten,
met dezelfde argumenten die de

oppositie al direct had aangedragen.
Wel een flink bedrag armer intussen.
Vier jaar geleden waren er de eerste
discussies over de sportzone, nu
Afslag10. In die tijd werd een zwembad in de sportzone ontkend. Maar, als
het regionale bad niet doorgaat, dan

blijft De Berkel. Wat nu? Niet te
moeilijk, neem het mee bij Afslag10.
En in een mooie presentatie, gemaakt
door ambtenaren, met wethouder
Vostermans in een dubbelrol, van
onderaf en bovenop, kon oud-wethouder Litjens de presentatie, voorbereid
door ambtenaren van wethouder
Vostermans aan het college (hemzelf
dus) presenteren. En, waar begint de
gehele hardware presentatie mee?
Natuurlijk, met het verplaatsen van

Werken bij

AutoArena?

Voor het verder professionaliseren van onze dealerbedrijven Volkswagen,
Audi, ŠKODA, SEAT en VW Bedrijfswagens zoeken wij versterking.
Verkoopadviseur

Service adviseur

Volkswagen - Vestiging Venlo

Vestiging Venlo - Venray

Autotechnicus met apk
Vestiging Venlo - Venray - Panningen

Vestiging Venlo

www.autoarena.nl/vacatures

Wasplaatsmedewerker

De Berkel. Krijgt de oud-wethouder
toch nog zijn zin. Echter, het kader van
de raad, namelijk de exploitatie mag
niet meer dan 460.000 euro per jaar
kosten, blijkt onmogelijk en dus begint
het geschuifel met cijfers. De sporthal
laten we nog even staan. Het nieuwe
zwembad wordt een kaal recreatief
zwembad. Eigenlijk krijgen we iets
waar niemand behoefte aan heeft op
een enkeling na. Behalve dan een
verkeersdoorgang waar eerst

Complete automobiliteit
is bij AutoArena
in goede handen.
Van onderhoud en
verkoop tot verhuur,
leasing, financiering,
verzekering en
schadeherstel.
AutoArena, dé dealer
voor Volkswagen,
Audi, ŠKODA, SEAT en
VW Bedrijfswagens,
in Venlo, Venray,
Panningen en Boxmeer.

De Berkel stond. En om de beurt een
beetje het woord doen in de pers.
Wethouder Van Rensch als rekenwonder, wethouder Vostermans als
sportfiguur en wethouder Op de Laak
als bevorderaar van beweging,
wat in het oude bad ook zou kunnen.
Voor wethouder Op de Laak mag dat
een tonnetje meer kosten.
Hoe betrouwbaar allemaal?
Geert Ambrosius
Achter de Smaalbrug, Horst

AL 30 JAAR
UW BETROKKEN
EN DESKUNDIGE
ADVOCAAT
T: 0478-20 16 04
info@vanhoefadvocatuur.nl
www.vanhoefadvocatuur.nl

opinie 11

18
01
Bespreking Poll week 01

Ik doe de deur altijd op slot
Het overgrote deel van de stemmers, 88 procent, geeft aan de deur
altijd op slot te doen bij het verlaten van het huis, iets wat politie en justitie
ook nadrukkelijk adviseren in de campagne ‘Maak het ze niet te makkelijk’.
Inbrekers kunnen immers op ieder moment toeslaan, al ben je maar een
paar minuutjes van huis of zit je zelfs maar boven terwijl er niemand
beneden is.

De deur achter je sluiten, is toch maar een kleine moeite, dus waarom
zou je het dan niet doen? Toch geeft ook 12 procent aan niet altijd te
sluiten. Zij vinden dat we best wat meer vertrouwen mogen hebben in
onze medemens, we zijn veel te wantrouwig geworden. Ook denken ze
waarschijnlijk dat als een inbreker ergens echt zijn zinnen op heeft gezet,
hij toch wel binnenkomt, deur op slot of niet.

Vrachtverkeer alleen in het
buitengebied
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl
America is in gesprek met gemeente Horst aan de Maas over de verkeersproblemen binnen de bebouwde kom, die onder andere ontstaan door
de grote hoeveelheid aan vrachtverkeer die door het dorp rijdt. Ook andere
dorpen kampen met dit probleem. Met lokale bedrijven zijn er al afspraken gemaakt over alternatieve routes, maar nog steeds rijden veel transporteurs dwars door de dorpen. Dit levert vaak drukte en gevaarlijke situaties op.
De gemeente moet daarom algemene afspraken maken met transporteurs.
Eigenlijk moeten vrachtwagens helemaal geen gebruik maken van de vaak
toch al drukke wegen binnen de bebouwde kom. Dat maakt het verkeer in de
kernen voor veel mensen een stuk rustiger en veiliger. Via de buitenwegen

komen vrachtwagenchauffeurs bovendien ook wel op de plaats van bestemming aan.
Maar aan de andere kant, de buitenwegen zijn niet gemaakt op zo’n grote
hoeveelheid vrachtverkeer. Door een te intensief gebruik van deze wegen,
kunnen er scheuren en gaten in het wegdek ontstaan, die op hun beurt weer
gevaarlijke situaties opleveren. Bovendien is drukte op de buitenwegen voor
de weggebruikers ook niet wenselijk. In feite verplaats je met een verbod op
vrachtverkeer binnen de bebouwde kom het probleem naar de gebieden buiten de bebouwde kom.
Vrachtverkeer alleen in het buitengebied. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 02) > Geparkeerde auto’s ontmoedigt hardrijders > eens 57% oneens 43%
De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die
te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat

Je eigen
criticus
Voor een documentaire
die ik maak, ging ik een week
lang offline. Geen telefoon,
geen laptop, geen internet.
Compleet offline.
Mijn ervaringen en de eerste
filmbeelden deelde ik
maandag tijdens een lezing
met zeshonderd man. En ik
faalde, grandioos.

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

Bestaat Horst in 2019 wel800 jaar?
Volgend jaar wordt op grootse wijze gevierd dat Horst 800 jaar
bestaat. Is dat feitelijk ook juist? Ware het niet beter te zeggen dat de
naam Horst 800 jaar geleden gebruikt is in een document?
Daarin staat dat de Heer Osto I
(Otto) Heer van Borne aan de Abdij
van Averbode het recht van patronaat en personaat van de kerken
van Blerick en Berkel geeft.
De abdij krijgt het tienden recht op

de kerken en de abt mag een medebroeder als pastoor voordragen.
Of dat document van 1219 het eerste
en enige document is, is niet aangetoond.
Het gaat niet om het achthon-

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

derdjarig bestaan van Horst, alleen
om de naam. Historici schrijven
Berkel (=Horst). Berkel bestond
al veel langer. Dat blijkt al uit de
vondst van een romaanse zaalkerk
onder de funderingen van de verwoeste Lambertuskerk. Die kerk is
de kapel die Otto I Heer van Born(e)
heeft gebouwd in Berkel. Rond het
jaar 1000 zijn veel romaanse kerken

gebouwd. In Berkel stond de kapel,
in Blerick de moederkerk. In 1502
wordt de kapel in Berkel parochiekerk. Berkel verandert definitief in
Horst. Maar betreft het de parochienaam of het dorp Horst? Dat is tenminste 300 jaar later dan 1219!

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos
Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een fijne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

3 van de 4 slaagt!

www.peetenmobiel.nl

www.mens-en-relatie.nl

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Henk Steenbekkers
Gussekuulke, Melderslo

Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio

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

horramen
Ook voor zonweringen, glasservice,

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

en -deuren

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

r
Al mee ar
a
j
3
2
dan
t!
in Hors

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

Ik werd verblind door de
spotlights. In het licht waren zo’n
zeshonderd silhouetten in de
zaal te onderscheiden van de
duisternis. Met knikkende
knieën stond ik op een podium,
haalde diep adem en realiseerde
me dat ik mijn tekst was vergeten. Mijn benen trilden ongecontroleerd, mijn stem brak,
ik versprak me een paar keer en
struikelde bijna toen ik van het
podium afliep. Verslagen en
ontzettend gefrustreerd dat ik
moest improviseren, liep ik
terug backstage. Ik baalde zo erg
dat ik het applaus en gejoel uit
de zaal niet eens opmerkte.
Want zie je, de mensen in de
zaal hadden niet door dat het
mis ging. Zij waren betoverd
door het meisje van 20, dat haar
eigen documentaire maakte en
durfde te spreken voor zeshonderd man. Ze lachten om de
grapjes die ik maakte, vonden
het een verademing tussen alle
serieuze dingen door en vonden
me leuk zoals ik was: mezelf en
niet ingestudeerd. Ze hadden
niet door dat ik mijn tekst vergat
en ze hadden niet door dat ik
doodging van de zenuwen.
Zij zagen alleen een meisje dat
sprankelde op het podium.
Je bent je eigen criticus en
hoewel je kan leren van je
fouten, moet je jezelf ook toelaten te genieten van het moment.
En dat realiseerde ik me toen ik
de foyer binnenliep en overspoeld werd door complimentjes
van vrienden, mijn ouders en
vreemden. Ik had zojuist voor de
eerste keer gesproken voor
zeshonderd man en dat op
zichzelf is al een hele prestatie.
Yana
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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 (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Economie als groeimotor
Horst aan de Maas toont zich een inspirerende en energieke
gemeente. Ondernemerschap is Horst aan de Maas niet vreemd en van
oudsher is deze gemeente rijk aan innovatieve en zich sterk ontwikkelende foodbedrijven en daaraan gelieerde partijen.
Het is zaak deze bedrijven en
activiteiten nóg sterker tot hun recht
te laten komen en te bekijken of
verdere intensivering van de
samenwerking vorm en inhoud kan
krijgen. Hierbij zou het zeer welkom
zijn om ook over de

gemeentegrenzen heen te kijken en af
te wegen of het zinvol en kansrijk is
om regionaal een stempel op de markt
te drukken en Horst aan de Maas als
hét kenniscentrum van de agriindustrie neer te zetten. Kansen en
ruimte genoeg, en inwoners en

ondernemers profiteren van de hieruit
voortkomende economische groei.
Gelijktijdig zullen we ook oog
moeten hebben voor de uitstraling
van onze bedrijventerreinen en
ervoor moeten zorgen dat er
blijvend geïnvesteerd wordt in een
aantrekkelijk vestigingsklimaat met de
daarbij behorende randvoorwaarden.
Duurzaamheid is niet meer weg
te denken en biedt de komende
jaren voldoende kansen om

zelfstandig beleid op te ontwikkelen.
Samen kunnen we de uitdaging
aan en laten we ervoor zorgen dat
ondernemerschap rust ruimte en
natuur geen tegenpolen zijn maar
hand in hand gaan en goed op elkaar
aansluiten bij het nog nadrukkelijker
op de kaart zetten van onze mooie
gemeente in al haar facetten. Gewoon.
Doen.
Eric Thissen,
VVD Horst aan de Maas

Armoedebestrijding in Horst aan de Maas kan beter
Wij leven met zijn allen in een rijke gemeente. Veruit de meeste
mensen hebben elke dag te eten en een dak boven hun hoofd.
Waarom dan toch aandacht voor armoedebestrijding?
In Horst aan de Maas krijgen
bijna vierhonderd mensen een
uitkering en daarnaast zijn er ook
mensen die, ook al werken ze, een
minimaal inkomen hebben of met
grote schulden zitten. Voor die
mensen is volgens de SP sociaal

beleid nodig. Sonja van Giersbergen,
gemeenteraadslid voor de SP:
“Het gaat er niet om of het je eigen
schuld is dat je in die situatie terecht
bent gekomen. Wij willen er voor
zorgen dat je er zo snel mogelijk uit
komt en zo min mogelijk blijvende

schade oploopt. Met name gezinnen
met kinderen komen vaak ernstig en
langdurig in de knel als er (te) weinig
geld is om rond te komen.”
De gemeente kan veel doen. Zoals de
gemeente via landelijke systemen,
bijvoorbeeld via de belastingdienst,
mensen opspoort die frauderen,
zo kan de gemeente ook mensen
opsporen die wellicht extra steun
nodig hebben. Veel van deze mensen

zijn onbekend met ondersteunende
regelingen of schamen zich ervoor er
gebruik van te maken. De betreffende
mensen kunnen actief benaderd
worden om hen te wijzen op regelingen waar zij gebruik van kunnen
maken. En de regelingen kunnen ook
ruimhartiger. Van Giersbergen:
“Bijvoorbeeld de regeling rondom de
bijzondere bijstand, als je een grote
uitgave moet doen bij een minimaal

inkomen, kan ruimhartiger. Maar ook
de zorgverzekering voor minima kan
goedkoper en kwalitatief beter.
Het schoolzwemmen kan weer
worden ingevoerd, zodat alle kinderen zwemles krijgen.” Volgens Sonja
van Giersbergen is er genoeg voor
iedereen, als we maar bereid zijn om
eerlijk te delen.
Sonja van Giersbergen,
SP Horst aan de Maas

Omdat jouw week al druk genoeg is

Aanstaande zondag in
Someren geopend!

JUBILEUMAC TIE
Het hele jubileumjaar en
i.c.m. alle andere acties

KitchenAid
cadeau*
+ extra cadeau:
tijdelijk een
GRATIS vaatwasser**

*bij aankoop van een keuken. ** vraag naar de voorwaarden. Het jubileumjaar loopt van 1 mei 2017 t/m 29 april 2018

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Het gespreksplatform van Horst aan de Maas
Wellicht hebben jullie weleens van Vur Oow gehoord of ben je weleens naar een avond geweest? Een prachtig initiatief waar mensen met
elkaar in gesprek gaan over diverse actuele maatschappelijke thema’s,
zo ook donderdagavond 25 januari.
Zes ervaringsdeskundigen die
meerdere evenementen en festivals
in onze gemeente hebben georganiseerd, gaan samen in gesprek over
wat er allemaal bij komt kijken.
Denk hierbij aan benodigdheden
voor jouw evenement, hoe ga je om

met de buurt, vrijwilligers, calamiteiten en anticiperen, veiligheid en wat
als jouw evenement verlies draait?
Mijns inziens een topinitiatief waar op
een laagdrempelige manier mensen
elkaar verrijken door kennis te delen.
Ik ga in ieder geval luisteren en bij

deze de uitnodiging om gewoon aan
te sluiten. Meer info is terug te vinden
op de facebookpagina van Vur Oow.
Evenementen, kermissen en
dorpsfeesten zijn ook thema’s waar
ik mij de komende vier jaar extra
voor wil inzetten in de gemeentelijke
politiek. In Horst aan de Maas wordt
ontzettend veel samen georganiseerd
echter kan de samenwerking
met de gemeente en het beleid
nog beter. Oplossingen zie ik in

vergunningsaanvragen, de verdeling
van middelen en het ondersteunen
en faciliteren van evenementen. De
overige twee thema’s waar ik mij
extra voor wil inzetten zijn wonen
en vergunningen. Heb jij hier ook
gedachtes over, spreek me gerust aan,
mail of bel.
Gewoon samen doen.
Danny van Hees,
raadslid CDA Horst aan de Maas

Een terugblik en vooruitkijken
Ik ben Eric Seuren uit Lottum, m’n eerste vier jaar in de actieve lokale
politiek zitten er bijna op. Vier leerzame jaren. Het doet goed als er
zaken bereikt worden waar jij een steentje aan hebt bijgedragen.
Dankbaar daarvoor en ook blij en trots dat ik weer kandidaat mag zijn
voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Ik heb mijn persoonlijke
speerpunten binnen het PvdA-programma op een rijtje gezet.
Een duurzame woon- en werkomgeving in de breedste zin van het
woord waarbij er voor gezorgd
wordt dat onze samenleving zo
toekomstbestendig mogelijk is.

Dat houdt in: werk maken van de
omslag naar duurzame energie en ook
op een duurzame veilige omgeving om
te wonen, werken en ondernemen.
Ontwikkelingen in de agrarische sector,

toeristische sector en maakindustrie
verdienen een kans om plaats te vinden
maar wel binnen de duidelijk aangegeven grenzen. Het is belangrijk te blijven
investeren in een gezonde infrastructuur
van groen en natuur waar iedereen van
kan profiteren. Een hoge kwaliteit van
het buitengebied maakt ons blijvend
aantrekkelijk voor inwoners en (vakantie)gasten bij toeristische ondernemingen. Ik ben onder de indruk van
krachtige en prachtige inwonersinitiatie-

ven zoals dagvoorziening het
Roezekrenske in Lottum en het Laefhoes
in America. Deze moeten we van harte
blijven ondersteunen om de leefbaarheid ook voor de ouder wordende
inwoners in de dorpen op een goed peil
te houden. Zeker zijn van een gezonde
omgeving en een goede buur(t), daar
komt het op aan. Een nieuwe periode
van vier jaar, ik ga er voor.
Eric Seuren,
PvdA Horst aan de Maas

BROMMOBIEL met AM rijbewijs

uw brommobieldealer in de regio
WEJEBE Blitterswijck bv
Oude Heerweg 23
5863 AC Blitterswijck
Tel: 0478 532 444
www.wejebe.nl

Proef • Beleef • Geniet
Ontdek het zelf
in ons sfeervolle restaurant!

Kerkstraat 11 • Sevenum • T: 077 467 43 46 • www.vitellius.nl
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‘Sociale leefbaarheid creëren we samen’
Alle politieke partijen zijn het er over eens: Horst aan de Maas moet een zo aantrekkelijk mogelijke
leefomgeving zijn voor iedereen. Maar hoe bereik je dat? HALLO Horst aan de Maas gaat de komende weken in
gesprek met de zes partijen over de thema’s leefbaarheid, jongeren en ouderen. In deze eerste aflevering Bianca
van den Berg van Essentie en Roy Bouten van de PvdA. Hoe denken zij over leefbaarheid in de kernen?

gen in natura”, aldus Bouten. “We zijn
langzaam stappen aan het zetten
om dit te verwezenlijken. Zo zijn er
al sportconsulenten in dienst, maar
is er nog meer te behalen.” Van den
Berg is het hiermee eens: “Het bieden
van extra handen tijdens evenementen, ondersteuning bij het opzetten
van een plan van aanpak of administratieve hulp, daar helpen we veel
verenigingen al mee uit de brand.”
Toch verlangen beide raadsleden
enige zelfredzaamheid van de verenigingen. Zowel Van den Berg als Bouten
zijn het er over eens dat verenigingen
die samen gaan van elkaar kunnen
leren en dat dit een voordeel is dat in
een samenwerking met de gemeente
niet te behalen is.

Verbondenheid
tussen inwoners

“Ik zie sociale leefbaarheid als het
hebben van een omgeving waarin
iedereen zichzelf kan zijn en mee
kan doen aan de samenleving”, aldus
Bouten. “Zolang er inwoners zijn
die niet aan de samenleving kunnen deelnemen, dan is er nog werk
te verzetten en verbetering te halen.
Daarom is het een belangrijk onderwerp. Horst aan de Maas moet een
zo’n prettig mogelijke woonomgeving
zijn voor iedereen.” Van den Berg vult
aan: “De inwoners van Horst aan de

Maas zijn ontzettend betrokken. Er
zijn tal aan burgerinitiatieven die de
sociale leefbaarheid vergroten, wij
als gemeente moeten deze initiatieven zo veel mogelijk ondersteunen.
Daarnaast moeten we te allen tijde
alert zijn voor geluiden van buiten
en inhaken op zowel de klagende als
tevreden klanken.”
Volgens beide partijen betekent
sociale leefbaarheid een prettige
omgeving voor iedereen. Verenigingen
en het verenigingsleven spelen hier

een grote rol in. Zowel carnavalsverenigingen, als sportvereniging,
muziekverenigingen en alle andere
verenigingen binnen Horst aan de
Maas worden als cruciaal gezien.
Omdat verenigingen zo ontzettend
belangrijk zijn, zetten zowel Bouten
als Van den Berg zich in voor het
zoveel mogelijk ondersteunen van
verenigingen. Niet alleen financieel,
maar ook met plannen rondom ondersteuning in natura. “Ik pleit al jaren
voor ondersteuning van verenigin-

Waar de twee gemeenteraadsleden over van mening verschillen is
wanneer het voor verenigingen het
verstandigst is een plan voor een
activiteit voor te leggen rondom
de aanvraag van subsidie. Van den
Berg raadt verenigingen aan om in
zo’n vroeg mogelijk stadium langs te
komen. Dit om teleurstellingen in een
later stadium voorkomen. Bouten stelt
echter dat het juiste moment van
subsidie aanvraag en ondersteuning
afhankelijk is van het evenement.
Sociale leefbaarheid bedraagt niet
alleen het verenigingsleven. Het gaat
ook om de verbondenheid tussen de
kernen en hun inwoners. “We vinden
het vervelend dat mensen het gevoel
hebben dat hun eigen dorp in de
schaduw van Horst staat”, aldus
Bouten. “Ik snap ook zeker waar dit

gevoel vandaan komt”, vult Van den
Berg aan. “De krant schrijft vaak over
grote projecten, projecten die in Horst
plaatsvinden. Daarnaast hebben veel
dorpen een mening over alles wat er
gebeurt in Horst en zijn ze minder geïnteresseerd in wat er in ander dorpen
gebeurd omdat ze zich meer verbonden voelen met Horst. En deze verbondenheid is iets ontzettends moois.
Een bruisende hoofdkern is essentieel,
zodat er geen eilandstructuur ontstaat.” Bouten is het hier niet helemaal mee eens: “De verbondenheid
is inderdaad ontzettend mooi, maar
het feit dat er ontevredenheidsgevoelens zijn, betekent dat er iets beter
kan. Daarom nodig ik graag iedereen
die zich benadeeld voelt om langs te
komen. Dan kunnen we het erover
hebben.” Van den Berg beaamt dit.

Bereikbaarheid
dorpen moet beter
De bereikbaarheid binnen Horst
aan de Maas is een punt waar de
raadsleden niet veel macht op uit kunnen oefenen. “Alle dorpen moeten
beter bereikbaar zijn. Bereikbaarheid
draagt ook ontzettend bij aan de
sociale leefbaarheid en aan het
gevoel van verbondenheid binnen de
gemeente. Echter ligt het streekvervoer niet bij ons, maar bij het provinciale bestuur”, aldus Bouten. Van den
Berg laat zich hier niet door uit het
veld slaan: “Het is ontzettend belangrijk dat mensen overal naar toekunnen. We willen zoveel mogelijk
burgerinitiatieven die hierop inspelen,
zoals beltaxi’s of carpoolen, ondersteunen. Dus schroom niet om contact
op te nemen.”

VVD presenteert verkiezingsprogramma
VVD Horst aan de Maas heeft op donderdag 11 januari het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart bekendgemaakt. Het verkiezingsthema
van de partij luidt ‘Gewoon. Doen.’
Volgens lijsttrekker Peter Elbers
staat een aantal thema’s centraal in
het programma. “Gezond leven,
ruimte voor eigen initiatief waar
iedereen aan meedoet en aandacht
voor zorg zijn kernthema’s. Maar ook
veiligheid, ondernemerschap en een
effectieve gemeentelijke organisatie”,
aldus Elbers. Binnen het thema
gezondheid geeft de VVD onder
andere aan zich in te willen zetten
voor het slagen van de Gezondste

Regio 2025. Ook heeft de partij het
plan om een milieustation te realiseren in de gemeente Horst aan de
Maas, met daarin een helder afvalstoffenbeleid, om iedereen op een
verantwoorde manier het afval in te
laten leveren. “Zo kunnen bewoners
zelf het moment kiezen waarop ze
het afval inleveren. Bij dat milieustation kunnen ze alle soorten afval
kwijt, van regulier afval, glas en
papier tot chemisch afval en blik-

werk”, licht Elbers toe. Ook problemen
die in de kernen leven worden
genoemd in het programma. Zo wil de
VVD dat zwembad De Berkel blijft en
wordt opgeknapt naar huidige maatstaven. “Zwembad De Berkel heeft
een opknapbeurt nodig, zodat het
voldoet aan alle regels op gebieden
als de kwaliteit van het water en de
veiligheid. Maar als dit gebeurd is,
kan het bad nog jaren mee en is in
Afslag10 geen nieuw zwembad

nodig.” Verder pleit de partij voor een
onderzoek naar de verkeersproblematiek op de N554 in Meerlo en Tienray
en geeft ze in het programma aan op
zoek te willen gaan naar een
geschikte locatie voor een zonnepark,
iets waar in Melderslo veel ophef over
is geweest. “Zo’n park komt zeker niet
op kostbare landbouwgrond, maar
wel op bijvoorbeeld bestaande
gebouwen op industrieterreinen”,
staat in het programma.

Andere punten die de partij
nog aanstipt in het programma zijn
onder andere de vermindering van
sociale huurwoningen en de uitbreiding van koopwoningen in de
gemeente. Ook benadrukt de VVD
dat migranten moeten integreren in
de gemeente en dat cultuurhistorische
evenementen als de
Sinterklaasintocht, kermissen
en Vastelaovend behouden moeten
blijven.

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

SYSTEEMBOUW VAN LOODSEN EN BEDRIJFSPANDEN

GENENBERG 19 / 5872 AL BROEKHUIZEN
077 374 56 36 / WWW.SMEDTSBEDRIJFSHALLEN.NL

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
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Commissie Samenleving
Openbare bijeenkomst op dinsdag
23 januari 2018 om 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis in Horst aan de
Maas. De vergadering wordt live in audio
uitgezonden via de website.
Op de agenda staan onder andere de onderwerpen “Activiteiten Stichting 800 Jaar Horst
aan de Maas” en “Voorstel tot het besluiten

• (Agendapunt 13) Voorstel tot het vaststellen

van de bouw van een nieuw zwembad binnen

van gemaakte kosten zijnde € 211.179,--

Afslag 10”.

voor het opsporen en ruimen van niet ge-

Verder worden de voorstellen van de raadsver-

sprongen explosieven uit W02 in 2017.

gadering van 6 februari 2018 besproken.

Meer informatie over deze vergadering vindt u

Voor deze commissie komen de volgende

op de website www.horstaandemaas.nl.

raadsvoorstellen daarvoor in aanmerking:

Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening

• (Agendapunt 5) Voorstel tot het beschikbaar

vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?

stellen van een krediet van € 350.000,- voor

De komende jaren zet de gemeente Horst aan de Maas
vol in op gedragsbeïnvloeding in het verkeer. Het project
‘Veilig op weg’ focust op de belangrijkste veroorzaker
van ongevallen: de mens.

U bent van harte welkom!

de noodzakelijke vervanging van de kunstgrasvelden van Hockeyclub Horst .

Indien u dit wenst kunt u inspreken tijdens de

• (Agendapunt 12) Voorstel tot het beschik-

vergadering van de commissie Samenleving.

baar stellen van een aanvullend krediet

In dat geval kunt u contact opnemen met de

van € 218.000 voor de ver(nieuw)bouw van

commissiegrifﬁer, Ruud Poels.

de basisschool Meterik tot een duurzaam-

Dit kan telefonisch via 06-51 85 28 91 of per

heidsniveau BENG.

mail via grifﬁer@horstaandemaas.nl

‘Veilig op weg’ gaat aanhaken bij bestaande acties. Dat doen
we door themadagen te organiseren en campagnes te voeren.
Op 1 januari 2018 zijn we gestart met het thema: ‘2018! Het jaar
van de fiets’. Het doel van ‘Veilig op weg’ is de weggebruikers
te informeren, te inspireren en te motiveren om samen de
gemeente Horst aan de Maas nog verkeersveiliger te maken.

Commissie Ruimte

Doet u mee?

Openbare bijeenkomst op woensdag
24 januari 2018 om 20.00 uur in de raad-

Ideeën en/of suggesties? Mail dan naar:
gemeente@horstaandemaas.nl

zaal van het gemeentehuis in Horst aan de
Maas. De vergadering wordt live in audio
uitgezonden via de website.
Op de agenda staat onder andere het onder-

Verder worden de voorstellen van de raadsver-

werp “Kwaliteitsniveau groen".

gadering van 6 februari 2018 besproken.

• RV 6 Voorstel tot het vaststellen van het be-

Voor deze commissie komen de volgende

stemmingsplan Groote Molenbeek A73 Oost.
• RV 7 Voorstel tot het vaststellen van het

raadsvoorstellen daarvoor in aanmerking:
Meer informatie over deze vergadering vindt u

bestemmingsplan Nachtegaallaan 25, Mel-

op de website www.horstaandemaas.nl.

derlso

Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening

• RV 8 Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Melatenweg 8a en 8b, Horst

vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom!

Bekendmakingen

• RV 9 Voorstel tot het afgeven van een
Verklaring van geen bedenkingen voor de

Indien u dit wenst kunt u inspreken tijdens de

aanvraag van een windpark in het Klavertje 4

vergadering van de commissie Ruimte.

gebied

In dat geval kunt u contact opnemen met de
commissiegrifﬁer, Marieke Dinnissen.

De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

van een krediet voor de realisatie van het

Dit kan telefonisch via (077) 477 97 77 of per

worden gepubliceerd op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.

ontwerp stationsomgeving Horst-Sevenum

mail via grifﬁer@horstaandemaas.nl

Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een

• RV 14 Voorstel tot het beschikbaar stellen

directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:

Prorail gaat snoeien langs het spoor

America

Loevestraat 19

Meterik

Hofweg 1B-3

De Afhang kavels 459 t/m 461

Schadijkerweg ongenummerd

Grubbenvorst

Lottum

Schoolstraat 4

Veilinghof kavel 14

In de periode van 21 januari tot 9 februari gaat Prorail kappen en snoeien langs het spoor
Tienray-Grubbenvorst. Dit gebeurt tussen 7.30-17.00 uur.

Bergsteeg 1
Meteriks Veld kavel
7A,7B,12A,12B

Meer informatie over de noodzaak van het

Heeft u vragen?

kappen van bomen langs het spoor vindt u

Neem dan gerust contact met Prorail op.

Hegelsom

Meerlo

Sevenum

op: www.prorail.nl/nieuws/waarom-worden-er-

U kunt hen bereiken via www.prorail.nl/contact.

Bosstraat ongenummerd

Hoofdstraat 23

Dorperdijk 17-19

bomen-langs-het-spoor-gekapt.

Of bel 0800 - 776 72 45 (gratis).

Groenonderhoud is belangrijk voor de

Horst

Melderslo

Vertrokken naar

veiligheid en betrouwbaarheid van het spoor.

Dat kan doordeweeks tussen 8.00 uur

Tuinderslaan ongenummerd

Achter de Pastorie

onbekende bestemming

Het gevolg is wel dat het uitzicht waaraan u

en 18.30 uur en bij noodgevallen of

Burgemeester Steeghsstraat

ongenummerd

gehecht bent geraakt verandert. We begrijpen

ernstige overlast natuurlijk ook buiten

dat dit erg vervelend voor u is.

kantoortijden.

ongenummerd

Beemdweg 4

Horst aan de Maas
Hazenkampweg 4, Meterik
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11 vragen aan prins Hay VI

‘Geniet van elk moment’

P R I N S H AY V I G E F E L I C I T E E R D N A M E N S D E V O L G E N D E B E D R I J V E N

GMV De Plaggenhouwers Grubbenvorst

’Maak ut meij!
Greun-wit geit
dit jaor veurop weej
zette met 6x11
alles op ziëne
kop’

Wie ben je?
Ik ben Hay Dings, 42 jaar oud. Getrouwd met
Jeanine. Samen hebben we twee kinderen: dochter Ilse, 15 jaar oud en zoon Luuk, 13 jaar oud.
De kinderen vinden het geweldig dat ik de
prins ben. Zelfs zitten ze in de jeugdraod van de
Plaggenhouwers. In mijn vrije tijd ben ik voorzitter
van de sponsorcommissie van SV Aspargos,
penningmeester Stichting Grubbenvorster Revue en
voorzitter van het Jeugd Kinder Karnaval (JKK) bij de
GMV De Plaggenhouwers. De sport die ik beoefen
als ik niet kreupel ben is volleybal.
Waar werk je?
Ik ben werkzaam bij Seacon Logistics BV.
Mijn functie is warehouse manager in Born.
Ik ben vanaf november 1996 in dienst.
Mijn opleidingen zijn: havo, meao, hbo Sales en
Accountmanagement.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins
te worden?
Ik heb altijd gezegd dat als ze me vragen dat ik dan
ja zou zeggen. Reden hiervoor is dat het een absolute eer is dat ze je hiervoor vragen. Binnen mijn
familie is mijn opa medeoprichter van de Wortelepin
in Blerick. En mijn ouders hebben me vroeger altijd
meegenomen met carnaval. Hierdoor ben ik geïnfecteerd met het carnavalsvirus.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Mijn eerst reactie toen ik gevraagd werd was
even een stilte. Omdat mijn gezin ook in de kamer
zat. Ik heb de dag erna meteen teruggebeld en

ja gezegd. Daarna ben ik naar mijn adjudanten
gegaan. Beiden zijn hele goede vrienden. Allereerst
naar Tom Hesen. Ik hoefde eigenlijk al niets te zeggen. Ik wilde de vraag stellen en hij gaf me meteen al een hand met het antwoord: Ja, ik doe het.
Meteen daarna ben ik naar Barry Peute gegaan.
Suzanne had het door. Maar op de vraag of hij adjudant wilde zijn was ook meteen ja het antwoord.
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval is voor mij niet alleen het gezellig uitgaan
en overal de tent op zijn kop zetten. Maar ook de
aanloop ernaar toe is fantastisch. Voorbereidingen
voor de optocht en natuurlijk de voorbereidingen
voor de jeugd- en kinderprins vanuit mijn functie bij
de JKK. Het is geweldig om te zien hoe de kinderen
carnaval beleven.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
De voorbereiding voor deze functie is door de
Plaggenhouwers goed georganiseerd. Als je de leidraad volgt komt alles goed. Wat er van mij wordt
verwacht is om overal te tent op zijn kop te zetten.
Verder zullen we scholen bezoeken en de jeugd
enthousiast maken voor carnaval. Dan is er nog het
bijwonen van diversen activiteiten, zoals recepties,
Schoelecarnaval, dialekmis, et cetera.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Voor dit seizoen hoop ik dat we weer goed weer
hebben voor de optocht. En dat daarna in elke
kroeg de Gekke Moandaag geweldig gevierd zal
worden.

Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Hoogtepunt van carnaval is natuurlijk de Gekke
Maondaag zelf. Een complete dag carnaval vieren.
Dit jaar is er ook nog de finale van het TVK in Geleen,
een ander hoogtepunt voor mij. De jeugdraod staat
in de finale met het liedje ‘Is ut al tied’. Een fantastisch resultaat, omdat ze dit jaar voor het eerst meedoen. En wij als trio zijn er 19 januari natuurlijk bij.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Na carnaval ga ik me voorbereiden op de verhuizing. Vlak voordat ik gevraagd ben geworden om
prins te worden, hebben we een ander huis gekocht.
Qua werk weet ik nog niet of ik donderdag dit weer
zal oppakken. Het belangrijkste is dat ik samen met
mijn adjudanten kan terugkijken op een fantastisch
geslaagd carnavalseizoen.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Mijn aanstelling is goed geheim gebleven totdat de
‘raojfoto’ op de site kwam, gevolgd door drie hints
op facebook. Er waren vrienden en familie die het
meteen doorhadden. Dat is lastig, maar ik kon er
wel mee omgaan. Vooral met oud op nieuw lagen
we goed onder vuur.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2019 mee
willen geven?
Geniet van elk moment. Want het moment van
vragen tot aan het uitkomen gaat behoorlijk snel.
En voordat je weet sta je op de bühne.
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Jeugdprinselijk paar Meerlo
Harm Wijnbergen en Indy Peelen zijn deze carnaval het jeugdprinselijk paar van de Vossekeutels in Meerlo.
Zij werden op zaterdag 13 januari tijdens het jeugdprinsenbal gepresenteerd.

Weej winse prins Hay VI en zien adjudante
unne te gekke vastenaovend
www.franssenenfranssen.nl

Wij feliciteren
prins Hay VI
en zijn
adjudanten!
Manfred en Esther Engels | Kloosterstraat 19 | 5971 BB Grubbenvorst | tel. (077) 366 16 58

Venloseweg 11
5971 CG Grubbenvorst
Tel. 077 366 13 09
info@devonkel.nl

CAFÉ-RESTAURANT
FEESTZAAL

www.devonkel.nl

Wij feliciteren prins Hay VI en
adjudanten Tom en Barry!

Jeugdprins Harm en jeugdprinses
Indy worden tijdens hun regeerperiode bijgestaan door de adjudanten
Dave Vleeshouwers en Else Jacobs.
Aan het begin van de avond werd

er afscheid genomen van het
oude prinselijk trio Rick Schoonbeek
en zijn adjudanten Niels Berghs en
Sjoerd Aerts.
Op zondagmiddag 28 januari

Jasper Janssen is zondag
14 januari in de Tuutetempel uitgeroepen tot jeugdprins Jasper I,
52e jeugdprins van Hegelsom.
Samen met zijn adjudanten Daan en
Tim heerst jeugdprins Jasper het
komende carnavalsseizoen over alle
Kuukes en jonge Tuute in Hegelsom.
De lijfspreuk van de kersverse
jeugdprins luidt: ‘Genne hamer in de
hand of un volleybal in ut net, maar
duchtig carnaval viere, daat is pas vet!’
De receptie van de nieuwe jeugdprins
Jasper I en zijn adjudanten vindt plaats
op zondag 28 januari van 14.11 uur tot
16.11 uur in Zaal Debije in Hegelsom.
Aansluitend wordt het nieuwe jeugdboerenbruidspaar bekendgemaakt.

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden

Hagelkruisweg 9, Grubbenvorst • Telefoon 077-737 00 99 • www.verhaegh-co.nl

Wij feliciteren prins Hay VI
en zijn adjudanten!

(Foto: FotoHuis Venray)

Nieuwe jeugdprins Hegelsom
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Het team van Verhaegh & Co Elektro wenst Prins Hay VI
en zijn adjudanten Tom en Barry een mooie carnaval!

houden jeugdprins Harm, jeugdprinses Indy en de adjudanten Else en
Dave receptie in café Oud Meerlo
van 15.11 tot 16.30 uur.

Jeugdprins Henrie I van
Kroeënekraan en Pieëlhaas
Henrie Sijbers is de nieuwe jeugdprins van de jeugdcarnaval Kroeënekraan en Pieëlhaas.
Op vrijdag 12 januari werd hij in De Torrekoel in Kronenberg benoemd tot jeugdprins Henrie I.

Celsiusweg 60, Venlo www.seaconlogistics.com

Jeugdprins Henrie I gaat deze
carnaval samen met zijn adjudanten
Evie Pouwels en Max Vullings

voorop in de polonaise.
De receptie van het jeugdprinsentrio vindt plaats op

vrijdag 2 februari om 19.11 uur in
gemeenschapshuis De Torrekoel in
Kronenberg.
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Peter: 06 - 25 055 745
Twan: 06 - 53 227 906
Weej waense iederiën, en in het bizonder
ozze medewerker en adjudant William
enne schonne vâstenaovend. Allaaf.
Venrayseweg 141 , Horst

info@hoeymakers-kellenaers.nl

www.arco-solutions.nl

+31 (0) 88-006 5300

udanten
Wij feliciteren prins Johan I en zijn adj

Weej wense Preens Johan,
Prinses Sandra en adjudanten
Robert en William
enne schonne vastenoavend!
Prins Johan, enne schonne vastenoavend!
Stationsstraat 147 • 5963 AA Horst-Hegelsom
info@bakker-groen.nl • www.bakker-groen.nl

Tel. 06-14534062

Prins Johan I, Prinses
Sandra en Adjudanten
William en Robert:
weej wense jullie enne
biestige schonne
vasteloavend!

Zet de bloome ma good boete ALAAF!
Proﬁciat Preens Johan I, prinses Sandra
en adjudanten William en Robert!
Geniet d’r vaan!
Kogelstraat 62, Hegelsom
077 398 76 65

BLOEMSIERKUNST

www.kogeldistel.nl

Weej wense Prins Johan,
Prinses Sandra en
Adjudanten William en
Robert veul plezeer!

Weej wensen ôw
enne biëstig
schonne carnaval!

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

Pedicure praktijk
Pedicure
praktijk

W-installaties

Prins
Prins Heerlijk
Heerlijk
Sandra van Rens-Prins

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

077 - 397 18 21
info@tonvanrens.nl
www.tonvanrens.nl

Heijnenstraat 36,
5963 NL Hegelsom

prinsheerlijk36@hotmail.com

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

Proficiat prins Johan
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HOEËGHEID PERFISIAT
EN ‘NE SCHOEËNE TIËD GEWENST!

eloavend
Heb-ge al un Vast
d?
Aet Pakket bestel
pakket
Weej zürge met os
!
om
vur ‘ne gôjje ba

€18 .95

1 liter erwtensoep
tjes
500 gr. gehaktballe
in tomatensaus
leis
500 gr. duuvelkesv
500 gr. zoorvleis

Stationsstraat 151 - 5963 AA Hegelsom - 077-3030680 - www.staatsie1866.nl -

www.petersbno.nlwww.petersbno.nl

PRINS JOHAN I GEFELICITEERD NA MENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

CV d’n Tuutekop Hegelsom

AUTOBEDRIJF

www.innovista.nu

/Staatsie1866

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

GEFELICITEERD PRINS JOHAN I
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11 vragen aan prins Johan I

‘Carnaval zit
in mijn bloed’

’Nou ff
genne hamer in
de hand, want met
de Septer zwaai ik
over het ganse
Tuuteland’

Wie ben je?
Mijn naam is Johan Geerarts. Ik ben getrouwd met Sandra en samen
hebben we drie kinderen. Jon van 16, Luke van 13 en Isa van 12 jaar.
Carnaval leeft wel bij ons in het gezin. De kinderen zijn allemaal gek
van carnaval, Luke zit nu in de jeugdraad, Jon heeft in de jeugdraad
gezeten en Isa danst bij de dansgarde van Hegelsom. De kinderen hebben altijd gezegd: als ze je komen vragen voor prins dan moet je zeker ja
zeggen!
Waar werk je?
Sinds 2001 ik ben werkzaam bij Peters Bouw en Onderhoud in Horst (voorheen Jan Peters BV). We maken
woningen, utiliteits- en industriebouw en gespecialiseerd betonwerk zoals eb- en vloedvloeren. Ik ben
voorman van betonwerken. Samen met mijn collega van de planning hebben we alvast een paar dagen
verlof gepland, dus voor de rest van de carnaval komt het wel goed.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te worden?
Vroeger ben ik jeugdprins geweest en heb ik jaren in de raad van elf gezeten. Ik ben adjudant geweest en
nu help ik achter de schermen. Dus carnaval vieren zit wel in mijn bloed. We hebben het er weleens over
gehad dat ze misschien wel eens een keer zouden aankomen, maar toen ze ook daadwerkelijk belden,
was het toch wel even schrikken. Sandra en ik keken elkaar toen aan en zeiden: ‘we gaan er voor!’.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Dit is een speciaal jaar, want de Tuutekop bestaat 5x11 jaar. Daarom voel ik me vereerd dat ze mij hebben gevraagd om nu de jubileumprins te worden. Mijn prinses Sandra en adjudanten William Verdellen en
Robert Mossou zijn mijn steun en toeverlaat. Met hen is het feestje compleet.
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval vieren zit in je genen. Lekker gezellig met allemaal leuke mensen om je heen er een feestje van
maken. Met carnaval wordt er ook niet raar gekeken als iemand een keertje anders doet. Alles gaat dan ook
gemoedelijker. Zo hoort het eigenlijk altijd te zijn, respecteer mensen zoals ze zijn!
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
We proberen overal bij te zijn en zoveel mogelijk mee te maken, want je bent maar één keer prins.
Mijn voorbereidingen zijn al een tijdje bezig, zoals de foto’s knippen en het regelen van het uitkomen,
want dat is 6 januari (morgen, als ik dit schrijf!).
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw gemeente toe?
Ik wens iedereen ‘enne geweldige carnaval’ toe met veel lol en plezier en in goede gezondheid.
Op 21 januari hoop ik ook iedereen te mogen begroeten op mijn receptie in de Tuutetempel.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Ik kijk nu het meeste uit naar het uitkomen, want het begint nu toch echt wel spannend te worden! Het is
nu 5 januari 0.45 uur en vanaf morgenavond gaan we het beleven. Ik heb er zin in!
Wat staat er daags na Aswoensdag op je programma?
Laten we maar eerst carnaval vieren en dan heel hard werken, want mijn vrije dagen zijn dan een heel eind
op. Ik hoop dan terug te kunnen kijken op een geslaagde carnaval.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden voor familie, vrienden en kennissen?
Ik heb het maar aan een paar personen moeten vertellen in verband met het vrij vragen op mijn werk en
het regelen van een aantal praktische zaken. Ik had mijn praatje wel klaar, meestal werkte het wel. Af en
toe maakten ze het me wel eens moeilijk.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2019 mee willen geven?
Voor de nieuwe prins in 2019 zou ik hetzelfde zeggen: ga ervoor en geniet van alle dingen die je meemaakt, beleef het want je bent maar één keer prins! Ik wens iedereen enne fantastische carnaval toe.
Allaaf!

Prins Bram I
nieuwe heerser van
De Meulewiekers
In Meterik is Bram Jacobs op zaterdag 13 januari uitgeroepen tot prins
Bram I. Hij is de 54e prins van De Meulewiekers. Prins Bram I wordt in zijn
regeerperiode bijgestaan door de adjudanten Ward Versleijen en Bram
Arts.
Prins Bram is 21 jaar oud en werkt
als Recruitment Consultant Finance bij
Personato in Venray, waar hij naast
zijn werk een studie commerciële
economie volgt. Hij is actief in Meterik.
Hij volleybalt met zijn vrienden en
daarnaast is hij leider bij Jong
Nederland Meterik. Ook zit hij in de
organisatie van het festival Inside the

Cage. Adjudanten Ward en Bram zijn
beide goede vrienden van de prins.
Prins Bram I houdt samen met zijn
adjudanten Ward en Bram op zondag
4 februari om 13.11 uur receptie in
MFC De Meulewiek in Meterik.
Kijk voor meer informatie op
www.demeulewiekers.nl
(Foto: FotoHuis Venray)

Boerenbruidspaar
Grubbenvorst
Ruud Verhaegh en Sandra Litjens werden zaterdag 13 januari
gepresenteerd als het nieuwe boerenbruidspaar van
Grubbenvorst. De organisatie van de boerenbruiloft dit jaar is in
handen van de OBS De Samensprong. Het bruidspaar wordt op
Gekke Maondaag 29 januari om 10.00 uur in de ‘onecht’ verbonden. Hierna kan iedereen om 11.00 uur het bruidspaar feliciteren
in de Residentie van de Plaggenhouwers Café De Vonkel.
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11 vragen aan prins Wilbert I

‘Ik ben een carnavalsvierder
in hart en nieren’

PRINS WILBERT I GEFELICITEERD NA MENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

CV de Vöskes Meerlo

’Na jaren
lang sjouwen
gaan we nu
een feestje
bouwen’

Wie ben je?
Ik ben Wilbert van de Laar. Ik sta bekend als
carnavalsvierder en vooral drankmeester van
de vereniging. Ik ben getrouwd met Ans en heb
drie kinderen. Hugo (21) Bart (19) en Lynn (17).
Ze vonden het erg leuk en waren verrast. Het was
nog altijd een grote wens van Lynn om mij als prins te
zien. De buurt reageerde erg leuk en enthousiast.
Waar werk je?
Ik werk al 20 jaar bij Koppes in Bergen als spuiter.
Ik heb de lts gehad als opleiding. Mijn baas vindt het
erg leuk en begrijpt wat het inhoudt, hij is ook prins
geweest.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te
worden?
Ik hoopte al jaren dat de keuze een keer op mij zou

vallen om prins te worden, maar nu had ik het niet
meer verwacht. Ik ben een carnavalsvierder in hart
en nieren.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik moest naar de vorst komen voor een overleg voor
het uitkomen van de prins. Ik draai al jaren mee in de
commissie van het uitkomen, dus dat was niet raar
dat er dan vragen komen van de een of de ander.
Hij vroeg. “Prins 2018: Wilbert I ?”. Voor mij was dat
wel duidelijk, maar ik zou het toch even met mijn
vrouw moeten overleggen. Maar Ans zei ook gelijk
ja. Ze vragen maar één keer en dat is wel een grote
eer dat je gevraagd wordt. Ik word bijgestaan door
natuurlijk mijn vrouw Ans en mijn zwager Wim.
Wim en ik zijn samen begonnen bij de vereniging en
hebben veel samen gewerkt. Dus dit gaan we ook

samen vieren.
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval is voor mij één groot feest wat mij met de
paplepel ingegeven is.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Ik ga natuurlijk de kar trekken en in de polonaise
voorop. Hier heb ik mij al jaren op kunnen voorbereiden als raadslid en bestuurslid van de vereniging. Mijn taken zijn verder de basisschool
bezoeken, ziekenbezoek doen, receptie van andere
prinsen bijhouden, de sleuteloverdracht in de
Mèrthal en natuurlijk het boerenbruidspaar trouwen op carnavalsdinsdag. Maar vooral feesten en
genieten.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Wij wensen onze carnavalsvierders een geweldige
carnaval toe en dat maken we er samen met elkaar
van.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
De elfde van de elfde vind ik altijd erg mooi om mee
te maken en ik kijk natuurlijk naar mijn eigen receptie uit.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Op de donderdag als alles voorbij is, ga ik lekker
nagenieten en denk ook wel dat ik wat moet bijkomen van alles.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
In het begin wil je het van de daken schreeuwen.
Dan wordt het weer wat rustiger. Als het dan bijna
zover is, dan gaat het weer kriebelen en dan komen
de vragen. Maar ik kon altijd met Ans en Wim erover
praten onder de noemer we moeten wat regelen
voor onze vriendengroep ‘Net Niet!!’.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2019 mee
willen geven?
Blijf jezelf en geniet met volle teugen.

RESTAURANT, ZALEN EN CAFÉ

Nu in onze winkel verkrijgbaar: Hallmark carnavalskaarten

www.elektrokusters.nl

Hoofdstraat 39, 5864 BC Meerlo
T 0478 69 14 73 F 0478 69 26 45 E info@elektrokusters.nl

www.brugeind.nl
Tel. 0478 69 12 83

Wij
feliciteren
prins Wilbert
prinses Ans en
adjudant Wim

KOGU

Interieurmaatwerk
Prins Wilbert I,
prinses Ans
en adjudant Wim
www.kogu.nl van harte gefeliciteerd!
Stayerhofweg 25d
5861 EJ Wanssum
Tel: 06 - 30 39 03 00
info@kogu.nl

W i j f el i c i t eren
pr i ns W i l ber t
Hoofdstraat 11, Meerlo - (0478) 691803 - www.slagerijvandepasch.nl

Prins Wilbert en prinses Ans gefeliciteerd!

De Cocq van Haeftenstraat 42
5864 BB Meerlo
Tel: +31 (0)478- 69 29 76
info@peelen-anthuriums.nl
www.peelen-anthuriums.nl

gefeliciteerd prins Wilbert
prinses Ans en adjudant Wim
Open: ma 08.00 - 12.00 uur • di t/m vr 08.00 - 12.00 uur / 13.00 -16.00 uur • za 09.00 - 12.00 uur
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Prins Koen II van Dreumelriëk
Koen Versleijen is zaterdag 13 januari uitgeroepen als prins Koen II van ‘t Dreumelriëk in Horst. Hij is de 56e
prins van CV D’n Dreumel. Zijn adjudanten zijn Joop Driessen en Willem van den Munckhof. De proclamatie vond
plaats in de Mèrthal in Horst.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

verenigingen 21
Pronkzitting bij
D’n Dreumel
Carnavalsvereniging D’n Dreumel organiseert op zaterdag
20 januari de jaarlijkse Pronkzitting. Om 20.00 uur openen de deuren
van De Mèrthal in Horst.
In de buutton van de Mèrthal
verschijnen onder andere Cees van
Coolen en zesvoudig Limburgs buuttekampioen Ger Frenken. Verder treden
de Schitspool, Twië x Twië en

Die Power Buam op. De muzikale
begeleiding is in handen van de
Dreumelband. Meer informatie
over de Pronkzitting is te vinden op
www.dreumel-horst.nl

Carnavalsmatinee
bij CV D’n Dreumel
Carnavalsvereniging D’n Dreumel organiseert op zondag 21 januari
het Horster Carnavalsmatinee. Het matinee begint om 13.30 uur in
De Mèrthal in Horst.

Prins Koen II werkt bij
Gooiendaag, een woongroep voor
ouderen die niet meer zelfstandig
kunnen wonen. Hij is een carnavalist in hart en nieren en zingt onder

andere bij Frank en de Sterren die
onlangs nog de liedjesavond in Horst
wisten te winnen. Verder schrijft hij
voor carnavalskrant De Klos en maakt
hij deel uit van de PR-commissie van

de Horster jeugdcarnaval. Prins Koen II
houdt, samen met zijn prinses Anneke
en adjudanten, receptie op zaterdag 27 januari vanaf 20.11 uur in de
Mèrthal in Horst.

Tijdens deze middag zijn er
optredens van een keur van artiesten
uit de gemeente Horst aan de Maas.
Zang, dans en de nodige humoristische toon komen aan bod.
Onder andere de Mini showgroep en
showgroep van D’n Dreumel, de liedjeszangers en zangeressen en de

Schitspool treden op. Ook verschijnt
Gideon Aarts in de buutton en zijn er
optredens van Onjeklonje en Bjorn
van Berkel. De muzikale omlijsting is
in de handen van De Dreumel
Hoêsband.
Meer informatie is te vinden op
www.dreumel-horst.nl

Gekke Maondaag Grubbenvorst
De Gekke Maondaagsvereinging De Plaggenhouwers uit Grubbenvorst houdt op maandag 29 januari de
carnavalstraditie in ere met de jaarlijkse Gekke Maondaag. Ook voorafgaand aan Gekke Maondaag zijn er al
activiteiten in het dorp.
De eerste activiteit is het WaWa
Bal, dat op zaterdag 27 januari
om 20.00 plaatsvindt in café
’t Stammineke. Zondag 28 januari
is Gekke Zôndaag. In de kerk van
Grubbenvorst wordt om 10.30 een
dialectmis gehouden met carnavalsmuziek. Op maandag 29 januari
begint het programma om 08.00 uur.

Prins Hay VI wordt dan thuis opgehaald en door Grubbenvorst gereden.
Vervolgens wordt het boerenbruidspaar opgehaald. Om 09.00 uur
begint de schutterij op het Pastoor
Vullinghsplein met het inschieten van
de Gekke Maondaag.
Het programma gaat verder bij
het gemeentehuis, met de boeren-

bruiloft en de sleuteloverdracht om
10.00 uur. In café De Vonkel is daarna
om 11.00 uur de receptie van het
boerenbruidspaar. Vanaf 14.30 trekt
er een optocht door Grubbenvorst
en om 16.00 begint het feest in alle
cafés in het dorp. In Het Haeren is er
voor de jeugd het kinder- en jeugdcarnaval.

Aldereprins
Grubbenvorst
Job Baars is zondag 14 januari uitgroepen tot de nieuwe Aldere prins
van Grubbenvorst. Dit gebeurde tijdens de ‘aldere’ middag. Hij gaat
dit jaar als prins Job I voorop bij de ouderen van Grubbenvorst.
Zijn adjudanten zijn Jos Mulders en Paul Martijn. Ze houden receptie
in De Vonkel op dinsdag 13 februari om 14.11 uur.

Crist Coppens
Jeugdboorebrullefsgezelschap Horst
Tijdens jeugdzittingsmiddag van jeugdcarnaval D’n Dreumel uit Horst op zondag 14 januari, werd het
‘jeugdboorebrullefsgezelschap’ bekendgemaakt. De spelersgroep bestaat geheel uit kinderen van leden
van Hockey Club Horst. Na het spel dat in het teken stond van het thema ‘Ás ik kós toëvere’ werden de
‘broêd’ Roos Nabben, ‘broêdegom’ Tim Martens en het gehele gezelschap aan Horst voorgesteld.
Op zondag 4 februari vindt de ‘jeugdboorebrullef’ plaats vanaf 14.11 uur in zaal De Lange in Horst.

Alleen dinsdag 23 januari 2018

Braadworst
Hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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Prins Marcel II van CV De Geiten
Door de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar:

Hovenier

Carnavalsvereniging De Geiten uit Tienray heeft Marcel Hovens benoemd tot prins Marcel II. Na een toneelstuk arriveerde de nieuwe prins op zaterdag 13 januari in de Geitenstal en opende hij het 66e Tienrayse carnaval.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

m/v - parttime/fulltime

Wat we van jou verwachten?
• je hebt affiniteit met de groensector
• je hebt geen 9-tot-5-mentaliteit
• je bent leergierig
• je bent een aanpakker
• in bezit van rijbewijs B, liever nog E

Wat wij jou kunnen bieden:

• een marktconform salaris
• goede arbeidsvoorwaarden
• werken in een team van 2 á 3 personen
Leerling hovenier bbl ook mogelijk.

Interesse?

Neem dan direct contact op via 06 13 48 30 16

Crist Coppens
Wij zijn op zoek naar een

spontane medewerk(st)er
voor de weekenden
Leeftijd 15-19 jaar

Prins Marcel II is getrouwd met
prinses Joyce. Samen hebben ze twee
kinderen, Lotte en Tom. Het motto van

de prins is deze carnaval: “Met whisky
en unne goeije rugbypot, kan dizze
66e carnaval niet kapot!” Prins Marcel

II houdt op zaterdag 3 februari receptie
van 19.30 tot 21.30 uur in de Geitenstal
in het Parochiehuis in Tienray.

Bel 06 53 13 36 47 of mail naar info@coppens.keurslager.nl

077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Fungo Substrates produceert houtsubstraat voor de productie
en teelt van speciale paddenstoelen zoals Shiitake en Eryngii op
onze locatie in Lottum.
Wij zoeken:

weekendhulp
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste weekendhulp voor
FungoSubstrates vanaf 16 jaar.
Wil je een afwisselende baan die uit diverse werkzaamheden
bestaat, weet je van aanpakken en wil jij graag aan de slag in een
schone omgeving en leuk team? Dan zoeken we jou als jonge
medewerker voor het weekend.

Renée Coenen Orde van
Verdienste De Vlaskop
Renée Coenen krijgt dit jaar De Orde van Verdienste van carnavalsvereniging De Vlaskop in Melderslo.
Dit vanwege het vele vrijwilligerswerk dat ze doet in Melderslo.
Renée is 23 jaar, studeert aan de
universiteit van Nijmegen en werkt
in de zomer in de aspergewinkels
van Martens Asperges in Tienray.
In Melderslo is ze erg actief. Sinds
2014 is ze voorzitter van de KPJ.
Binnen de KPJ is ze lid van de commissie Melderse Examenfuif en
werkt ze mee aan Baas van Horst

aan de Maas. Daarnaast is ze van 2010
tot 2015 leidster geweest bij Jong
Nederland. Nog steeds is ze daar
vrijwilliger en werkt ze onder andere
mee aan de jaarlijks terugkerende
kampweken en aan de carnavalskrant.
Ook is ze betrokken bij carnaval,
vooral bij de jeugd. Ze begon in 2011
met het jeugdprinsengalabal en zat

daarna in de jeugdprinsencommissie.
Sinds 2016 zit ze in het bestuur van
De Vlaskop, waar ze zich met name
richt op de jeugdzaken en de communicatie via sociale media.
Renée wordt op de Prinsenreceptie
van de Vlaskop op 27 januari onderscheiden met de Orde van Verdienste
van de Vlaskop 2018.

Heb je interesse?
Kom jij graag als medewerk(st)er ons team
versterken, neem dan contact op
met Luc Heldens telefoon: 06-57883376
of mail naar l.heldens@fungosubstrates.com

Horst

Vastgoedonderhoud
Beglazing
Schilderwerk
www.vanwellschilders.nl

Jeugdprins Horst
De 60e jeugdprins van jeugdcarnaval D’n Dreumel uit Horst is Stef I (Smits). Dat werd
bekendgemaakt tijdens de jeugdzittingsmiddag op zondag 14 januari. Hij wordt bijgestaan door
zijn twee adjudanten Koen (Spreeuwenberg) en Ivo (Poels). Het prinselijk trio houdt receptie op
zaterdag 3 februari in zaal De Lange tussen 19.11 uur en 21.11 uur.
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Receptie prins CV D’n Tuutekop
Carnavalsvereniging D’n Tuutekop organiseert op zondag 21 januari de receptie voor prins Johan I, prinses
Sandra, adjudanten Robert en William en vorst Luuk.
Deze vindt plaats in de
Tuutetempel in zaal Debije in
Hegelsom, van 14.11 tot 16.11 uur.
Voorafgaand aan de receptie brengt de

fanfare St. Hubertus vanaf 14.00 uur
een serenade ten gehore. Aansluitend
wordt uit diverse verhalen uit Barts
grote Voorleesboek bepaald wie

uitgeroepen wordt tot Boerebruidspaar
2018 en voorop mag gaan in de
Zeepkistenrace op carnavalsmaandag
12 februari.

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

Nieuw jeugdkwartet
bij De Vlaskop
Carnavalsvereniging De Vlaskop uit Melderslo heeft een nieuw jeugdkwartet. Nick Driessen en Isa Janssen zijn de jeugdprins en –prinses.
Zij worden bijgestaan door adjudanten Roel Derikx en Pien Kleuskens.
Mieke Coenen werd uitgeroepen tot nieuwe jeugdvorstin.
Nick en Isa zitten allebei op het
Dendron College in Horst. De grootste
hobby van Nick is voetballen en dat
doet hij bij de B1 van Wittenhorst.
Daarnaast houdt hij ook van een potje
Fifa en werkt hij in het weekend bij
Westburg. Isa speelt saxofoon in haar

vrije tijd en tennist veel. Ze werkt bij
Verberne. Het jeugdkwartet gaat
carnaval vieren onder het motto:
‘De voetbalschoon en de saxofoon
laote weej de komende tiëd achterwaege, weej bliëve fiëste wies ze os
d’r oêt vaege!’.

Nieuwe heerser Dun Ezelskop
Carnavalsvereniging Dun Ezelskop in Sevenum heeft zaterdag 13 januari Joep Everts uitgeroepen als
prins Joep I. Zijn adjudanten zijn Roy Hoeijmakers en Stef Billekens. Joep is de 65e prins van de Ezels.

Over ARCO

ARCO is een internationale speler op het gebied van
ontwikkeling en realisatie van productieinstallaties die
kosten efficiënt en capaciteitsverhogend werken. We zijn
in staat hoogwaardige, klant specifieke totaaloplossingen
te leveren. Continuïteit, flexibiliteit en productiviteit zijn
factoren die door de oplossingen van ARCO verbeterd
worden. Installaties worden betrouwbaarder, efficiënter
en effectiever. We gaan graag samen met onze klanten
een uitdaging aan met als resultaat; betrouwbare en
kosten efficiënte oplossingen.
ARCO is actief in verschillende branches zoals Agri &
Food, Supply Chain & Internal Logistics en Industy,

Prins Rob I van
De Vlaskop
Rob van der Beele is de nieuwe prins van carnavalsvereniging
De Vlaskop in Melderslo. Samen met zijn prinses Mai en adjudanten Leon
Baltussen en Mart Verstraaten heerst prins Rob I deze carnaval over het
Vlaskoppenrijk.
Prins Rob I is 48 jaar oud en
getrouwd met Mai. Samen hebben ze
drie kinderen: Roos (14), Loek (12) en
Jurre (9). Hij is werkzaam als docent op
het Dendron College in Horst en is in
zijn vrije tijd actief als jeugdleider bij
SV Melderslo en voorzitter van
KinderVakantieWerk Melderslo.
Hij voetbalt graag en houdt van reizen,

wandelen en fietsen. Verder is Rob
nog prins van carnavalsvereniging
De Stronk van het Dendron College en
werd hij afgelopen zomer uitgeroepen
tot Maestro van de Melderse.
Op zaterdag 27 januari om
19.11 uur houdt het prinsentrio van
carnavalsvereniging De Vlaskop receptie in MFC De Zwingel in Melderslo.

Recycling & Bulk. We bieden de kleinere standaard
oplossingen, maar verzorgen ook grote turnkey
projecten die geheel op maat gemaakt worden naar
behoefte van de klant. Het bedrijf is onderdeel van de
ACB Group. De ACB Group telt 90 medewerkers.

ARCO groeit!

Door groeiende vraag naar automatiseringsoplossingen
en de toegenomen schaalgrote van projecten groeit
ARCO exponentieel. Om de productiecapaciteit uit
te breiden nam ARCO afgelopen oktober een nieuw
pand met extra productieruimte in gebruik. Vanwege
uitbreiding van de afdelingen engineering, elektro en
montage zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s.

Constructie
bankwerker

m/v

Als Constructie bankwerker ben je werkzaam in een team van 10 monteurs. Je werkt onder leiding van de
werkplaats chef en je voert zelfstandig constructie werkzaamheden uit.
Het lezen van technische tekeningen van metaalconstructies, constructie werkzaamheden zoals lassen (RVS en
staal) en het uitvoeren van modificaties en reparaties behoren tot je belangrijkste taken.

ARCO Solutions BV
Venrayseweg 141, Horst
T +31 (0) 88-006 5300
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Direct solliciteren?

Stuur dan een sollicitatiebrief met CV ter attentie van
Yolanda van Oosteroom naar e-mailadres hrm@arco-solutions.nl
Voor meer informatie over deze vacature
bezoek onze website www.arco-solutions.nl
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Wim Rijs wordt
hoofdtrainer
SV Melderslo
Wim Rijs is vanaf seizoen 2018/2019 hoofdtrainer bij SV Melderslo.
Volgens het bestuur van SV Melderslo sluiten de ervaring en eigenschappen van Rijs goed aan bij de wensen van de selectiespelers en de
doelstellingen van de club
Als speler heeft Wim Rijs jaren
bij Sparta’18 in het eerste elftal
gevoetbald. Als trainer, in het bezit
van een UEFA-B diploma, heeft hij
ervaring opgedaan bij het eerste
elftal van IVO, tweede elftal van
SVEB en bij de O19-elftallen van

SV Venray en Wittenhorst. Daarnaast
is Rijs in het verleden technisch
jeugdcoördinator geweest bij Vitesse
‘08. Momenteel is Rijs voor het
vierde jaar hoofdtrainer bij RESIA’42
dat, net als SV Melderslo, uitkomt in
vierde klasse E.

Belangrijke punten voor
SV Melderslo-korfbalsters
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo speelden op zondag 14 januari tegen Klimroos 1 uit Hoogeloon. De wedstrijd werd gespeeld in sporthal De Berkel in Horst en eindigde in 19-14.
Voor SV Melderslo was het een
belangrijke wedstrijd om de aansluiting
met de middenmoot te behouden.
Klimroos stond één plaats onder de
ploeg in de ranglijst en de laatste
confrontatie werd door SV Melderslo
gewonnen. Ook nu was SV Melderslo
vanaf het begin de betere ploeg.
Het was scherp en effectief en stond
dan ook binnen enkele minuten al op

een 4-0 voorsprong. Daarna leek
Klimroos pas wakker te worden, maar
SV Melderslo bleef de dominante partij.
Het bleef scherp in de afronding, fel in
de duels en stabiel in de verdediging.
Nog vóór rust had de ploeg haar voorsprong al uitgebreid naar 10-4. Na rust
begon SV Melderslo aanvankelijk weer
goed, maar door een paar doelpunten
van Klimroos ging het team wat onrusti-

ger spelen. Er werd slordig gepasst en
geforceerd gespeeld, waardoor de
aanval de bal telkens snel kwijt was.
De voorsprong bleef echter behouden.
Klimroos kon niet dichterbij komen dan
13-10 en SV Melderslo herpakte zich in
rust en efficiëntie. Het balde de wedstrijd rustig uit en pikte zelfs nog de
nodige doelpunten mee, waardoor de
eindstand uiteindelijk 19-14 was.

Set Up pakt punten
Gezocht

NT2 Docent
Docent Nederlands

Regio: Noord-Limburg en Noordoost-Brabant
Werkvloer-Inburgering biedt cursisten een veilige leeromgeving,
persoonlijk contact en maatwerk. Door gestructureerd en
organisatorisch te werken, begeleiden we de cursisten naar hun
(verplichte) leerdoelen.
Wij zoeken!
Een enthousiaste NT2 docent. Een medewerker met een proactieve
instelling, met passie voor het vak doceren, de doelgroep en de
Nederlandse taal. Je bent flexibel en bereid tot werken in de avond en
tijdens schoolvakanties. Daarnaast zoeken wij in deze functie iemand die
kan organiseren en coördineren, methodisch en praktisch te werk gaat.
Belangrijkste taken
• Enthousiasmeren en motiveren van de cursisten
• Kennis hebben van de verschillende lesmethodes
• Afnemen van intakes en taaltesten (startniveau bepalen)
• Voorbereiden en plannen van de (taal-)lessen
• Voortgang van de cursisten per groep bewaken
• Op de hoogte zijn en blijven van de veranderingen, die de overheid
oplegt aan examens en trajecten
• Rapporteren aan opdrachtgevers
• Contacten onderhouden met de klanten/opdrachtgevers
Belangrijke competenties
• Enthousiast
• Optimistisch
• Creatief
• Zelfstandig
• Improviserend
• Flexibel
Functie-eisen
• In bezit van auto en rijbewijs B (Eis)
• In het bezit van een onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs
of een eerstegraads of tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor
het voortgezet onderwijs (Eis)
• In het bezit van een NT2-certificaat (Eis)
• Ervaring met de doelgroep is een pré (volwasseneducatie)
• Kennis van Word en Excel
Informatie en solliciteren
Heeft u naar aanleiding van deze vacature nog vragen of wilt u direct
solliciteren neem dan contact op met Alda Haegens.
e-mailadres: a.haegens@dewerkvloer.com
Tel.nr. 06 - 51 87 59 15

Macroweg 22b 5804 CL Venray
0478 - 51 35 67
info@dewerkvloer.com
www.dewerkvloer.com

Door: volleybalvereniging Set Up
Na drie weken rust stond afgelopen zaterdag 13 januari voor volleybalvereniging Set Up uit Meerlo de thuiswedstrijd tegen Hajraa DS 3 op het programma. Set Up DS 1 begon weer met een frisse start en ging vol voor de
vijf punten. De eindstand was 4-0.
De eerste set begonnen ze meteen goed. Via 7-2 werd de voorsprong
uitgebreid naar 14-8 en 20-11.
De meiden uit Meerlo bleven gecontroleerd spelen en sleepten de set
met duidelijke cijfers binnen, 25-12.
De tweede set was een kopie van de
eerste set. Set Up DS 1 begon weer
erg goed en zo kon het net als in de
eerste set ver uitlopen, met tussen-

standen van 16-3 en 20-8. De set
werd uiteindelijk gewonnen met
25-10.
Door het degelijke spel van de
eerste twee sets door te zetten,
werd ook de derde set overtuigend
gewonnen. De meiden uit Meerlo
bleven gecontroleerd spelen en via
16-4 en 22-6 werd de set gewonnen
met 25-8. Ook de vierde set werd er

meteen een ruime voorsprong neergezet. Set Up DS 1 gaf de meiden
uit Eindhoven geen schijn van kans.
Via 11-6 en 20-10 werd deze set weer
met duidelijk cijfers gewonnen, 25-12.
Door de volle vijf punten te pakken
blijft Set Up DS 1 nog steeds de
koploper. Volgende week speelt
Set Up DS 1 om 18.30 uur in
Veldhoven tegen Nuvoc DS 3.

Punt voor HC Wittenhorst

Door: Handbalclub Wittenhorst
De vorige confrontatie tegen de West Brabant Combinatie werd door HC Wittenhorst nipt verloren met 25-23.
Dit verlies zou, net als de wedstrijd vorige week tegen Achilles, in de thuiswedstrijd op zaterdag 13 januari
hersteld moeten worden. Het werd een gelijkspel, 19-19.

West Brabant Combinatie startte
de eerste vijf minuten van de wedstrijd met een 2-0 voorsprong.
Deze achterstand bleef niet lang staan
mede door ijzersterk verdedigend
werk van de mannen uit Horst.
Een ruime voorsprong bleef echter uit.
Hierdoor bleef het een zeer spannende wedstrijd voor het publiek.
Het verschil bleef tot één minuut voor
rust een doelpunt. De rust stand was
9-8 voor Wittenhorst.
In het kleedlokaal werd er gehamerd op het verdedigen. Als dit net
zo bleef gaan als in de eerste helft,

dan zat Horst deze wedstrijd
gebakken en was de winst binnen.
De verdediging bleef in de tweede
helft goed. Binnen vijf minuten werd
een voorsprong behaald van vijf doelpunten. Helaas kregen de mannen
van Horst twee ongelukkige tijdstraffen, waardoor er met vier man verder
gespeeld moest worden. Ondanks
de minimale bezetting leverde het
in eerste instantie nog een doelpunt voor Wittenhorst op. Maar West
Brabant kreeg de mogelijkheid om
in te lopen. Dit bleef doorgaan ook
nadat Horst weer compleet was.

De verdediging zakte helemaal in en
de voorsprong werd steeds kleiner.
Door de zware intensieve wedstrijd
lukte het de mannen van Wittenhorst
niet meer zo om te scoren. Ongeveer
twee minuten voor rust werd het dan
toch gelijk met 19-19. Dankzij een
aantal aardige stops van de keeper
van Horst ging HCW de laatste aanval in met nog 30 seconden op de
klok. Twee doelpogingen en een vrije
worp op de laatste seconden brachten de stand niet in het voordeel van
Wittenhorst. Het bleef bij een 19-19
gelijkspel.

Hovoc HS1 wint eerste
wedstrijd van 2018
Door: volleybalvereniging Hovoc
Het eerste herenteam van volleybalvereniging Hovoc uit Horst reisde zaterdag 13 januari naar Rotterdam om
het tegen Volley Zuid HS1 op te nemen. De wedstrijd werd met 1-3 gewonnen door Hovoc.
Volley Zuid had haar thuisbasis in
een redelijk krap onderkomen. Er was
weinig ruimte om de servicedruk van
Horst optimaal te gebruiken. Dit en
andere zaken maakten het een onwennige start van Hovoc in de eerste set,
waar Volley Zuid maximaal op inspeelde.
De gehele set werd er tegen een achterstand aangekeken. Met 25-18 ging de
set naar Rotterdam. Er moest in de
volgende sets wat intelligenter gespeeld

worden. Tom Weijs verdeelde de ballen
wat kundiger dan de vorige set, de
aanvallen van Lars Bouten werden wat
gevaarlijker en Bart Neervoort blokte
wat makkelijker. Na een ruime voorsprong van 16-21 kwam Volley Zuid nog
bijna langszij, maar de tweede set werd
23-25 gewonnen door Horst. Hovoc had
de smaak te pakken en de zweep ging
erop. Rotterdam had het nakijken en
met 15-25 winst voor Hovoc in de derde

set werd het 1-2. Voor de dubbele
punten werd de vierde set gespeeld.
Een minieme achterstand in het begin
van de set werd snel goed gemaakt,
maar de strijd was nog niet gestreden.
Toch was het Hovoc dat het stabielste
bleef en een voorsprong pakte en bleef
vasthouden. De laatste set werd met
21-25 gewonnen, wat een 1-3 winst voor
Hovoc betekende in de eerste wedstrijd
van 2018.
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Oxalis wint van DAKOS
Door: korfbalvereniging Oxalis
Voor de eerste return reisde Oxalis 1 zondag 14 januari af naar Someren om het op te gaan nemen tegen
DAKOS 1. Vorige keer werd er met vijf doelpunten verschil verloren, wat niet nodig was geweest. De dames waren
dan ook vastberaden om nu de punten mee naar huis te gaan nemen. Dat deden ze met een eindstand van 7-14.
DAKOS startte sterk en opende in
de eerste minuut de score. Met de
vorige wedstrijd in het achterhoofd
reageerden de dames snel en trokken
ze het dezelfde minuut nog gelijk
naar 1-1 om vervolgens de eerste
voorsprong in de wedstrijd te nemen.
In de tien minuten die volgden, bleef
de score even steken wat de thuisploeg weer ruimte gaf om het gelijk
te maken. Anders dan vorige week
was Oxalis dit keer de tegenstander
steeds net een stap voor wat er voor
zorgde dat ze de voorsprong weer
terugpakte. Veel werd er niet

gescoord het eerste half uur, maar de
stand was in ieder geval in het
voordeel van Oxalis toen het eindsignaal van de eerste helft klonk. Met
een stand van 4-6 gingen de ploegen
de rust in.
Het was zaak dat Oxalis DAKOS na
rust niet de kans gaf om het gelijk te
maken, de dames moesten doorpakken. Dat deden ze ook. In tien minuten wisten ze zes doelpunten uit te
lopen en speelden ze mooie aanvallen uit. De tegenstander verdedigde
kort, maar er werd zorgvuldig naar
kansen gezocht en het afstands-

schot had Oxalis ook goed op orde.
Het vertrouwen in elkaar was goed
wat na een kwartier een verdiende
6-12 opleverde. Het gat was geslagen
en DAKOS lukte het niet meer dit te
dichten.
Beide partijen scoorden vervolgens nog een aantal keer om en om
wat uiteindelijk een eindstand van
zeven doelpunten verschil opleverde.
Oxalis heeft de smaak weer te pakken en wil dit in de komende weken
door gaan zetten. De dames zijn
vastberaden om hun plek in de overgangsklasse te gaan handhaven.

HZPC stijgt plek in A-klasse
Door: zwemvereniging HZPC
Voor de wedstrijdzwemmers van HZPC Horst stond op zondag 14 januari de eerste wedstrijd van het nieuwe
jaar op het programma, de tweede wedstrijd in de Nationale Zwemcompetitie. De wedstrijd werd gezwommen
in het thuisbad in Horst. Er werden diverse persoonlijke records gezwommen en in het klassement steeg HZPC
één plek.
HZPC zwom de wedstrijd tegen
Hellas-Glana uit Sittard/Geleen (uitkomende in de Hoofdklasse), Zwemclub
Eijsden en Zwemsport Parkstad uit
Landgraaf/Brunssum. Ondanks dat de
‘finalemaand’ december achter de rug
is en de trainingsintensiteit naar
beneden is gegaan, werden er nog
diverse persoonlijke records gezwommen. Pleun van den Bergh, Isa
Curvers, Manon van der Wielen (allen
200 meter rugslag), Lynn van den
Beuken, Naomi Brouwers (100 vrijes-

lag en 200 wisselslag), Lars Hagens,
Paul Kaczmarek (100 vrijeslag), Guido
Jacobs, Isis van Kuijk, Jesse Jacobs,
Ilse Versteegen, Hidde Vissers
(100 rugslag en 50 schoolslag),
Björn Piket (100 vlinderslag), Loeki
Knops, Lyn Vallen (200 rugslag en
100 vlinderslag), Lieke Meulenkamp,
Ilse Swinkels (400 vrijeslag), Iris van
den Munckhof (50 vrijeslag), Anne
Roefs (200 wisselslag), Vera Smits
(100 vrijeslag), Daniël Vlijt, Maud
Weijmans (100 schoolslag) en Serafina

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com
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Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

Vlijt (50 schoolslag) zwommen sneller
dan zij ooit gedaan hadden. Bovendien
waren er weer enkele nieuwkomers
die voor het eerst aan de start mochten verschijnen op nieuwe afstanden.
In het totaalklassement zien
we HZPC terug op een mooie veertiende plaats. Het team is daarmee
een terechte deelnemer binnen de
A-klasse, waarin de nummers 16 tot
en met 45 van Nederland uitkomen.
Ten opzichte van de eerste ronde is de
club zelfs één plek gestegen.

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

Hoofdtrainer
VV Hegelsom blijft
Math Joosten blijft ook volgend seizoen hoofdtrainer van het eerste
elftal van VV Hegelsom. Dat heeft het bestuur van de voetbalvereniging bekendgemaakt.
Vorig seizoen wist Joosten met
het team te promoveren naar de 4e
klasse. Dit seizoen, het derde jaar
voor Joosten bij VV Hegelsom,
verloopt tot nu toe spannend door de
geringe kwaliteitsverschillen tussen

de teams, maar voorlopig ligt
Hegelsom 1 op schema voor handhaving. “Met Math aan het roer zal
verdere stabilisatie in de 4e klasse
volgend jaar het doel zijn”, aldus het
bestuur.

VC Olsredlem pakt
belangrijke punten
Door: volleybalclub Olsredlem
De dames 1 van VC Olsredlem uit Melderslo speelden zaterdag
13 januari een thuiswedstrijd tegen VC Kessel. De wedstrijd werd met
4-0 gewonnen door de volleybalsters uit Melderslo.
Met een sterke servicedruk en
goed verdedigend werk werd eerste
set vrij gemakkelijk binnengehaald
met 25-15. De tweede set hadden
de meiden van VC Olsredlem het,
met name aan het begin van de set,
wat moeilijker. VC Kessel haalde alle
ballen van de vloer en met een
goede servicedruk wisten ze de
thuisploeg onder druk te zetten.
Met behulp van een paar mooie
servicebeurten wisten de dames van
VC Olsredlem het tij te keren. Deze set
werd uiteindelijk gewonnen met
25-15. Het team wist het goede spel
ook in de derde set vast te houden.
Verdedigend werd er hard gewerkt
en, in combinatie met een aantal

blokpunten, werd ook deze set
wederom binnengehaald met 25-15.
De winst was op dat moment al
binnen voor de thuisploeg, echter zijn
alle punten nodig om nog mee te
doen bovenin de ranglijst. De laatste
set van deze wedstrijd ging het de
gehele set gelijk op. VC Olsredlem
kwam er aanvallend moeilijk door,
waardoor de ploeg het zichzelf erg
lastig maakte. Mede door goed
verdedigend werk van de tegenstander bleef het tot aan het einde van de
set spannend. Uiteindelijk wisten de
dames van VC Olsredlem door een
paar tactische ballen alle punten in
Melderslo te houden en de wedstrijd
met 4-0 te winnen.

START JE CARRIÈRE
BIJ ‘S WERELDS
GROOTSTE CHAMPIGNON
LEVERANCIER
Monaghan Mushrooms is een toonaangevende internationale speler op het
gebied van het maken van compost en het kweken en verkopen van verse
champignons. De organisatie heeft een sterke focus op klantgerichtheid,
innovatie en kwaliteit. Afnemers van de champignons zijn met name grote
supermarktorganisaties in Nederland en de ons omringende landen en
andere klanten in de foodsector.
Monaghan is van oorsprong Iers, maar heeft inmiddels vestigingen in
Ierland, Groot Brittannië, Canada, Nederland en Duitsland. Binnen het
bedrijf heerst een ondernemende en proactieve cultuur.
Voor onze kwekerijen in Nederland, regio Horst, zoeken we een
gemotiveerde kandidaat die het vak Champignonteler/-grower wil leren!
Ben je op zoek naar een afwisselende baan in de champignonsector
of ben je toe aan een carrièreswitch, dan is dit misschien wel iets voor
jou. Wij zijn op zoek naar iemand die het vak wil leren door middel van
praktijkervaring. Je zult intern opgeleid
worden tot grower en daarna kun
je zelfstandig aan de slag in onze
kwekerijen.
Heb je interesse?
Stuur je CV en motivatiebrief naar:
vacatures@monaghan-champignons.nl
Voor eventuele vragen over de functie
kun je contact opnemen met ons:
077-3235233 of 077-3235265
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Agenda t/m 25 januari 2018
do
18
01

vr
19
01

za
20
01

Dorpsraadsvergadering

Zittingsavond

Kindermiddag

Tijd: 20.00 uur
Locatie: café Kleuskens Meterik

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: CV Dun Êzelskop
Locatie: zaal De Wingerd Sevenum

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: CV Kroeënekraan en Piëlhaas
Locatie: gemeenschapshuis De Smêlentôs Evertsoord

Dorpsraadsvergadering

Pronkzitting

Receptie prins

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Jump XL Horst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: Mèrthal Horst

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

Zittingsavond

Receptie prins

Receptie prins

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: CV Dun Êzelskop
Locatie: zaal De Wingerd Sevenum

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: CV De Turftreiers
Locatie: Bondszaal America

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: CS De Klotbultjes
Locatie: gemeenschapshuis De Zaal Griendtsveen

Concert Foo Fighters Tribute Band

Receptie prins

Verlovingsbal

Tijd: 21.00 uur
Locatie: OJC Gaellus Tienray

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

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: CV De Meulewiekers
Locatie: MFC De Meulewiek Meterik

Snelschaakkampioenschappen

Receptie prins

Tijd: 10.30-16.30 uur
Locatie: café De Letste Geulde Horst

Tijd: 20.11-22.11 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: zaal ’t Brugeind Meerlo

Receptie prins /
uitkomen boerenbruidspaar

Mini Peggen-playbackshow

Concert The Classics Revival Band

Zittingsavond

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: JOL/Canix-zaal Smetenhof Lottum

Tijd: 21.00 uur
Locatie: zaal De Lange Horst

Tijd: 16.30 uur
Organisatie: CV Dun Êzelskop
Locatie: zaal De Wingerd Sevenum

zo
21
01

Jeugdproclamatie
Tijd: 18.00 uur
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: Parochiehuis Tienray

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

Neonparty

Engelse mis

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: CV Dun Êzelskop
Locatie: café Breurs Sevenum

Tijd: 11.00 uur
Locatie: parochiehuis Sevenum

Receptie jeugdprinses

Horster Carnavalsmatinee

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

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: Mèrthal Horst

Joeks18

Concert Oksana en Miriam

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

Tijd: 14.00 uur
Locatie: kapel Museum De Locht Melderslo

Wij zoeken jou!
Word jij onze
nieuwe collega?
Venlo
Venlo - Venray - Panningen

Venray

Panningen
Autoschadehersteller

• Fulltime functie, in het bezit van een ast-diploma,
flexibele instelling, ervaring is een pré
Schadenet Venlo
Celsiusweg 7, Venlo
www.schadenetvenlo.nl
Servicevestiging
Keizersveld 85, Venray
J.F. Kennedylaan 20, Panningen

1e Autospuiter
• Ervaren autospuiter, teamspeler,
flexibele instelling

Voorbewerker

• Ervaren voorbewerker, teamspeler

Meer info: www.schadenetvenlo.nl/vacatures

Vragen? Bel gerust! Tel. 077-382 01 95, Geert Lennaerts

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: CV D’n Tuutekop
Locatie: zaal Debije Hegelsom

ma
22
01
wo
24
01

Workshop Volle kracht vooruit
Tijd: 13.30-16.00 uur
Locatie: bibliotheek Horst

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

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

Popgroep

The Classics
Revival Band
in Horst
The Classics Revival Band geeft op zaterdag 20 januari een optreden bij
De Lange Horst. Het concert begint om 21.00 uur.
Popgroep The Classics werd in
1967 opgericht in het Limburgse
dorpje Stramproy. Het nummer
‘My Lady of Spain’ werd de basis
van hun internationale successen.
Binnen enkele maanden werden
meer dan 500.000 exemplaren van
dit nummer verkocht.
Er volgden tv-optredens in

binnen- en buitenland. In de jaren
daarna waren The Classics niet meer
weg te denken uit de internationale
popwereld. Anno 2018 treedt de
band nog steeds op.
De huidige bezetting van
The Classics Revival Band bestaat
uit Harrie Broens, Rolph Broens,
Erick Jeurninck en Edward Venbrucx.
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Medische
zorg

Nieuwe dirigent HONL

America
zondag

Heilige mis

Huisarts en apotheek

Broekhuizen

Horst

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

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

Meerlo
Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 2 Meerlo
T 0478 53 00 80
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
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
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 08.00-7.00 uur
www.horstaandemaas.nl/
gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst
19 t/m 21 januari 2018
TipTopTand
Mgr. Joostenstraat 27-29, Grubbenvorst
T 077 327 00 97
22 t/m 25 januari 2018
Tandunique
Peperstraat 43, Sevenum
T 077 467 20 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
verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl

11.00

Harmonie-Orkest Noord-Limburg (HONL) heeft een nieuwe dirigent: Peter-Paul Geraats uit Weert. Hij is de
opvolger van Marjolein Vermeeren.

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
Lottum

Geraats (31) is in het dagelijks
leven werkzaam als trombonist bij
het Trompetterkorps der Koninklijke
Marechaussee te Apeldoorn.
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Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

zijn leiding is het Halfvastenconcert,
dat wordt gehouden op zondag
11 maart om 15.00 uur in
MFC De Meulewiek in Meterik.

Meerlo
GYMNASIUM
ATHENEUM

Melderslo

HAVO
VMBO

Je bent van harte
welkom om een
kijkje te komen
nemen op het
Dendron College!

Meterik
Swolgen

Sevenum

huis 2018

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

18.00

Donderdag

Priesternoodnummer
Alarmnummer

Hij heeft in november en december
een paar keer ingevallen voor
Vermeeren bij het HONL.
Het eerstvolgende concert onder

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

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

1 februari

16.30 - 20.30 uur

Ben je toe aan iets nieuws?
WORDT KEUKENVERKOPER BIJ SUPERKEUKENS!
GEZOCHT: ERVAREN VERKOOPADVISEURS
(VESTIGING ROERMOND EN/OF HORST)

GEZOCHT: LEERLING VERKOOPADVISEURS
(VESTIGING ROERMOND EN/OF HORST)

WAT GA JE ZOAL DOEN?

WAT KUN JE VERWACHTEN?

•
•
•

•
•
•

Klanten adviseren bij de aankoop van een nieuwe keuken
Samen met de klant een keuken ‘ontwerpen’ in ons 3D-programma
Uitstekende after-sales service verlenen

Je leert een vak onder begeleiding van een mentor en verdient meteen geld!
Je volgt cursussen en trainingen
Je hebt de mogelijkheid om door te stromen tot zelfstandige verkoopadviseur

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

• Minimaal 1 jaar ervaring met verkoop van keukens

• Geen ervaring nodig!

•
•
•

•
•
•

Zelstandig kunnen werken
Commercieel zeer sterk zijn
MBO+ denkniveau

Sociaal vaardig zijn
Gemotiveerd en leergierig zijn
Een afgeronde vooropleiding hebben

Geïnteresseerd? Stuur je motivatie incl. cv naar sollicitatie@superkeukenslimburg.nl
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ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€ 7999,HORST

ROERMOND

HEERLEN

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

Sorrento Plus
252 + 186 cm: kastwand 186 cm, eiland 252 x 97 cm
Compleet met koelkast, oven, kookplaat, keramiek werkblad
afzuigkap, vaatwasser en 5 jaar apparatuurgarantie.

