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Knutselen voor KiKa
Het geroezemoes van een achttal kinderen weerklinkt in het knusse lokaaltje van werkplaats Zonder Gum in Hegelsom. “Is dit een beetje goed?”, klinkt het van links.
“Nog een beetje bijkleuren en dan ziet het er leuk uit”, zegt Helmie van de Riet, oprichter Zonder Gum. De kinderen zijn namelijk volop bezig met het promoten van hun
kunstmarkt voor het goede doel. Lees verder op pagina 05

Zieke prins Lars I

Aanpassingen activiteiten D’n Dreumel
Carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst heeft aanpassingen gedaan in het programma na het nieuws
dat prins Lars (I) Thijssen getroffen is door de ziekte leukemie. Lars en zijn prinses Cindy vinden het belangrijk
dat alle activiteiten zo veel mogelijk doorgaan. Eén van de grote veranderingen is het niet doorgaan van de
prinsenreceptie.
Het bestuur van carnavalsvereniging D’n Dreumel heeft dit in
samenspraak met Lars en Cindy
besloten. In plaats van de receptie,
wordt er op zaterdag 16 februari een
ledenbijeenkomst gehouden. “Het is
een besloten bijeenkomst”, vertelt

Edwin Lemmen, voorzitter van D’n
Dreumel. “We zijn er als vereniging
voor elkaar in goede en slechte tijden,
tijdens deze avond kunnen leden en
partners bijpraten over de ontwikkelingen van de afgelopen dagen.”
De vorst van de vereniging,

Pim Minkenberg, neemt de ceremoniële taken over. Tevens wordt er
op alle activiteiten waar prins Lars I
aanwezig zou zijn geweest, aandacht besteed aan de afwezigheid
van Lars I, prinses Cindy en de adjudanten. De prinsenwagen van Lars I

zal tijdens de optocht niet in de stoet
meerijden. De uittrekkende groep zal
met het bestuur alle recepties blijven
bezoeken.

‘Hartverwarmend’
Lemmen vertelt dat ze de afgelopen dagen veel reacties hebben
gehad. “Het is echt hartverwarmend
hoe iedereen met ons meeleeft.”
De carnavalsvereniging krijgt dan ook
veel steun vanuit de hele provincie.

“Het is ongekend hoeveel mailtjes,
berichtjes en telefoontjes we hebben ontvangen van iedereen die
met ons meeleeft. Er wordt altijd
gezegd dat carnaval verbroederd,
dit is zeker het bewijs.”
Alle beslissingen zijn samen
genomen met prins Lars en zijn
prinses Cindy. “Dat vinden we ontzettend belangrijk”, zegt Lemmen.
“Lars is onze prins en dat zal hij ook
altijd blijven.”
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Door weer en wind in de korte broek
Loek Tholen (11) en Simon Wijnands (11) uit Broekhuizen startten op
1 mei 2018 hun Korte Broeken Challenge. Tot 1 mei van dit jaar willen ze
iedere dag een korte broek dragen. In eerste instantie was dit vooral een
uitdaging voor henzelf, maar in het najaar hebben ze er een goed doel aan
gekoppeld: het Alzheimerfonds.
Hoe de jongens op het idee voor
de Korte Broeken Challenge kwamen, weten ze niet meer zo goed.
“We zaten op de fiets naar school en
toen stelde één van ons het opeens
voor, maar hoe het precies ging, weet
ik niet meer”, vertelt Simon. In eerste
instantie wilden ze met de challenge
vooral hun eigen doorzettingsvermogen op de proef stellen door één
jaar lang alleen maar korte broeken
te dragen. En zeker toen het in het
najaar steeds kouder werd, was er
heel wat doorzettingsvermogen nodig.
“Toen was het in het begin wel best
fris”, zegt Loek. Ziek zijn de twee echter niet geworden, hoe koud het ook

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
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077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Niels van Rens
Marieke Vullings
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Jélena Bours, Aniek van
den Brandt, Sylke Deters en
Koen Linssen
Fotografie
Jos Derks
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

al geweest is. Loek: “De kou is ook
niet per se erg, het is vooral de wind.”
Simon voegt toe: “Ik ben een keer in
mijn korte broek naar JumpXL in Horst
gefietst en toen had ik wel echt koude
benen.”
In het najaar kwam de moeder van Loek op het idee om een
goed doel te koppelen aan de challenge van de jongens. Dat vonden ze
een mooi plan en er werd voor het
Alzheimerfonds gekozen. “Dat vinden
we een mooi doel en mijn oma heeft
ook alzheimer”, zegt Simon. Daar
wilden de twee zich dus graag voor
inzetten. Loek vertelt: “We hebben
een bakje bij de kapper gezet en bij
de kroeg hier in het dorp.” Binnenkort
komt er bovendien een bakje bij de
natuurvoedingswinkel in Horst te
staan. “Hoeveel we tot nu toe hebben,
weten we nog niet, maar we willen
in de komende maanden nog zo veel
mogelijk geld ophalen voor het goede
doel.”
Het leukste aan de challenge vinden Loek en Simon de reacties van
mensen. “Ze vinden ons bikkels en
doorzetters”, zegt Loek. “De reacties

zijn allemaal positief.” Wel moeten de
jongens regelmatig uitleggen waar ze
mee bezig zijn, zeker nu het weer echt
winterachtig is. “Als ik gewoon door
Horst loop, moet ik soms wel tien keer
uitleggen wat ik aan het doen ben in
mijn korte broek”, lacht Simon. Loek
voegt toe: “Soms zit ik op de fiets en

dan zie ik de automobilisten zo kijken
van: wat een gek.” Daardoor laten de
jongens zich echter niet ontmoedigen
en ze zijn vastbesloten om het jaar vol
te maken.
Op 1 mei 2019 stopt de actie van
Loek en Simon officieel. Ze hebben
dan één jaar lang alleen hun korte

broek aan gehad. En eigenlijk bevalt
dat best wel goed: “We zijn er wel aan
gewend en het is niet meer zo koud”,
zegt Simon. Of ze na 1 mei de lange
broek weer aan gaan trekken, weten
de jongens dan ook nog niet zeker.
Simon: “In elk geval niet als het warm
is.”

Verdachten inbraak Lottum opgepakt
Twee verdachten van een inbraak op zaterdagavond 2 februari in een woning in Lottum zijn de dag erna opgepakt. Na de inbraak zijn de verdachten gevlucht. Tijdens een achtervolging werden twee politieauto’s geramd. De twee verdachten zijn twee mannen van 18 en 19 jaar afkomstig
uit Veenendaal.
Zij waren beide betrokken
bij de inbraak en achtervolging.
Het tweetal werd zaterdagavond
betrapt door een van de bewoners van de Hombergerweg in
Lottum waar de inbraak plaatsvond.

Zij zagen de mannen inbreken in een
huis in de straat en belden meteen de
politie. De verdachten stapten daarna
in een vluchtauto en de politie startte
een achtervolging. Op de A73 in Horst
ramden ze een politiewagen die

daarna niet meer verder kon rijden.
Een andere politieauto bleef de verdachten op het spoor. Ter hoogte van
Overloon werd ook deze politieauto
geramd door de vluchtauto. Hierdoor
moest deze wagen de politieactie sta-

ken. Niemand raakte gewond.
Zondagmiddag 3 februari trof de
politie in de buurt van Ede de betrokken vluchtauto aan. De politie pakte
de verdachten op en ze zijn overgebracht naar de politie in Venlo.

Marianne Pirlo
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl
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

BLARIACUMCOLLEGE
OPEN HUIS! 13 FEBRUARI 2019
16.00 – 20.00 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.

DYNAMISCH - PERSOONLIJK - KLEINSCHALIG

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

www.blariacum.nl - Drie decembersingel 40 Blerick
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Sevenum heeft een vorst als jubileumprins
Joep Rooyakkers werd zondag 3 februari uitgeroepen als nieuwe prins van D’n Ezelskop uit Sevenum. Dit tot
verbazing van velen, want Joep was zojuist afgetreden als vorst. De benoeming tot prins leidde tot veel
gemengde reacties, want de vorst zit in de prinsencommissie. Hij kan zichzelf toch niet uitkiezen als prins?
Joep wil één ding duidelijk maken.
“Ik heb mijzelf niet gekozen. Mijn
naam staat al langer op het lijstje om
prins te worden. Toen mijn naam die
avond naar voren kwam, heb ik mij er
totaal buiten gehouden. Dat is de
beslissing van de prinsencommissie.”
Die bestaat uit de vorst, de voorzitter
en een roulerende oud-prins. “Toen ik
de vraag kreeg of ik dit jaar de jubile-

rende 6x11 prins wilde zijn, dacht ik:
nu of nooit. Ik ben inmiddels 50 jaar
en heb veel last gehad van een
blessure aan mijn benen. Deze kans
krijg ik nooit meer.”
Joep heeft samen met de
commissie de keuze goed afgewogen.
“We wisten allemaal dat er
negativiteit kan ontstaan. De keuze
ging dan ook niet over één nacht

ijs.” Inmiddels zijn er veel negatieve
verhalen rondom de verkiezing van
Joep. “Dat maakt mij niet uit. Tijdens
carnaval gaat het niet om het trio
wat er dat jaar staat. Carnaval vier je
samen met je dorpsgenoten en die
maken het feest.”
De kersverse prins van Sevenum
heeft respect voor alle meningen.
“Bij elke prins heb je elk jaar een

Wethouders gaan
uitdaging aan

discussie. Sommigen vinden het een
goede, de anderen niet. Ik vind het
helemaal niet erg dat er verschillende
meningen zijn. Over een week is

het weer overgewaaid. Ik heb in
ieder geval ontzettend veel zin in
het komende seizoen en ga mij voor
200 procent inzetten.“

De werkgever voor bouw
en technisch personeel
Energiestraat 2c • 5961 PT Horst • Tel. 077 398 00 66
info@werk-plek.nl • www.werk-plek.nl

Faas Ramaekers daagde de wethouders van de gemeentes Deurne en Horst aan de Maas uit om te fietsen
over de Griendtsveenseweg in Deurne. Deze zou gevaarlijk zijn en Faas heeft hier zelf al een keer een gevaarlijke
situatie meegemaakt.

Martens Asperges is een familiebedrijf van drie generaties, welke
gespecialiseerd is in het telen van diverse soorten rassen witte en
groene asperges. Boven alles richt Martens Asperges zich op een
hoge kwaliteit: een klasse product van eigen grond.
Onze asperges vinden hun weg naar de consument via de veiling,
de kleinhandel, restaurants en in onze winkels. Onze winkels zijn
gevestigd in Tienray, Vierlingsbeek en Apeldoorn.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar

Twee medewerkers
buitendienst
m/v

(seizoensgebonden)

Hij was 2,5 jaar geleden betrokken
bij een ernstig ongeluk op de
Griendtsveenseweg. Zijn droom is een
veilig fietspad. Wethouders Helm
Verhees (Deurne) en Eric Beurskens
(Horst) fietsten met Faas mee.
Faas: “Gelukkig staan de Horster en

Deurnese politiek er positief in.
Ik hoop dat er zo snel mogelijk een
vrijliggend fietspad van A tot Z gaat
komen (America tot Zeilberg).”
Ook Gerald Willems van het aanliggende Toon Kortoomspark spreekt zijn
zorgen uit over deze weg.

“Fietsende toeristen in de Peel en
forenzen tussen Brabant en Limburg
zijn nu eenmaal een groep kwetsbare
verkeersdeelnemers. Op deze weg
wordt eigenlijk altijd te hard gereden
met regelmatig gevaarlijke situaties
tot gevolg.”

Ondernemingsraad NLW Groep
sleept directie voor de rechter
De ondernemingsraad van de NLW Groep stapt naar de rechter omdat de directie weigert een externe
adviseur in te schakelen voor het oplossen van conflicten. NLW Groep is een werkbedrijf dat voor de gemeenten Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas de sociale werkvoorziening regelt. Zij hebben als taak mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen aan passend werk.
Er is al enige tijd onenigheid tussen de directie en de ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft
al meerdere malen bij de directie
haar onvrede geuit over de gang
van zaken. De ondernemingsraad
wil om de kwesties op te lossen een
externe juridische adviseur inschakelen. Daarvoor heeft het de handtekening van directeur Peter Fleuren
nodig. Hij weigert vooralsnog deze te
geven. Daarop heeft de raad besloten een gang naar de rechter in te
zetten.
“Ik ben het niet eens met de
noodzaak en redelijkheid van het
inschakelen van een externe advi-

seur. Met name de hoge kosten die
hiermee samenhangen zijn een
struikelblok. Ik wil wel heel graag in
gesprek met de ondernemingsraad
om dit op te lossen zodat een gang
naar de rechter niet nodig is. Ik ga ze
dan ook nogmaals uitnodigen om bij
elkaar te komen”, aldus Fleuren.
Voor Fleuren is het niet helder
waarom de raad niet eerst met de
directie in gesprek is gegaan en meteen een gang naar de rechter heeft
aangekondigd. Ook relativeert hij de
problemen die er leven. “Het ziekteverzuim is al behoorlijk gedaald
sinds we met een nieuwe arbodienst werken.” Ten aanzien van het

gebrek aan (passend) werk stelt hij:
“Er zijn inderdaad wel eens dagen
dat er minder werk is, maar dit is
zeker geen structureel probleem.
Daarbij zou het dan gaan om 30 van
de 1.000 werknemers. Verder proberen we het werk zo interessant
mogelijk te maken, maar het kan zijn
dat sommige werknemers dit wel
eens anders ervaren. Ik denk dat dat
in ieder beroep wel zo is.”
De directie van NLW Groep, die
jaarlijks zo’n 1 miljoen euro van de
gemeenten ontvangt, wordt gecontroleerd door een bestuur waar de
portefeuillehouders van de drie
gemeenten zitting in hebben.

Over de functie:

Voor ons bedrijf zijn wij op zoek naar twee personen met de
competentie om medewerkers aan te sturen en te begeleiden.
Als medewerker buitendienst ben je hét aanspreekpunt voor onze
(veelal buitenlandse) medewerkers tijdens het oogsten van asperges.
Je hebt een luisterend oor, je houdt een oogje in het zeil en bent niet
te beroerd om zelf de handen uit de mouwen te steken. Verder ben je
in het bezit van een rijbewijs en overleg je dagelijks met je collega’s.
Je hebt geen 9-tot-5-mentaliteit en in overleg ben je bereid om tijdens
het aspergeseizoen ook in de weekenden te werken. Kennis van de
Engelse en Duitse taal is gewenst.

Je kunt van ons het volgende verwachten:

• een veelzijdige functie binnen een dynamische onderneming;
• een afwisselende functie met hieraan gekoppeld een stuk
verantwoordelijkheid;
• tijdens het seizoen kun je omgaan met een hoge werkdruk;
• een informele werkomgeving;
• het aantal uren voor deze functie wordt in overleg bepaald;
• salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring volgens de
CAO open teelten.

Spreekt deze functie je aan en heb je vrije tijd over?
Ben je ‘gepensioneerd’ en kun je nog niet stil zitten?
Of ben je die schoolverlater die zijn mondje kan roeren?
Dan zoeken wij jou!
Stuur je sollicitatiebrief en CV vóór 18 februari naar Martens Asperges,
t.a.v. Ron Martens, Mackayweg 2, 5865 AL Tienray,
of per mail naar info@martensasperges.nl
Informatie over deze functie is te verkrijgen
bij Ron Martens, tel.nr. 06-557 45 172.
Mackayweg 2, 5865 AL Tienray - Tel. 0478 69 28 22

www.martensasperges.nl
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“Ik goij nor huus”

“Ik ben een geluksvogel”

Dankbaar dat zij zo lang in ons midden mocht zijn,
delen wij u mede dat van ons is heengegaan,
onze mam en oma

Huub van Berlo

Dien Simons - Vink

Jan van Berlo-Doran

* Bergen (L), 22 december 1927

† Sevenum, 3 februari 2019

echtgenote van

echtgenoot van

lieve baas van

Troy
26 oktober 1957

Jan Simons †

en Jenson

Sevenum

4 februari 2019

Jan

Panningen: Jan en Bep
Chris †
Mark, Sanne

Mam Van Berlo

Kronenberg: Marlies en Peet
Sanne en Tom
Jill en Tim
Sven
Mallorca: Bert en Cati
Toni

12 februari 2019
50 jaar getrouwd! Proficiat!

De Kuiper 65, 5975 AZ Sevenum
Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid van Huub te nemen
tijdens de dienst op maandag 11 februari om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H.H. Fabianus en Sebastianus van Sevenum.
Aansluitend begeleiden wij Huub in besloten kring naar het
crematorium.
Huub is thuis. U kunt afscheid van hem nemen komende
donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 14.00 en 16.00 uur.
In plaats van bloemen zouden wij u om een gift willen
vragen voor de Dierenambulance. Hiervoor staan collectebussen
bij het condoleanceregister.

Kronenberg: Ans †
Sevenum, 3 februari 2019
Correspondentieadres: De Hees 94, 5976 NJ Kronenberg
De crematieplechtigheid wordt gehouden
op vrijdag 8 februari om 14.00 uur in het crematorium
Boschhuizen, Spurkterdijk 40, 5807 EE in Venray.
Er is geen gelegenheid tot schriftelijk condoleren.

De strijd is gestreden, met telkens nieuwe moed.
Verbazingwekkend krachtig. ‘t Is op, zo is het goed.

Een speciaal woord van dank aan alle verzorgers van
verzorgingshuis Sevenheym en huisartsenpraktijk Kronenberg
voor de liefdevolle verzorging.

Hij overleed in de leeftijd van 79 jaar

Jozef Erdkamp
Carola Baltessen-Erdkamp †
Kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging

De belangstelling en hartelijke blijken van medeleven
na het overlijden en de afscheidsdienst van

Jo Kleuskens-Boots
hebben mij goed gedaan. Ik heb dat bijzonder gewaardeerd
en wil u allen daarvoor hartelijk danken.
Ger Kleuskens

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

Horst

Familie Van Berlo
Familie Doran

Swolgen: Gertie en Will
Kim en Sjoerd, Niels
Robin en David
Dennis en Rianne, Jasmijn, Sophie

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.

Hay en Annie
van Rengs–Thijssen

T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen frees
spitmachine kopeg bloter schudder
hark mesttank kieper tractor enz
06 19 07 69 59.
Vakantiehuis te huur Costa Blanca,
4 pers, strand op 300mtr.
Info frans.huijs@home.nl
Gezocht ervaren poetsvrouw voor 1
ochtend in de week in lottum. U kunt
contact opnemen via 06 53 18 64 84.

Venlo 3 februari 2019
Correspondentieadres: Deken Creemersstraat 84, 5961 JP Horst
De crematie zal plaatsvinden op zaterdag 9 februari om 11.00 uur in
crematorium Venlo, Grote Blerickse Bergenweg 30 te Venlo-Blerick.

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

Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen, g.g.
roosters stapelblokken enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Jos Computerhulp.
Computerproblemen, -les of website.
Vraag hulp! 06 10 71 00 70 of
www.joscomputerhulp.nl

Te huur gemeubileerde
vrijstaande woning (3 slpkmr)
in Peel en Maas. Huurprijs per maand
eur 1.250 excl. Interesse mail naar
info@housingservicesholland.com

Dag en nacht bereikbaar

Verloren op 25 jan. ‘s avonds op weg/
in Liebeth’s Cafe in Horst: een dierbaar
gouden armbandje. Hopelijk heeft
iemand het gevonden. Ik geef er een
beloning voor. Mijn tel. is 06 25 35 06
64. Vast bedankt.
Belastingservice Horst biedt ook dit
jaar weer hulp bij de belastingaangifte,
binnen en buitenlandse, aan alle
particulieren, geen ZZP, ook voor zorg
en huurtoeslag.
Bij overlijden het F en de erfbelasting.
Info op 06 12 44 60 49 of 398 47 88 of
belastingservice.horst@gmail.com

Os Mam en Oma

Mia Philipsen
wordt 11 februari 90 jaar.
Proficiat, kinderen
en kleinkinderen


Bienvenida!

Leah
Geboren op 26 januari
2019 te Mexico City
Dochtertje van
Carla van Rens en
Oliver Reyes
Correspondentieadres:

Jacob Merlostraat 21-C
5961 AA Horst

Geboren

Lin

27 januari 2019
Dochter van
Marco en Ilse
Steeghs-van de Goor
Zusje van Isa, Siem en Koen
Grubbenvorsterweg 3
5975 RA Sevenum

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

THANATOPRAXIE

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid
Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl
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Roeien voor positiviteit
Een speciale op wens ingerichte fitruimte voor de bewoners van de Baersdonck in Grubbenvorst. In deze
E-fitzone kunnen bewoners op een laagdrempelige manier aan hun gezondheid werken. Zij strijden bijvoorbeeld
roeiend tegen elkaar op een roeitrainer met een tv-scherm die hun afstand en snelheid bijhoudt.

len.” Richard Peters, ook één van de
bewoners, voegt toe. “Dit was voorheen een creatieve dagbestedingsruimte. Ik ben blij dat we dat om
hebben getoverd in een sportkamer.”
Krauth vertelt dat er bij de Baersdonck
wordt gewerkt met verschillende
kwaliteitselementen vanuit positieve gezondheid, die door de provincie Limburg wordt gestimuleerd.
“Lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven,
meedoen en dagelijks functioneren.
Dat zijn de zes pijlers. Het allerbelangrijkste is dat als de bewoners klaar
zijn met hun oefeningen, ze met een
positief en gezond gevoel de ruimte
uitlopen.”

‘Positief gevoel
belangrijkste’

Op de Baersdonck, onderdeel van
zorgorganisatie Dichterbij, wonen
mensen met een lichte verstandelijke beperking. Aan sporten doen
ze allemaal graag, maar niet in de
sportschool. “De drempel is te hoog
om daarheen te gaan”, vertelt Loes
Ophelders, één van de bewoners.

“Ik heb het gevoel dat daar iedereen mij aankijkt en ik moet presteren. Hier in onze eigen E-fitzone in de
Baersdonck kunnen we onszelf zijn.
Als ik hier sport, zit ik lekker in mijn
vel. Het is een vertrouwde omgeving.
Sinds ik hier sport, heb ik zoveel meer
zelfvertrouwen gekregen, dat doet

me ontzettend goed.” Het idee van de
E-fitzone kwam vanuit de bewoners
zelf, zegt beweegcoach Roel Krauth.
“Dat is het mooie hier. De bewoners
wilden zelf een sportruimte en toen
zijn wij die in samenwerking met een
aantal enthousiaste begeleiders en
Embedded Fitness samen gaan stel-

Ankie Wijnands, begeleider van de
bewoners van de Baersdonck, legt uit
dat Positieve Gezondheid belangrijk
is in de E-fitzone. “Sommige mensen
gaan sporten voor een sixpack, maar
hier gaan mensen juist sporten voor
een Positieve Gezondheid. Als ze hier
maar met een positief gevoel zitten,
is het voor ons geslaagd.”
Loes Ophelders is hartstikke blij
met de ruimte en is al flink gegroeid.
“Ik ben vorig jaar oktober begonnen
met sporten in de E-fitzone. Toen was
ik heel onzeker. In het begin kon ik
niet squatten en nu, maanden verder,
doe ik het elke dag. Dat geeft mij een
enorme boost. Als ik dan denk dat ik
het niet kan, moet ik het gewoon pro-

beren. Als het dan wel lukt, geeft dat
heel veel vertrouwen.”
Roel Krauth laat zien dat er
apparaten zijn voor ieder wat wils.
“In samenwerking met Embedded
Fitness zijn deze trainingsmachines
gerealiseerd. We hebben een hardloopband met een tv-scherm waarop
je tocht visueel wordt geprojecteerd.
Je kunt door de Rockey Mountains
lopen, Buenos Aires of door Bergen
op Zoom. Het is net wat je fijn vindt.”
Daarnaast staat een roeitrainer.
“Hier kunnen de bewoners tegen
elkaar strijden. Op het televisiescherm
staan twee bootjes die bijhouden
hoever de deelnemers nog moeten
voor de finish.” Aan de linkerkant van
de ruimte is het geheel ingericht met
allerlei fitness apparaten. “Mijn favoriete gedeelte”, zegt Krauth. “Hier kan
ik de bewoners tijdens het sporten
goed coachen en ze zo net een tandje
meer laten bijzetten.” Ook is er plaats
voor wat minder zware sportoefeningen. “Als iemand even gewoon gezellig wilt praten met de ander, hebben
we onder de tafel een trapper staan.
Dan kunnen de bewoners tijdens het
praten rustig fietsen, dan blijven ze
nog steeds in beweging.” Krauth had
in het begin zijn vraagtekens bij de
E-fitzone. “Ik dacht dat het combineren van fitness met beeldschermen
en computers een hype was. Dat het
voor een paar weken leuk zou zijn en
daarna over zou waaien. Het tegengestelde blijkt waar te zijn. De bewoners
blijven hier maar terugkomen en dat
doet ook mij goed.”

Vervolg voorpagina

Knutselen voor KiKa
Het is geen doodgewone kunstmarkt. Nee, de leerlingen van de
tekenklas bereiden zich voor om
zoveel mogelijk geld in te zamelen
voor het goede doel. “Een Kinder
Kunst Markt”, vertelt Maik (9). Hij is
de initiatiefnemer van het idee.
“We hebben heel veel tekeningen en
andere kunstwerken gemaakt bij
Zonder Gum. Na een tijdje vroeg ik mij
af: wat zou het allemaal waard zijn?
Kunnen we onze tekeningen niet
verkopen en hiermee geld ophalen?”

Goed doel
Maik legde zijn idee voor aan
de groep en iedereen was meteen
enthousiast. De kinderen besloten om
het geld wat ze opbrengen aan een
goed doel te schenken. “Dat zeiden
we meteen”, vervolgt Maik. “Alle beetjes helpen.” Maik heeft een soort
tumor in zijn hoofd zitten en moet

HALLO in Bali
Gé van Heerwaarde uit Tienray is op bezoek geweest bij zijn
zoon in Jakarta. De hoofdstad van Indonesië wordt ook wel de
Big Durian genoemd. Dit is een verwijzing naar de stinkvrucht
durian. Om de honderdduizenden brommers en vieze lucht van
Jakarta even te ontsnappen ging Gé een weekend naar Bali.
De HALLO mocht natuurlijk niet ontbreken.

daardoor vaak naar het ziekenhuis in
Utrecht. “Dat is niet fijn. Daarom wil ik
mij inzetten voor KiKa.” De groep koos
samen voor dit goede doel. “Iedereen
wil zieke kinderen helpen”, vervolgt
Helmie. “Samen kunnen we veel geld
ophalen voor KiKa.”

Knak en ranja
De Kinder Kunst Markt wordt
gehouden op zaterdag 16 maart van
14.00 tot 16.00 uur in het Citaverde
College in Hegelsom. “Het is belangrijk dat er zoveel mogelijk mensen
komen”, zegt Jelte (9). “Dan kunnen
we heel veel geld ophalen.” Chris (8)
zegt dat er niet alleen tekeningen zijn
die mensen kunnen kopen. “We gaan
ook broodjes knak en ranja verkopen.
Misschien organiseren we wel een
activiteit tijdens de kunstmarkt.”
Toen de groep met het idee kwam
van de markt, wilde Maik meteen het

geld de eerst volgende keer meenemen naar het ziekenhuis. “Dan kan ik
het meteen afgeven.” Maar dat ging
niet zomaar. Maik dacht heel snel
een markt in elkaar te zetten. “Het is
toch meer werk dan we dachten.
Dat heeft Helmie ons geleerd. Eerst
goed reclame maken en veel knutselen.” Op de vraag of de groep het
eindbedrag met z’n allen komt afgeven aan KiKa, luidt er een enthousiaste
luidruchtige discussie. “Ja, natuurlijk”,
roept Bodhi (11). Dan gaan we met z’n
allen met Maik mee naar het ziekenhuis.”
De kinderen hebben nog veel te
doen. Knutselen, tekeningen maken,
spullen verzamelen en natuurlijk
reclame maken. “We hopen dat er
zoveel mogelijk mensen komen”, zegt
Maik. “Dus kom allemaal op zaterdag
16 maart naar de Kinder Kunst Markt
in het Citaverde College.”

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven

06

familie

07
02

Dankbaar en met veel liefde denken wij terug
aan òzze pap, opa en superopa.
Jammer dat je nu al moest gaan, je was nog zo vitaal
en had nog zoveel plannen

Louis Vullings
echtgenoot van

Lies Vullings-Kleeven †

Naamgewazel
D’n Dreumel

10/15

Tijdens carnaval heten de inwoners van de dorpen in Horst aan de Maas bijvoorbeeld Turftreiers, Geiten
of Dreumels. Maar waar komen deze namen eigenlijk vandaan? HALLO Horst aan de Maas ging op onderzoek uit. Deze week: D’n Dreumel uit Horst.

Thijs en Carla
Julia en Davy
Isabelle en Rob
Jan en Romy
Tom en Laura, Sem
Daniëlle en Ivo
Joëlle en Kelly
Tante Nel

2 februari 2019
Venloseweg 32, 5961 JD Horst
Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Louis
op donderdag 7 februari tussen 19.30 tot 20.15 uur
in het Uitvaarthuis, Nijverheidsstraat 4 te Horst.
De afscheidsdienst vindt plaats vrijdag 8 februari
om 10.00 uur in crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.

Laat ‘t maar berusten
alles komt goed.....
Mieke

Op maandag 4 februari 2019
overleed in de leeftijd van 84 jaar

Mieke Tourneij - van der Wielen
echtgenote van

Ferdie Tourneij †
lieve moeder, schoonmoeder
en trotse oma van
Raymond en Esther
Jikke en Sven
Pleun en Niels
Lotte
Familie van der Wielen
Familie Tourneij
Correspondentieadres:
Winterheide 11, 5971 GD Grubbenvorst
De afscheidsdienst, waarvoor wij u uitnodigen, vindt plaats
op zaterdag 9 februari om 09.30 uur in crematorium Venlo,
Grote Blerickse Bergenweg 30, Venlo - Blerick.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen
op donderdag van 19.00 - 19.45 uur in afscheidscentrum
Baersdonck, Kloosterstraat 76, Grubbenvorst.
Mieke hield van bloemen.

Nelipak Venray is op zoek naar FT
en PT productiemedewerkers. Meer
info? Bel 077 355 27 11 of stuur een
WhatsApp bericht naar 06 83 91 32 27.
Voor komend aspergeseizoen sorteerhulpen gezocht, vanaf april. Ook
vitale 65+. Klerken Asperges, Maasbree
06 21 98 77 65 info@klerken.com
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Atelier De Stal biedt mogelijkheden
voor creatieve workshops voor
groepen van 5-30 personen.
www.atelier-destal.nl
Te koop, vintage tafel, grijs, 160
bij 90 cm, 4 stoelen, bruin met leren
bekleding. 150 euro. Tel. 077 366 19 69.
Fietsreparatie Piet Kusters
Stuksbeemden 9 Horst. Graag eerst
bellen 398 60 16 bgg 06 28 83 92 29.
Woningstoffeerderij vd Broek trapbekleding tapijt, vloeren, raambekleding.
Bel 06 16 37 45 14 voor offerte.
Gevraagd tuinman buitengebied
Sevenum, voor ca. 2 dagdelen per
week. Meer info 06 29 13 73 08.

Als één van de jongste carnavalsverenigingen in de gemeente
werd in oktober 1962 D’n Dreumel
opgericht. Al snel hadden de initiatiefnemers genoeg leden bij
elkaar om de eerste vergadering te
plannen en in februari 1963 stond
de eerste officiële prins, Rinus
Janssen, dan ook te hossen op de
bühne.

Weefgetouw
Hoewel de carnavalsvereniging zelf relatief laat tot stand
kwam, waren ‘dreumels’ al veel
langer bekend in de regio volgens
oud-secretaris Toon Jenniskens:
“Al eeuwen werden mensen uit
Horst dreumels genoemd.” Van
oudsher staat Horst bekend om
haar textielnijverheid. Zo maakte
in de winterdag het landbouw
materiaal plaats voor weefgetouwen om genoeg dekens en doeken
te weven voordat de koude dagen
aanbraken. “Nu wordt een dreumel
ook wel een draadje genoemd,
maar eigenlijk is het iets anders.
Een dreumel was vroeger namelijk
het tussenstuk waar twee draden
aan elkaar werden vastgeknoopt.
Op die plek zat een knoop, die

dan werd afgesneden. Het tussenstuk,
waar allerlei draadjes uit kwamen, dat
was een dreumel”, aldus Jenniskens.
Draadje of niet, de naam is blijven
hangen. Niet alleen de naam van de
carnavalsvereniging is te danken aan
het weefgetouw, ook het symbool van
de carnavalsvereniging vond hier haar
oorsprong. “De schietspoel is het zinnebeeld van D’n Dreumel”, vertelt de
oud-secretaris. “Maar dit was gevaarlijk materiaal tijdens carnaval om rond
te dragen. Zeker wanneer er werd
gehost door de zaal, dan kon je met
de punt zomaar iemand in het been
prikken.”

Vorst op voorgrond
In 1967 werd het bestuur van de
carnavalsvereniging flink omgegooid.
“De vereniging werd ingedeeld in verschillende commissies. Er werden commissies opgericht voor de muziek, de
optocht en het programma tijdens de
carnavalsperiode.” Waar het bestuur
dus steeds verder op de achtergrond
trad om het commissiewerk te sturen, trad de vorst met zijn gevolg juist
steeds meer naar de voorgrond.
In de beginjaren van D’n Dreumel
moesten natuurlijk ook tal van tradities worden gestart om zo een eigen

draai aan de vereniging te geven.
“Zo worden er sinds de jaren
zeventig elk jaar onderscheidingen
uitgedeeld, zoals de ‘Alde Knoeper’
onder de ‘Âld Prînse’.” Belangrijk
hierin was ook de oprichting van
de Klos in 1967 volgens de oudsecretaris. De uitgave van het
carnavalsblad en de overdracht
ervan aan de nieuwe prins vormt
ieder jaar een belangrijk punt
op de carnavalsagenda van het
‘Dreumelrijk’.
Wat volgens Jenniskens zo
mooi is aan D’n Dreumel, is de
onderlinge verbondenheid. “Ik zat
tussen 1965 en het eind van de
jaren zeventig bij de raad van elf.
In die jaren ga je meer dan vijftig keer per seizoen met elkaar de
hort op. Als je zo vaak samen op
de bühne staat en het klikt onderling, dan bouw je een mooi clubje
op. We zien elkaar nu nog regelmatig.” Deze onderlinge samenhang is anno 2019 nog steeds
belangrijk volgens Jenniskens:
“Het is belangrijk dat jonge mensen zich geroepen voelen om lid
te worden. Er is in Horst namelijk
genoeg te doen, en vooral genoeg
te feesten.”

Beschonken automobilist
plast in politiebureau
Een beschonken automobilist heeft op dinsdagavond 5 februari zijn kleine boodschap niet kunnen ophouden in de ophoudkamer van het politiebureau in Horst. De verdachte was aangehouden vanwege een ongeval.
Dat meldt de politie in Horst.
De bestuurder had te diep in het
glaasje gekeken en is met zijn voertuig
in de voortuin van een bewoner van
aan De Hees in Kronenberg gereden.
De man had een lantaarnpaal uit de
grond gereden en belandde daarna in
de tuin van de melder. Daarna heeft de
bestuurder de plaats van het ongeval

verlaten en zijn personenauto achtergelaten. De melder wist de bestuurder
enkele honderden meters verderop te
overtuigen terug naar de plaats van het
ongeval te gaan. De bestuurder werd
aangehouden op verdenking van rijden
onder invloed. Dat bleek wel weer toen
hij in de ophoudkamer meerdere

malen voor een toilet aanzag. Hij bleek
vijf maal de toegestane hoeveelheid
alcohol genuttigd te hebben. Tegen
hem is een proces-verbaal opgemaakt
voor rijden onder invloed, het verlaten
van plaats van ongeval, het urineren in
het politiebureau en zijn rijbewijs is
ingevorderd.
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GEPLUKT Miranda van Leur
wandelroutes op.” Meestal neemt
Miranda haar fotocamera mee. “Er zijn
zoveel mooie dingen te zien. Als ik
dan met mijn camera op pad ben, dan
denk ik aan niets anders dan genieten en om die ene mooie foto te
maken.” Het wandelen heeft Miranda
ook geholpen toen het een tijdje even
niet zo lekker met haar ging. “Als ik
ga wandelen, zet ik mijn gedachten
even op rust. Dat heeft mij echt geholpen toen ik niet lekker in mijn vel zat.
Uiteindelijk heeft de natuur mij er juist
bovenop geholpen.”

Workshops knutselen

Zoek je wat positiviteit, dan moet je bij Miranda wezen. Deze vrolijke hobbyfotografe knutselt erop los en heeft grootse dromen. Deze week wordt
Miranda van Leur (45) uit Tienray geplukt.
De natuur, met name de bossen,
is een rode draad in Mirandas leven.
Ze kan er terecht als het even niet
meezit, haar gedachten los wil laten of
om gewoon even lekker te genieten.
“Als kind ging ik graag op avontuur in
de bossen. Soms alleen en soms met
mijn vader. Doordeweeks werkte hij

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

samen met haar ouders en broertje.
De creativiteit zat er al vroeg ingepeperd. “Ik vond het heerlijk om thuis
lekker te knutselen. Ook zat ik graag
achter de naaimachine. Mijn moeder
maakte voor haarzelf altijd kleding en
van haar heb ik het geleerd. Mijn oma
hield ook van naaien. Later heb ik een
naaiatelier gehad, dus die creativiteit
zat in de familie.”
Miranda bracht haar pubertijd
door op het scholengemeenschap
Marianum in Venray. “Dat was de
huishoudschool. Daar heb ik mijn
diploma met vlag en wimpel gehaald.
Daarna ging ik verder studeren op het
Interven College, ook in Venray. Ik heb
daar de opleiding agogisch werk
gedaan. Dat was echt pittig en ik heb
de studie uiteindelijk niet afgemaakt,
best jammer. Toen besloot ik een hele
andere richting op te gaan, de grafische sector.” Miranda zocht toch het
creatieve gevoel van vroeger. “Ik werd
opgeleid als drukker en ging werken in
een drukkerij. Een hele leuke tijd waar
ik echt van heb genoten.”

Oplossing vorige week:

Kinderopvang en
drukker

als timmerman en in de weekenden
had hij alle tijd voor mij. Dan gingen
wij vaak de bossen in. Dat waren altijd
gezellige tochtjes waar we over heel
veel verschillende dingen praatten.
Ik denk daar nog altijd met heel veel
plezier aan terug.”
Miranda groeide op in Wanssum

PUZZEL

Sudoku

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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Na een tijdje ontmoette Miranda
een stel. “De vrouw van het stel vroeg
of ik geen zin had om bij haar in de
kinderopvang te komen werken. Dat
heb ik een lange tijd met heel veel
passie gedaan. Daarnaast werkte ik
ook parttime als drukker.” Je kunt wel
zeggen dat Miranda een allesmens
is. “Ik heb eigenlijk alles gedaan.

Dat vind ik ook zo leuk.”In haar vrije
tijd gaat Miranda het liefst op pad.
“Lekker de bossen in. Je hebt geen
idee hoeveel mooie plekjes wij hier
in de gemeente en erbuiten hebben. Toen ik de app van Liefde voor
Limburg ontdekte, ben ik heel veel
gaan wandelen. Daar staan allerlei

Miranda is getrouwd met Danny
en samen hebben ze twee kinderen:
Jessy en Niek. “Niek was het afgelopen jaar nog jeugdprins in Tienray.
Dat was een fantastische tijd waar
we allemaal van hebben genoten.”
Genieten doet Miranda het liefst.
“Als ik maar bezig ben met mooie
dingen maken waar ik gelukkig van
word.” Ze is haar eigen hobbyatelier gestart genaamd ’t Vlinderke.
“Mijn man en ik hebben een tuinkasje
in onze tuin helemaal omgebouwd tot
mijn eigen knutselhokje. Nu geef ik
workshops over knutselen, fotografie,
kaarten maken en nog veel meer creatieve dingen.”
Het liefst nodigt Miranda een aantal kinderen uit en gaan ze met z’n
allen het bos in, knutselen of interessante dingen ondernemen in haar
eigen tuin. “Ik heb nu al zin in de
lente. Als de kinderen dan komen,
gaan we lekker op het gras liggen met
onze vergrootglazen en bestuderen we
plantjes en insecten.” Dat zijn dingen
om naar uit te kijken. Miranda heeft
nog veel meer dromen. “Ik heb een
vision bord waarop ik al mijn dromen
op plaats van ‘t Vlinderke. Die zijn allemaal nog geheim. Ik sta te popelen
om ze allemaal te verwezenlijken.”

BioVerbeek groeit! Groei jij met ons mee?
Wij zijn op zoek naar een:

Algemeen medewerker
met oog voor biologie

Wil jij in een levendige omgeving aan de slag
en jezelf verder ontwikkelen?
Ervaren of starter: wij gaan samen met jou en jouw
capaciteiten en talenten aan de slag
om er een succes van te maken.
Kijk voor meer informatie op
www.bioverbeek.nl/werken-bij-bioverbeek
Bij interesse ontvangen we graag je CV en motivatie
voor 1 maart 2019 via harry@bioverbeek.nl
Indien onze keuze op jou valt, bieden we je een afwisselende
en uitdagende functie, waarin je kunt groeien middels
begeleiding, coaching en cursussen.
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Vijf gezonde initiatieven
ontvangen Gezondheidsprikkel
Bij horecacentrum De Sevewaeg in Sevenum zijn op donderdag 31 januari door Gezondste Regio 2025 vijf
projecten beloond met een Gezondheidsprikkel voor hun gezonde initiatief. Uit handen van leden van de Raad
van Gezondheid van Gezondste Regio 2025, ontvingen Gewoon samen gezond, Natuur & Jeugd, Beweegpark
Swolgen, Tocozona en Groeten & Ontmoeten elk een cheque ter waarde van 1.000 euro.

Team Fysiomotion

Spinning marathon
Alpe d’HuZes
Team Fysiomotion organiseert op zaterdag 23 februari een spinning
marathon. Zij wil geld inzamelen voor de Alpe d’HuZes 2019. Elk spinnend uur doneert de deelnemer geld aan het goede doel.
De spinning marathon begint
om 12.00 uur en is gedaan om 17.00
uur. Ieder uur wordt er een verassingsthema gehouden. Voor één
uur spinnen haalt de deelnemer
15 euro op voor 2 uur 25 euro en

daarna lopen de bedragen per
5 euro op. Sportdrank, vers fruit en
bidon-vul-service zijn gratis beschikbaar. De Alpe d’HuZes Spinning
Marathon vindt plaats in sporthal de
Kruisweide in Sevenum.

Dialoog politici en ondernemers

Ondernemen
met Politiek
Na het welkomstwoord van de
voorzitter van Gezondste Regio 2025,
Tom Roefs, werd met de vorige winnaars van de Gezondheidsprikkel
teruggeblikt op hun projecten.
Door middel van een vraaggesprek
kregen de winnaars van de

Gezondheidsprikkels daarna de cheques overhandigd.
In de gemeente Horst aan de
Maas worden jaarlijks veel evenementen en initiatieven ontwikkeld
door burgers, organisaties en samenwerkingen die een gezonde levens-

stijl aanmoedigen. Gezondste Regio
2025 stimuleert dit soort activiteiten
en maakt dit kenbaar door jaarlijks
de Gezondheidsprikkel uit te reiken.
Met de Gezondheidsprikkel worden
vijf gezonde ideeën financieel ondersteund. (Foto: Merijn Manders)

De eerste editie van ‘Ondernemen met Politiek’ vond deze week
plaats. In Equestrian Centre De Peelbergen gingen ongeveer honderd
ondernemers het gesprek aan met gemeente Horst aan de Maas,
provincie Limburg en een collega-ondernemer. Het doel van de avond
was het stimuleren van de dialoog tussen politici en ondernemers.

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

Woningmarktgekte…
Door: Dennis Holthuijsen, Register Makelaar Taxateur o.z.,
bestuurslid NVM Limburg
De gekte op de woningmarkt lijkt iets af te nemen. Het is sowieso
gek dat we anno 2019 de gekte als vanzelfsprekend beschouwen.
Nog niet eens zo heel lang geleden (vierde kwartaal 2015) waren de
prijzen nog dalende.

Er staan halverwege het
vierde kwartaal 2018 in Horst aan
de Maas nog maar 49 woningen
te koop; dat is een daling van
28 procent ten opzichte van vorig
jaar. De daling van het aanbod aan
tussenwoningen en twee-onderéén kapwoningen was wel een
stuk forser dan die van vrijstaande
woningen.
Het aantal transacties in Horst
aan de Maas in het jaar 2018
daalde met ruim 24 procent naar
315 woningen. Transactieprijzen
lopen met 3,8 procent op naar
een gemiddelde verkoopprijs

van nu 303.000 euro; prijzen voor
appartementen liepen met meer
dan 20 procent op in een jaar tijd.
Prijsstijging over alle woningtypen
en over de laatste vijf jaar bedraagt
30 procent. Bijna 21 procent van
alle woningen wordt boven de
vraagprijs verkocht. De gemiddelde
verkooptijd bedraagt in Horst aan de
Maas 44 dagen. Daarmee doen we
het sneller dan de rest van Noord
Limburg (51 dagen).
De woningmarkt is in Horst
aan de Maas verkrapt naar een
verkopersmarkt. Gemiddeld kan
een koper in Horst aan de Maas
kiezen uit 6,1 woningen. Twee
jaar geleden lag dat cijfer nog op
10,0 en ter vergelijking midden in de
crisis (eerste kwartaal 2012) lag dat
cijfer op 36,8. Appartementen in
Horst aan de Maas zijn helemaal
schaars. Een koper kan uit gemiddeld

1,5 appartement kiezen. Je kunt dat
bijna vergelijken met de Randstad
waar de keuzemogelijkheden voor
alle types onder de 3 woningen
liggen.
De druk op de woningmarkt
is dus enorm en neemt ook nog
iets toe maar niet zoveel als de
afgelopen kwartalen. In Horst aan
de Maas neigt de woningmarkt
nog steeds naar meer schaarste.
Het lagere segment (qua
prijsniveau) verkoopt sneller en
de prijzen in dat segment zijn
harder gestegen dan in het hogere
segment.
Dat biedt kansen voor
doorstromers.

www.intermakelaars.com

Gastsprekers vanuit de
gemeente, provincie en het bedrijfsleven hielden onder andere toespraken over actuele ontwikkelingen
in de gemeente, de samenwerking

tussen de provincie en ondernemers
en het belang van arbeidsmigranten
in de regio. Na de toespraken was er
ruimte voor aanwezigen om vragen
te stellen en te discussiëren.

Tijdelijke locatie

Rabobank trekt in
gemeentehuis Horst
Rabobank Horst Venray verhuist vanaf maandag 11 februari tijdelijk
naar een ruimte in het gemeentehuis van Horst aan de Maas. Deze plek
wordt gebruikt voor adviesgesprekken op afspraak.
De verhuizing was nodig omdat
de locatie van Rabobank aan de
Spoorweg in Hegelsom te groot was en
daarom besloten is om het kantoor te
verkopen. Daarom zocht de bank een
nieuw onderkomen en kon uiteindelijk in het pand van het gemeentehuis
in Horst terecht. Dit is een tijdelijke
locatie en Rabobank gaat op zoek naar
een definitieve locatie in Horst aan de

Maas. Het pand aan Kerkeveld in Horst
blijft open voor dagelijkse bankzaken.
Edwin de Bruijn, directeur Rabobank
Horst Venray: “Het is een zichtbare,
duurzame en unieke ontmoetingsplek
voor het marktteam Horst en onze
klanten.” Elke donderdag van 16.00
tot 18.30 uur kunnen inwoners terecht
zonder afspraak in de nieuwe ruimte in
het gemeentehuis.
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Hosema goed voor goud
en brons
Door: gym en turnvereniging Hosema
Zes turnsters van Hosema streden zaterdag 2 februari om een plek in de halve finale van de Limburgse
Kampioenschappen. Dit waren de laatste plaatsingswedstrijden voor de kampioenschappen in Piushof in
Panningen.

Crist Coppens
Alleen dinsdag 12 februari

varkenspoulet

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

www.coppens.keurslager.nl

Techno service Nederland b.v. is een jong en ambitieus
bedrijf dat zich bezighoudt met allround onderhoud van
machines in de werkplaats en op locatie. Tevens doen wij
las- en constructiewerk in staal, rvs en aluminium.
Vanwege de sterke groei en blijvende vraag van onze klanten
zijn wij per direct op zoek naar

versterking van ons team
Er werd door alle dames een zeer
nette en stabiele wedstrijd geturnd.
Schoonheidsfoutjes werden amper
gemaakt en dat was dan ook terug te
zien in de uitslagen. Aniek Clabbers
uit Meerlo, D1 instap, nam zaterdag
op haar eerste officiële KNGU wedstrijd de gouden medaille mee naar

huis. Ook Saskia Minten uit Horst,
jeugd 2 divisie 4, mocht plaatsnemen
op het erepodium en kreeg de bronzen medaille omgehangen. Met een
vierde plaats voor Jasmin, vijfde plaats
voor Lara, zesde plaats voor Naomi
en zevende plaats voor Anna, hebben
alle meiden zich afgelopen weekend

geplaatst voor de halve finale meerkamp LK. Daarnaast plaatsten alle
turnsters zich nog op diverse toestelfinales. Op zaterdag 23 februari en zondag 24 februari staan 32 turnsters van
Hosema in de halve finale meerkamp
van de Limburgs Kampioenschappen.
De halve finales vinden plaats in Horn.

Functie-eisen:
• werkervaring in het
onderhoud van machines;
• in het bezit van rijbewijs B
(voorkeur BE);
• lassen: Mag en mogelijk Tig;
• moet zelfstandig en in een
team kunnen werken;
• leeftijd tussen 30 en 50 jaar.

Wij bieden:
• fulltime dienstverband;
• prettige werkomgeving in een
klein team;
• zeer afwisselend werk;
• arbeidvoorwaarden conform
cao;
• een goed salaris.

Heb je interesse in deze zeer afwisselende baan neem dan
contact met ons op via info@technoservicenederland.nl
L. Kleuskens 06-22696925 of R. Hermkens 06-14295425.

Bremweg 15, 5961 NE Horst

www.technoservicenederland.nl

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

Melderslo

centrum + Broekhuizerdijk

€ 12,50

Horst rondom Nieuwstraat € 12,50

Bonnie Reinders
Limburgs kampioen
Bonnie Reinders is tijdens de Limburgse Kampioenschappen dressuur in Reuver Limburgs
kampioen geworden. Samen met haar paard Jessy is ze in de klasse L1 in het weekend van zaterdag
2 en zondag 3 februari gekroond tot kampioen. Ze deed ook met haar paar Hirsfeldia mee in de
klasse L2. Daar eindigde ze op een vijfde plek. Met deze prestatie heeft Bonnie zich samen met Jessy
geplaatst voor de Nederlandse Kampioenschappen in Ermelo op vrijdag 8 maart.

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Indoor boogschiettoernooi

Ranglijst

Korfbalsters SV
Melderslo pakken
belangrijke punten

’t Trefpunt naar Las Vegas
Drie leden van handboogsportvereniging ’t Trefpunt uit Tienray zijn op woensdag 6 februari vertrokken naar
Las Vegas. Van vrijdag 8 tot maandag 11 februari nemen zij namelijk deel aan The Vegas Shoot, het grootste
indoor boogschiettoernooi van de wereld.

Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 3 februari
tegen Altior 1 uit Heeswijk-Dinther. De wedstrijd werd gespeeld in
sporthal De Berkel in Horst. De eindstand was 10-8.
SV Melderslo kende een bliksemstart in deze wedstrijd en
stond binnen 10 minuten op een
4-0 voorsprong. Na een time-out
aan de kant van Altior, werd de
ploeg uit Heeswijk-Dinther echter
wakker en stagneerde het aan de
kant van SV Melderslo. Altior begon
aan een inhaalslag en was bij rust
teruggekomen tot 4-3.

Time-out
Na rust was het in eerste
instantie Altior dat opnieuw het
initiatief pakte en doorging met
waar het voor rust gebleven was.
De ploeg kwam al snel op gelijke
hoogte en nam daarna ook de
voorsprong over, 6-7. Een time-out

voor SV Melderslo zette de dames
echter weer op scherp en de ploeg
was er op gebrand om de wedstrijd
te keren. Ze begon weer te scoren
en kon na de 7-7 ook de 8-7 en de
9-7 op het scorebord zetten.
In de slotfase scoorden
SV Melderslo en Altior beiden
nog één keer, wat de eindstand
bepaalde op 10-8. Twee zwaarbevochten punten voor SV Melderslo,
die wel heel belangrijk zijn, omdat
SV Melderslo hiermee het verschil
met de onderste twee ploegen
heeft vergroot tot 5 en 6 punten.
Bovendien klimt SV Melderslo een
plekje in de ranglijst en staat het
team nu op een vijfde plaats in de
Hoofdklasse.

Garagedeuren - Kunststof kozijnen - Zonweringen

€ 500,00
ko r t i n g

Winter actie:

500 euro korting
bij aanschaf van een sectionaaldeur
in kleur met motor of een
Duoport in kleur met 3-puntsslot

Showroom: Molenstraat 18 Meijel
www.mathpeeters.nl
Math Peeters, daar kun je mee afsluiten!

In Las Vegas zullen Jos Wismans,
Twan Cleven en zijn zoon Mike Cleven
de schietbanen delen met 3.600
deelnemers uit 52 landen. Jos en Twan
zijn ongeveer 40 jaar lid van
’t Trefpunt. Mike is 20 jaar geleden in
de voetsporen van zijn vader getreden. Aan ervaring zullen de schutters
uit Tienray niets tekortkomen.
Het jaarlijkse toernooi in de
Verenigde Staten is een begrip binnen de handboogsportwereld. Aan het
toernooi meedoen is voor de drie dan
ook een hoogtepunt. “Het is iets waar
je ieder jaar weer van hoort”, vertelt Twan Cleven. “Afgelopen februari dacht ik: ik moet er heen.” Al snel
sloten Jos en Mike zich aan bij het idee
om aan het toernooi deel te nemen.
“Het is once-in-a-lifetime”, voegt Jos
toe. Na de inschrijvingen voor het
toernooi was het dan ook zeker: in
2019 staan de drie Tienrayse schutters
op de baan in Las Vegas.
Het toernooi zelf is onderverdeeld
in verschillende divisies en klasse-

menten. Jos, Twan en Mike nemen alle
drie deel aan de ‘Bare Bow-divisie’.
Kortweg betekent dit dat zij een
handboog gebruiken zonder verdere
richthulpmiddelen zoals een vizier. In
deze divisie nemen zij het op tegen
139 andere schutters voor een hoofdprijs van 5.000 dollar. Ze zijn echter alle drie geen vreemden op het
gebied van de Bare Bow. Zo won Twan
in 1993 een gouden medaille in dit
klassement tijdens de Wereldspelen in
Den Haag en werd Mike in 2014 derde
tijdens de wereldkampioenschappen
voor de jeugd in Zagreb.
Wat betreft de voorbereidingen
van het toernooi hebben de schutters uit Tienray hun eigen, vertrouwde
routine aangehouden. “Het is hetzelfde als dat we hier in Nederland
zouden schieten”, vertelt Mike.
Volgens Jos is vooral het mentale
aspect belangrijk tijdens het toernooi.
“Handboogschieten is de optimale
beheersing van geest en lichaam.
Je wint veel eerder iets wanneer je

mentaal alles in balans hebt.” Op dit
gebied maken de drie heren zich dan
ook geen zorgen. “We kennen elkaar
al zo lang, we weten precies wat we
aan elkaar hebben. Anders zouden wij
dit ook niet doen”, aldus Jos.
Naast het toernooi hebben de
drie schutters ook nog genoeg tijd om
Las Vegas zelf te verkennen. “Per dag
heb je maar ongeveer twee uur om te
schieten”, vertel Twan, “De rest van
de dag kunnen we dus zelf invullen.”
Zo staat de bekende Strip (casino- en
hotelgebied) van Las Vegas zeker nog
op het lijstje om bezichtigd te worden.“ Wel moest het aanvankelijke
budget voor de reis wat opgerekt
worden. “Het Archery Service Center in
Horst heeft ons erg geholpen met het
materiaal voor het toernooi”, vertelt
Jos. Maar ook de steun vanuit eigen
vereniging is voor de drie schutters
van groot belang: “’t Trefpunt is een
fijne, open omgeving. Het is in de loop
der jaren voor ons alle drie een soort
thuishonk geworden.”

Pijnlijk verlies Wittenhorst
Door: Piet Nabben van RKsv Wittenhorst
De voetbalmannen van Wittenhorst speelden op zondag 3 februari thuis een wedstrijd tegen Veritas. De
wedstrijd werd 0-2 in het nadeel van de Horsternaren.
Veritas begon veel beter aan
de wedstrijd en met meer agressie
kwam ze in de 9e minuut dan ook
op voorsprong. Niels Geeraths kon
op zijn gemak de 0-1 laten aantekenen. Wittenhorst liep hierdoor
weer achter de bekende feiten aan.
Het probeerde hier en daar wel een
plaagstootje uit te delen. Toch moest
in de 25e minuut de gelijkmaker
genoteerd worden. Uit een snelle
aanval werd Rob Zanders voor de
doelman gezet. Met een goede
actie passeerde hij de doelwach-

ter. Helaas werd de bal wat te hard
gespeeld waardoor de bal over de
achterlijn verdween. In de slotfase
had de thuisclub wel een overwicht,
maar een bres kon niet geslagen
worden. Ruststand bleef 0-1. De supporters hoopten na de pauze een
feller Wittenhorst te zien. Dat kwam
er inderdaad. Veritas moest nu achteruit. Door deze speelwijze was het
voor de Horstenaren maar hopen op
een gaatje. In de 50e minuut leek
Rob Zanders de verdiende gelijkmaker te scoren. De inzet op de zijlijn

kon doelman Michael Petit onschadelijk maken. Bij deze actie moest
Rob Zanders wegens een blessure
het veld verlaten. Het laatste kwartier probeerde Wittenhorst met man
en macht de gelijkmaker te forceren.
Bjørn Bastiaans kon als een duveltje
uit de doos de 0-2 laten aantekenen,
Wittenhorst met een ongelooflijke
blik achterlatend. Een tegendoelpunt, gescoord door Marco Daniels,
was tenslotte toch de schrale troost.
Er was te weinig tijd om nog een
puntje binnen te slepen.
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Oxalis verliest duel
om tweede plaats
Door: volleybalvereniging Oxalis
De volleybaldames van Oxalis traden op zondag 3 februari aan
tegen DAW 1 uit Schaijk. Ze speelden om de tweede ronde in de zaalcompetitie. Winst was nodig om op de tweede plek te komen in de
ranglijst. Oxalis verloor de wedstrijd met 15-9.
De dames van Oxalis werden in
het begin van de wedstrijd meteen
wakker geschud door twee doelpunten aan de kant van DAW. Zo stond
het na 5 minuten al 2-0. Toch wist
Oxalis in het begin de aansluiting nog te houden, maar het lukte
niet om de voorsprong te pakken.
Opnieuw was het creëren van kansen niet zo’n probleem, maar wilde
het afmaken hiervan niet lukken.
Zo kwam er een ruststand van 7-5
voor DAW Schaijk op het scorebord te
staan. In de rust gaf trainer en coach
Jan Wielink aan dat de wedstrijd nog

Door: zwemvereniging HZPC
Zwemvereniging HZPC uit Horst heeft tijdens het tweede deel van de clubkampioenschappen op zondag
3 februari meerdere medailles en persoonlijke records behaald. Dit kampioenschap werd gehouden in zwembad
De Berkel in Horst.

zeker niet verloren was. Het was
belangrijk om feller de duels aan te
gaan en rust in het spel te houden
zodat kansen afgemaakt konden
worden. De eerste tien minuten van
de tweede helft wist Oxalis de aansluiting nog aardig te behouden en
was er een verschil van twee doelpunten. Maar uiteindelijk vielen de
doelpunten aan de kant van DAW
Schaijk er goed in en lukte dit aan
de kant van Oxalis niet. Zo wisten de
dames uit Schaijk de voorsprong nog
verder uit te bouwen en kwamen ze
tot een eindstand van 15-9.

Trivia verliest van
koploper
Door: volleybalvereniging Trivia
Het eerste damesteam van VC Trivia moest op zaterdag 2 februari
vroeg uit de veren voor een wedstrijd tegen Hajraa dames 2 in
Eindhoven. Na een pittige wedstrijd is het Trivia D1 niet gelukt om een
puntje binnen te halen en werd de wedstrijd met 4-0 door de huidige
koploper terecht gewonnen.
De eerste set werd al snel duidelijk waarom het damesteam uit
Eindhoven de eerste plek inneemt.
Het tempo lag hoog en tijdens de
eerste punten moest er door VC Trivia
flink aangepoot worden. Op het
snelle spel van Hajraa hadden de
dames niet zo snel antwoord,
dus een achterstand was het gevolg.
Gedurende de set kon VC Trivia
ook haar eigen aanvalsdruk verhogen, echter kwam dit te laat voor
de setwinst, 25-19. In de tweede
set werden de gasten overrompeld.

Medailleregen HZPC

Bij de meisjes wonnen Mila
Sikes, Isis Sikes, Julia van Well,
Fleur Veens, Noa Bartelds,
Koosje Versteeg, Anna van den
Munckhof en Lizzy Kanters medailles. Waarvan zes maal goud.

Hajraa zette een sterke servicereeks
neer en maakte handig gebruik van
de zwakke plekken van VC Trivia.
De set ging met een stand van 25-12
naar de thuisploeg. In de derde
en vierde set gaven de dames van
VC Trivia nog alles wat ze in zich hadden, maar er was voldoende realisatie dat deze tegenstander op dit
moment nog een maatje te groot is.
Ondanks hard werken bleef Hajraa
de bovenliggende partij in de wedstrijd. Met 25-18 en 25-17 werden de
laatste twee sets afgesloten.

Door: volleybalvereniging Set Up/MVC’64
De dames van Set Up/MVC’64 DS I traden op zaterdag 2 februari
aan tegen Nuvoc DS 2 in Veldhoven. Aangezien Nuvoc slechts één plaats
boven Set Up/MVC’64 stond, was dit een belangrijke wedstrijd waar
punten gehaald moesten worden. Uiteindelijk werd het 1-3 voor Set Up.

MAANDAG

11 FEB
18.00 - 21.00 UUR
KIJK VOOR MEER INFORMATIE
OP WWW.ROC-TERAA.NL
 /rocteraa  /rocteraaonline
 /roc-ter-aa  /rocteraa
28180

De derde set ging weer gelijk op tot
6-6. Een kleine voorsprong voor Set
Up/MVC’64 volgde, 8-10, 8-13, 12-19
en 17-20. De voorsprong werd uit
handen gegeven, 21-21. Uiteindelijk
maakte Sem Friessen de setpoint en
werd de derde set gewonnen met
23-25.
Set Up/MVC’64 was er van overtuigd dat de vierde set de laatste
set van de wedstrijd zou worden. Het werd 4-7, 9-12 en 14-18.
Nuvoc gaf niet op en vocht zich
terug door goed naar de gaten te
zoeken, 17-19. Maar onder leiding
van een uitblinkende Janne Peelen
werd ook deze set gewonnen en
vier punten binnengehaald, 21-25.

persoonlijke record met 9 seconden.
Het derde deel van de clubkampioenschappen van HZPC wordt
gezwommen op zondag 7 april.
Hierna wordt het eindklassement
bekendgemaakt.

OPEN
AVOND

Set Up wint van
Veldhoven

De eerste set ging gelijk op, 5-5,
10-10. De dames van Nuvoc hadden
een lange middenaanvalster die de
nodige punten wist te maken met
haar aanval en blokkering. Hierdoor
kwam Set Up/MVC’64 op achterstand en die wist ze niet meer in
te halen. De eerste set werd verloren met 25-17. De tweede set
werd fris gestart. Set Up/MVC’64
herpakte zich en kwam op voorsprong, 4-8, 5-12. Door een goede
servicereeks van Nuvoc kwam de
thuisspelende ploeg weer dichtbij,
11-13. Dat duurde niet lang, want de
dames van Set Up/MVC’64 herpakten zich en wisten via een degelijk
spel de set te winnen met 20-25.

Bij de jongens vielen Jorn
Sprunken, Stephan Sjeptoera, Guido
Jacobs, Ard Sprunken, Mazen Ahmed
en Colin Jacobs in de prijzen. Hier
wonnen de heren ook zes keer goud.
Julia van Well verbeterde haar
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘School is wezenlijk
onderdeel van dorp’
Het leek erop alsof Griendtsveen het over
niet al te lange tijd zonder basisschool zou
moeten stellen. Dynamiek Scholengroep
heeft dat voornemen, tot opluchting van het
dorp, echter teruggedraaid en samen met de
ouders wordt nu gekeken hoe de school meer
leerlingen kan trekken. Een school is dan ook
onmisbaar voor de leefbaarheid in een dorp,
vindt 73 procent van de inwoners van Horst
aan de Maas. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Basisschool De Driehoek in Griendtsveen telt
nu 48 leerlingen op drie groepen. Zou dit verder
gaan dalen, dan zag Dynamiek Scholengroep
geen andere oplossing dan de school op termijn
te sluiten. Het dorp kwam hier tegen in verweer
en presenteerde onlangs een plan van aanpak
om de school toch open te houden. Met succes.
Bijna driekwart van de inwoners van Horst aan

Inwonerspanel

1.672 leden

Neutraal
14%
Oneens
13%

Eens
73%

School is
onmisbaar voor
leefbaarheid

de Maas vindt dat een school als het kan behou- en met 5.” Er zijn dorpen die al jaren samen
een basisschool delen, zoals Broekhuizen en
den moet blijven. Een school is een wezenBroekhuizenvorst. En ook Swolgen en Tienray
lijk onderdeel van een dorp, vinden zij. “Er is
zijn een fusie aangegaan. En dat gaat prima.
niets mis met een kleine school”, zegt iemand.
“Dan kun je kinderen beter begeleiden en je ziet “Je ziet in andere dorpen dat de leefbaarheid
niet achter uit gaat.
de dingen die niet goed
Ouders werken juist
gaan ook sneller. Zo kun
‘School is een
vaker samen om hun
je ook dingen die ontontmoetingsplaats’
kinderen om de beurt
sporen onderscheppen
naar school te brengen
en ingrijpen.”
‘Denk ook aan de kwaliteit
en van school te halen.
Er zijn ook inwoners
van het onderwijs’
Het kan zelfs zo zijn
die vinden dat een
dat dit de leefbaarheid
school met te weinig
‘Hoort bij een dorp’
verbetert.”
leerlingen niet koste
wat kost open moet
TipHorstaandeMaas
blijven. “Als er echt te weinig leerlingen zijn,
is een samenwerkingsverband tussen
is het financieel noodzakelijk de school te
HALLO Horst aan de Maas en TopOnderzoek.
sluiten”, vindt deze persoon. “Ook voor de
Voor meer resultaten of aanmelden
leerlingen zelf is het niet goed om bijvoorbeeld
voor de volgende enquête, kijk op
in combinatieklassen te zitten van groept 1 tot
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

TE KOOP
Voormalige kapsalon
incl. appartement
Verkoop bij inschrijving
•

Het gehele pand; appartement incl. voormalige kapsalon.

•

De minimumverkoopprijs bedraagt € 280.000,- k.k.

•

Het bod met (verbouw)plan kunt u indienen t/m 29 maart
2019 t.a.v. Lisa elbers. Daarna worden de plannen niet meer
meegenomen in de verkoopprocedure.

•

Het bod is de prijs van het pand in huidige staat.

•

Hoogte van het bod en het plan zijn bepalend voor de
gunning, met de voorwaarden om niet te gunnen.

•

Biedingen blijven gesloten tot einde van de termijn.

•

na sluiting van de procedure is er een mogelijkheid om het
plan toe te lichten.

Horst

Gebr. van Doornelaan 74 en 74a

•

De mogelijkheid om te bezichtigen staat gepland op
14 februari tussen 15:30 uur – 17:30 uur.

voor de verkoopvoorwaarden en de bezichtiging kunt u
contact opnemen met tim raassens of Lisa elbers: 077-477 97 77.
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 04

Als omstander moet je ingrijpen bij een ruzie of mishandeling
Het overgrote deel van de stemmers op deze poll zegt in te grijpen bij
een ruzie of mishandeling. Zij vinden dat je alles moet doen om het slachtoffer in veiligheid te brengen. Aanleiding voor de poll was de mishandeling van een jongen door een groepje tieners in Spijkenisse. Een filmpje
van het voorval, waar op de achtergrond enkele jongeren te zien zijn die
niet ingrijpen, ging viral. Belachelijk dat niet werd ingegrepen zegt 84 procent.

“[Ik zou] Ingrijpen natuurlijk, als omstander ben je in mijn ogen net
zo schuldig als de daders”, reageert Veronique van Veen op Facebook. Dat
vindt ook Twan Hendriks, maar hij vraagt zich af of dit wel altijd slim is:
“Want reken maar wanneer een van de daders een bloedneus oploopt tijdens jouw interventie dat je de klos bent.” De overige 16 procent zou niet
zo snel ergens tussen springen, omdat ze bang zijn zelf slachtoffer worden.
Het lijkt hen in dat geval beter om de politie te waarschuwen.

Duitse les op school is overbodig
eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas

Door een tekort aan leraren Duits, kan het zijn dat er over een tijdje op de
middelbare scholen geen les meer wordt gegeven in deze taal.
Landelijk gezien volgt maar 3 procent van de leerlingen op het vmbo Duits.
In Limburg ligt dit iets hoger. Hier komen we veel meer in aanraking met de
Duitse taal, al is het maar omdat je zo de grens bent overgestoken. Ook zijn er
veel bedrijven die graag iemand in dienst hebben die zich in het Duits weet te
redden. Mensen die meerdere talen spreken, zijn gewilder. Het is dus belangrijk

dat het vak Duits op middelbare scholen blijft bestaan.
Aan de andere kant wordt er tegenwoordig vaker gevraagd om mensen
die goed Engels kunnen spreken. Dat is pas echt een wereldtaal. Duits maakt
tegenwoordig, in tegenstelling tot vroeger toen we massaal naar de Duitse
tv-zenders keken, minder deel uit van ons dagelijks leven. Daarnaast is het
misschien beter om meer aandacht schenken aan een goede Nederlandse
taalvaardigheid. Duitse les op school is overbodig. Wat vindt u?

Autoafscheid
Na ruim twee jaar heb ik
afgelopen week afscheid
genomen van ‘mijn’ Opel
Corsa. Het ding ging zijn
bijnaam ‘Het Blauwe Wrak’
steeds meer eer aan doen en
deze winter ging het écht niet
meer.

Uitslag vorige week (week 05) > Erkenning van het Limburgs zorgt voor meer ‘plat‘ praten > eens 68% oneens 32%

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

Wij zijn trots op echte boeren
Nederlanders zijn niet tegen boeren. En maar beperkt tegen veeboeren. Boeren produceren ons voedsel. Zo was er, terugkijkend in de
geschiedenis een lokaal circulaire economie. De een leefde voor en met
de ander. Echter deze gezonde balans is volledig zoek.
Eén van de belangrijkste oorzaken is het verlenen van heel veel
subsidie voor de agrarische wereld.
Eerst om voeding zeker te stellen,
later puur uit winstbejag en door een
politieke stroom gedreven, onder
het mom van het voeden van de
wereld. Exportsubsidie, innovatiesubsidie, subsidie op biogas en elektriciteit. Allemaal geld dat terechtkwam
bij de grote vleesindustriëlen, met
goede relaties en versmolten met
de politiek. Het gevolg: een enorme
schaalvergroting en concentratie.

De concentratie ging sneller dan de
verhoging van het rendement van wassers, die moeten zorgen voor een leefbaar omgevings-milieu. De gemeente
stelde boeren bij grote uitbreidingen
soms, onbegrijpelijk, vrij van investeringen als wassers, puur voor winstmaximalisatie. Onnodige stank en NH3
emissie. Er is een ‘extra Nederland’
buiten Nederland nodig voor het
veevoer en de afname van mest.
Ongebreidelde groei, met politieke
steun zonder nuance. Geen bestuurlijke daadkracht voor passende bijstu-

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

ring. Per incident zegt die politiek en
de vervlochten brancheorganisaties dat
ze het beste de problemen zelf kunnen
oplossen. Oplossen? Onder de huidige geldende regelgeving. Niet met
de huidige politiek. Veel boeren doen
het goed. Die hebben recht op waardering. Maar een deel maakt er een
rommeltje van. Q-koorts (waar was de
politiek?), fipronyl, mestfraude (oogjes dicht?), economische delicten (ogen
toe) met vergunningsovertredingen.
Er bestaat nauwelijks enig zelfreinigend
vermogen. Nauwelijks overheidsactie bij bekende economische delicten.
De goedwillende boer wordt daar de
dupe van. Zie hoe snel de wethouder
vergunningen verleend. Maar ook hoe
snel hij de discussie over gezondheid

stop legt. Nuance? Van elkaar accepteren moet, maar door de machtspolitiek is de balans volledig zoek.
De politiek zag en ziet maar één
belang. Daar ligt het probleem van
gebrek aan waardering. Nuances en
redelijkheid moet van twee kanten
komen en dat was tot nu niet nodig
omdat de politiek nergens corrigeerde. De branche kwam te vaak
met fabeltjes en doelen over 25 jaar.
We zijn trots op jou en de echte boeren maar niet op de grote lobbyende
vleesindustrieel. Het kan anders en
het moet anders, zowel voor lokaal
als mondiaal belang. Ik ben trots op
de boeren die daar echt aan werken.
Jan Houben,
Horst aan de Maas

SCHOLIEREN GEZOCHT
Wij zoeken scholieren vanaf 13 jaar, die ons
komen helpen bij het oogsten van onze cherrytomaten.
Op zaterdag en in de vakanties.
voor meer informatie: info@sweetlions.nl of
Tel. 077-3662828 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

AARTSERFWEG 6 - GRUBBENVORST - WWW.SWEETLIONS.NL

Moeilijk of niet starten bij
vriesweer, dat was het grootste
probleem. Had ik ‘s ochtends
haast om naar school, werk of
stage te gaan, kreeg ik de auto
niet aan. En op de een of andere
manier kregen ze dat bij de
garage maar niet opgelost.
Het verwarmingssysteem
werkte ook maar matig, wat
verre van ideaal was de afgelopen weken. Meer dan eens zat
ik als een ijsklontje achter het
stuur, blazend op mijn bevroren
vingers en hopend op een
beetje warme lucht, dat maar
zelden op tijd kwam. Het systeem moest eigenlijk compleet
vervangen worden, maar dat
was de auto niet meer waard,
zeiden ze. De achterruitverwarming had zijn beste tijd bovendien ook gehad. Sloeg iemand
een keertje flink met de achterklep, vloog hij los en was de
achterruit weer permanent
beslagen de volgende rit.
Nee, het was allemaal niet best.
De Opel Corsa was niet echt
van mij, we hadden hem thuis
als tweede auto. Ik heb er
echter verreweg de meeste kilometers in gereden en al moest
ik hem sinds vorige zomer delen
met mijn zus, hij voelde
‘van mij’. Toen ik die auto dus
even niet altijd ter beschikking
had in de afgelopen weken,
was dat nogal een gemis en
realiseerde ik me dat ik behoorlijk afhankelijk was geworden
van mijn autootje na het halen
van mijn rijbewijs. Gelukkig
staat zijn fitte tweelingbroer
inmiddels bij ons op de oprit,
waarmee van A naar B komen
weer soepel (en warm) verloopt.
Aniek
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VANRABOBANK
RABOBANK HORST
HORST VENRAY
VAN

Rabobank gehuisvest
in Gemeentehuis Horst

Particulieren
Particulieren||077
077389
38984
8400
00
Bedrijven
Bedrijven||077
077389
38985
8500
00
www.rabobank.nl/horstvenray
www.rabobank.nl/horstvenray

Verandering directie
Per 1 januari 2019 heeft er een verandering
plaatsgevonden binnen de directie van Rabobank Horst
Venray.

Rabobank Horst Venray wil dichtbij de samenleving zijn en blijven en meer zijn dan een bank. In haar
huisvesting wil Rabobank dat ontmoeten en verbinden centraal staan. Gezien de ontwikkelingen binnen de
bank is vorig jaar besloten het Rabobankkantoor in Hegelsom te verkopen.
Vanaf 11 februari vestigen we ons midden in de
gemeenschap: ín het gemeentehuis van Horst aan de
Maas. Met het tijdelijk betrekken van het gemeentehuis
is een zichtbare, duurzame en unieke ontmoetingsplek
voor klanten en marktteam Horst gevonden.
Heb je een afspraak met één van onze adviseurs, dan kan
deze in het gemeentehuis plaatsvinden.
Natuurlijk geven wij dit duidelijk aan bij het maken van
de afspraak.

Judith Pijnenburg,
directeur Bedrijven
Rabobank Horst Venray,
is benoemd tot directeur
Food & Agri binnen de
Rabobank regio Oost-Brabant. Wij bedanken Judith
voor haar inzet voor onze
klanten en ons werkgebied.
We wensen haar veel succes
met deze mooie stap in
haar carrière. De directie
van Rabobank Horst Venray
bestaat nu uit Angelique
Jansen-Swinkels en Edwin
de Bruijn.

De locatie is bereikbaar via de bestaande zij-ingang van
het gemeentehuis, Jacob Merlostraat 4 in Horst.
In het pand aan Kerkeveld 21 in Horst centrum zetten
wij onze dienstverlening voor alle dagelijkse bankzaken
voort.
Onze automaten en het inloopspreekuur Hypotheek
& Vermogen blijven daar voorlopig aanwezig.
De Rabobank gaat op termijn op zoek naar één definitieve locatie in Horst aan de Maas.

Openingstijden carnaval
Op carnavalsmaandag 4 maart zijn onze kantoren in Horst en Venray gesloten. Op carnavalsdinsdag
5 maart is ons kantoor in Venray geopend, in Horst gesloten.
Telefonisch zijn wij deze dagen normaal bereikbaar van 8.00 tot 21.00 uur: 077 389 84 00 (particulieren) en
077 389 85 00 (bedrijven).

25-jarig jubileum John Duijkers
Op 1 maart 2019 is John Duijkers 25 jaar in dienst van de
Rabobank.

Weej wense ów ‘ne schonne carnaval!
Als Vermogensmanager
is het opbouwen van een
vertrouwensrelatie met
de klanten een vereiste
om het beroep goed te
kunnen uitvoeren. Immers vermogen vraagt
om aandacht, toewijding,
doorvragen en luisteren
om het beste rendement
voor de klanten te kunnen
behalen.
Dit maakt John’s beroep
persoonlijk, afwisselend
en uitdagend. Voor John
de ingrediënten om zijn werk ook na 25 jaar nog steeds geweldig te vinden. Wij feliciteren John met zijn jubileum!

Yes 18 event Venray!
Word jij bijna 18? Er zijn een aantal zaken die veranderen.
Je mag zoveel meer, maar je moet ook meer!
Kom op maandag
11 februari tussen
19.00 en 21.00 uur
naar Jongerencentrum The B,
Sportlaan 2 te
Venray.

Wekelijks Inloopspreekuur hypotheek & vermogen
Je bent van harte welkom voor een gesprek: iedere donderdag van 16.00 - 18.30 uur
• kantoor Kerkeveld 21 Horst
• kantoor Schouwburgplein 13 Venray

Rabobank Horst
Venray organiseert het Yes 18
event samen
met Synthese
Jongerenwerk,
Gemeente
Venray, Wonen
Limburg,
Vincent van
Gogh, Travel
Active en
ByDeHand.
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Dinsdag 12 februari

Bosgroep Zuid Nederland

De gemeenteraad vergadert
Elke raadsavond bestaat uit een

Nieuwe aanplant
in de bossen

voorbereidend gedeelte (waaraan ook

In februari start de Bosgroep Zuid

burgerraadsleden kunnen deelnemen) en

Nederland met het planten van

een besluitvormend gedeelte. Tijdens de

ruim 10.000 bomen en struiken in

voorbereidende vergadering kunnen inwoners

verschillende natuurgebieden in

gebruik maken van het burgerpodium.

Horst aan de Maas.

Meepraten

Daarnaast kan men zich aanmelden
voor spreekrecht m.b.t. het agendapunt

De nieuwe bosplantsoenplanten zorgen

ingekomen brieven/ raadsinformatiebrieven

voor meer variatie in de bossen zodat er in
de toekomst nog meer te genieten valt in

en de voorbereidende behandeling
van raadsvoorstellen voor de volgende

vergadering staat o.a. de subsidie voor lokale

vergadering.

omroep Reindonk.

Wilt u gebruik maken van het burgerpodium

Meer informatie over de agendapunten leest u

of het spreekrecht?

op de website www.horstaandemaas.nl/raad.

onze natuur.
Lees meer over de aanplant op
www.groenagendaHadM.nl

Neem dan vóór de vergadering contact op
met de grifﬁer, de heer R. Poels,

Meer informatie

tel: (077) 477 97 70 of 06 - 51 85 28 91 of

De openbare vergadering is in de raadzaal

email: grifﬁer@horstaandemaas.nl

van het gemeentehuis en begint om 19.30 uur.
De besluitvormende vergadering is gepland

Agenda

vanaf 21.30 uur. Afhankelijk van het verloop van

Tijdens de voorbereidende vergadering krijgt

de voorbereidende vergadering kan dit tijdstip

de gemeenteraad o.a. een presentatie over de

maximaal een half uur vervroegd worden.

Dinsdag 12 februari

Commissie bezwaren en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag
12 februari 2019 bij elkaar voor een hoorzitting.

klimaattest: in hoeverre is de gemeente klaar
voor extreme weersomstandigheden?

U kunt de vergadering ook live volgen via

Op de agenda van de besluitvormende

www.horstaandemaas.nl/raad.

Hoorzitting om 18.30 uur

van champost aan de Hamweg in Horst.

Behandeling van bezwaarschrift tegen het
uitschrijven uit de basisregistratie naar VOW.

Woensdag 20 maart 2019

Verkiezingen provinciale staten
en waterschap

De commissie brengt advies uit over te nemen
besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting

Hoorzitting om 19.00 uur

vindt plaats in het gemeentehuis van Horst

Behandeling van 2 bezwaarschriften tegen kap

(ingang via hoofdingang).

eikenbomen aan de Hoebertweg in America.
Meer informatie?
Hoorzitting om 19.45 uur

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

Op 20 maart zijn de provinciale en waterschapsverkiezingen. Door te stemmen kiest u uw

Behandeling bezwaarschrift tegen

met de secretaris van de commissie, mevr.

eigen vertegenwoordigers, die vervolgens uw stem kunnen laten horen. Zo heeft u invloed

handhavend optreden betreffende de opslag

A. Schatorje-Linders, tel. (077) 477 97 77.

op wie uw provincie en waterschap bestuurt.
Kunt u niet stemmen vanwege ziekte,

U moet het verzoek uiterlijk vrijdag 15 maart

vakantie of werk?

2019 indienen. Degene die namens u mag

U kunt iemand anders machtigen om namens

stemmen, krijgt dan een volmachtbewijs.

u te stemmen. Diegene brengt uw stem

U kunt deze volmacht niet meer intrekken of

dan tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem

alsnog zelf gaan stemmen.

uit. Een kiezer mag niet meer dan twee
volmachten aannemen. U kunt op twee

Wilt stemmen in een andere Limburgse

manieren een volmacht regelen:

gemeente?
Vraag dan tijdig een ‘kiezerspas’ aan.

Onderhandse machtiging van een andere

Dat kan via onze website met behulp van

kiezer uit de gemeente Horst aan de Maas:

DigiD. Heeft u geen DigiD? Dan kunt u het

U kunt een andere kiezer uit de gemeente

formulier ook downloaden op onze website of

Horst aan de Maas onderhands machtigen,

toegestuurd krijgen. Het ingevulde formulier

door het gedeelte op de achterzijde van

moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 door

de stempas in te vullen. U en degene die u

ons zijn ontvangen. U kunt nog tot uiterlijk

machtigt, ondertekenen allebei de volmacht.

dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur persoonlijk

Geef een kopie van het legitimatiebewijs

aan onze balie een verzoek doen. Neem uw

mee aan degene die u machtigt. Wilt u toch

geldig identiteitsbewijs en uw stempas mee.

zelf gaan stemmen? Dan kunt u de volmacht

Maak hiervoor een afspraak, via onze website,

intrekken. Vraag dan uw stempas terug aan de

of via tel. 077- 477 9777.

Bekendmakingen

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

gemachtigde.
Stemmen vanuit het buitenland
Schriftelijke volmacht aan een andere

Het is bij deze verkiezingen niet mogelijk om

America

Past. Debijestraat 1a

Meterik

Limburgse kiezer

vanuit het buitenland te stemmen. U kunt

Nusseleinstraat 24

Past. Debijestraat 6b

Speulhofsbaan 4

U kunt een andere kiezer uit de provincie

iemand anders machtigen om namens u te

Hofweg 61

Horst

Sevenum

Limburg/Waterschap Limburg schriftelijk

stemmen.

Grubbenvorst

Haagweg 3

Steeghoek 8

Kapelaan Slotsstraat kavel 9

Vrouwboomweg 30

Venloseweg 35
Maarten de Vriesstraat 2

machtigen, bijvoorbeeld als u tijdelijk in het
buitenland bent. U vraagt dit aan via onze

Meer informatie

Middelreuvelt 47

Hertog Willemlaan 22

website, met behulp van uw DigiD. Heeft u

Meer informatie over de verkiezingen vindt u

Hegelsom

Pastoorsveld 57

geen DigiD? Dan kunt u het formulier ook van

op www.horstaandemaas.nl/verkiezingen of bij

Langstraat ongenummerd

Gebr. van Doornelaan 124

onze website halen of toegestuurd krijgen.

Team KCC/Burgerzaken tel. (077) 477 97 77.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

06 - 13 49 30 96

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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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.

Het is gelukt, we krijgen een regenboogzebrapad
Op dinsdag 15 januari sprak ik in de raad mijn teleurstelling uit over
het feit dat de gemeente Horst aan de Maas de regenboogvlag niet had
gehesen naar aanleiding van de Nashville-verklaring. Veel gemeenten in
onze provincie hadden dat wel gedaan.
D66+GroenLinks vindt het heel
belangrijk dat iedereen van iedereen mag houden en dat iedereen mag zijn wie hij of zij wil zijn.
Mijn betoog kreeg op dat moment
gelukkig direct bijval van VVD,
PvdA en de SP en samen met die

partijen hebben we een motie opgesteld. In die motie roepen we de
gemeente op om een regenboog(zebra)pad aan te leggen. Wij hopen
dat dit een teken zal zijn vóór tolerantie en acceptatie van alle mensen
zoals ze zijn en tégen polarisatie en

het tegenover elkaar plaatsen van
bepaalde groepen. We willen hiermee laten zien dat ook Horst aan de
Maas een gemeente is die al haar
inwoners een warm hart toedraagt,
ongeacht geaardheid of geslacht en
dat we een gemeente zijn die homohaat en andere vormen van afkeuring afwijst.
Vijf van de zes partijen in de
gemeenteraad stemden met onze
motie in. Alleen Essentie deed dat

niet. Zij vonden het symboolpolitiek
en wilden geen permanente uiting
van tolerantie. Ja, misschien is het
symboolpolitiek, maar het gaat hier
ook met name om het symbool: het
symbool dat wij iedereen accepteren
zoals hij of zij is. En als mensen zich
door dit symbool gesteund voelen,
dan is ons doel bereikt.
Jim Weijs,
D66+GroenLinks

Worden we dan toch het mestputje van Nederland?
In verschillende media zagen we een bericht over de toekenning van
een SDE+ subsidie aan een Limburgse mestverwerker. In eerste instantie
dachten we dat het ging om RMS. Het gaat echter om weer een ander
initiatief.
Zitta Biogas Chemelot wil in ZuidLimburg een installatie bouwen met
een capaciteit van 700.000 ton mest
op een chemisch bedrijventerrein.
Vanuit leefbaarheid, veiligheid en
afzetgebied van het biogas bezien,
een A-locatie. Maar is mestverwer-

king wel een duurzame oplossing voor
een probleem wat we niet zouden
hebben wanneer we gewoon minder
dieren houden? Met dit zoveelste initiatief doet zich de vraag voor of we als
gemeente en provincie niet het mestputje van Nederland worden. Want telt

u maar eens mee. Willems America
450.000 ton capaciteit, RMS 500.000
ton, Ashorst wil naar 120.000 ton en het
NGB 120.000 ton (helft nodig voor NGB
zelf). Voor de bedrijven in Horst aan
de Maas is een verwerkingscapaciteit
nodig van circa 250.000 ton per jaar.
Een aantal bedrijven verwerkt echter de
mest zelf al. Dus per saldo nog minder
behoefte. Met een capaciteit die nu
al vijf keer hoger is dan wat we nodig
hebben, moeten we helaas concluderen

dat we het mestputje van Nederland
(aan het worden) zijn. Een zeer slechte
ontwikkeling. We hebben er in de
raad vragen over gesteld aan het college. Onder meer de vraag of Zitta en
de andere grote mestbedrijven, ook
buiten onze gemeente, niet allemaal
in dezelfde mestput zitten te vissen?
Er moet snel worden ingegrepen door
provincie en gemeentes: reguleren.
Richard van der Weegen,
PvdA Horst aan de Maas

De kracht van samen
Dat we een actief verenigingsleven kennen in Horst aan de Maas
was me alom bekend. Afgelopen donderdag openbaarde zich dit
wederom. Op het Raadhuisplein in Sevenum kwamen naar eigen schatting zo’n 350 mensen samen.
Uit Sevenum, maar ook uit
andere kernen van Horst aan de
Maas. Dit, om samen te luisteren
naar het verhaal van de organisatie van het OLS. In een unieke, voor
OLS-gangers bekende omgeving,
namelijk een tent, werd de aftrap

gegeven voor de werving van de
1.500 vrijwilligers die nodig zijn om
dit evenement te gaan organiseren
komend jaar. Allereerst was er mooi
stukje vaandelwerk te zien van twee
leden van de schutterij, waarna in
een presentatie werd aangegeven

OPRUIMINGS

waar men nu staat als organisatie en
wat er te verwachten is. Vervolgens
was er een duidelijke oproep aan verenigingen en vrijwilligers. Als afsluiting van de avond was het prachtige
OLS-lied ‘Weej Zeen Os in ZaerUM’ te
horen.
Mooi was het om te zien
dat er verschillende mensen uit
Grubbenvorst ter plekke waren die
natuurlijk weten wat gaat komen
en hun ervaringen graag delen met

Autobedrijf

FINALE!

Fer van Lin

Nu de gehele
wintercollectie
(incl. schoenen)
voor spotprijzen weg!

Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

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

de mensen die nu voor de organisatie staan. Ik ben benieuwd waar de
teller van vrijwilligers inmiddels op
staat, de enorme opkomst geeft in
ieder geval de betrokkenheid aan.
Wederom een mooi voorbeeld van
‘De kracht van samen’, opgepakt door
vrijwilligers en het verenigingsleven
wat we daarom als CDA ook zo koesteren.
Loes Wijnhoven,
CDA Horst aan de Maas

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

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

07
02

15 VRAGEN

jongeren 17

aan
Wouter Janssen

Pardon?
Het kinderpardon. De
laatste tijd was er zo veel over
te doen. In alle kranten,
tv-programma’s en op internet kon je wel het laatste
nieuws over het kinderpardon
lezen of horen.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Wouter Janssen
15 jaar
Hegelsom
Dendron College

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik heb zelf nog weinig van de wereld
gezien, dus ik zou nog wel heel
erg veel willen zien. In het speciaal Amerika of Zuid-Afrika. Daar zijn
zoveel bezienswaardigheden, dat ik
er wel een rondreis zou willen maken.
Ook lijkt het mij leuk om meerdere
landen te bezoeken.
Hoe ziet de wereld eruit als je 65
bent?
Ten eerste hoop ik dat ik dan nog net
zo gezond ben als nu. Daarnaast denk
ik wel dat er op technologisch gebied
veel gaat veranderen, dingen die wij
ons nu niet goed kunnen voorstellen.
Persoonlijk hoop ik dat ik dan al veel
succes heb geboekt in mijn leven en
dat ik een vrouw en kinderen heb.
Wat deed je als kind het liefst?
Als kind deed ik heel veel dingen die
ik leuk vond om te doen, zoals knutselen, buiten spelen en ik werkte graag
met Lego. Natuurlijk keek ik ook veel
televisie en deed ik computerspelletjes. Maar ik denk dat met Lego spelen
wel het liefste deed als kind.

Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Ik viel eigenlijk gelijk weer in slaap
nadat ik mijn wekker had uitgezet.
Uiteindelijk werd ik wakker doordat mijn broer en zussen veel geluid
maakten. Ik was even bang dat ik te
laat zou komen en de volgende dag
nog eerder op school moest zijn.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem willen
gebruiken?
Ik denk dat tijdreizen mij wel vet lijkt.
Ik zou namelijk best wel willen weten
hoe het er in de toekomst allemaal
uitziet. Ook zou ik terug gaan naar het
verleden om hoogtepunten mee te
maken en mijzelf advies te geven over
wat wel en wat niet te doen.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou de wereld willen verkennen.
Als ik gestudeerd heb wil ik binnen
dat vakgebied ontdekken wat er te
bieden is. Buiten Nederlands zijn er
namelijk meer mogelijkheden. Verder
hoop ik op een geweldige toekomst.
Ik heb niet echt een wens of droom.
Het enige wat ik misschien wil, heb
ik al genoemd en dat is een verre reis
maken.
Wat zou je nooit weggooien?
Ik zou mijn mooiste herinneringen

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

nooit weggooien. Niet alleen foto’s
maar ook video’s en andere voorwerpen die mij doen denken aan mooie
herinneringen.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Een apparaat waar je je eigen lichaam
mee kunt scannen als je pijn hebt of
ziek bent. Met dit apparaat zou je dan
ook alles moeten kunnen genezen.
Het ziet er dan uit als een soort zonnebank. Het zou namelijk een grote zorg
minder zijn als de ergste ziektes de
wereld uit zijn.
Wat is jouw stopwoordje?
Dit vind ik wel lastig, want vaak heb
ik niets door als ik iets heel vaak zeg.
Maar ik denk dat ik wel vaak ‘gast’
zeg als reactie op bepaalde dingen.
Ook zeg ik vaak ‘weetjewel’ tussen
bepaalde zinnen door.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Mijn leukste vak is tekenen. Dat komt
omdat ik er erg goed in ben en omdat
ik het leuk vind om er mee bezig te
zijn. Mijn stomste vak is scheikunde.
Ik ben hier absoluut niet goed in en
het ligt helemaal niet in mijn interesses.
Wat is je favoriete hobby?
Dat is de sport die ik doe en dat is volleybal. Ik doe dit heel graag en ben er
ook best wel goed in. Ik heb een leuk

team dus ik beleef er altijd wel plezier aan.
Geloof je in buitenaardse wezens?
Ja, als je bedenkt wat voor mysterie het universum is dan kan ik goed
geloven dat er ergens anders een
andere bewoonbare planeet bestaat.
De bewoners van die wereld lijken
denk ik wel enigszins op ons. Maar ik
geloof niet in de aliens die gebruikt
worden in films.
Waar ben je verslaafd aan?
Ik kijk best wel veel Netflix. Als ik niks
te doen heb al helemaal. Ik kan dan
gewoon lekker neerploffen op de bank
en een serie of een goede film aanzetten.
Heb je een bijnaam?
Ik heb het gevoel dat iedereen mij
anders noemt. Ik word vaak bij mijn
achternaam genoemd. Ik ben ook een
keer ergens in slaap gevallen dus noemen ze me af en toe wel eens: ‘sloapkop’. Verder noemen ze me gewoon bij
mijn voornaam.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Ik ga het liefst naar vrienden toe.
Op vrijdagavond werk ik sowieso tot
een uur of tien. Dan kom ik gewoon
wat later. Ook ga ik naar feestjes.
Soms vind ik een avond niks doen ook
niet erg. Ik vermaak me altijd wel.

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.

3 van de 4 slaagt!

www.mens-en-relatie.nl
Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio

Ik kan me haast niet voorstellen hoe de afgelopen weken
was voor de kinderen die te
maken hebben met het kinderpardon. Ik denk dat het nog
bijna erger is om in onzekerheid
te zitten, dan dat je al weet wat
het gaat worden. Het feit dat
het zolang heeft geduurd voordat er een uitspraak kwam en
dat het bijna leidde tot een
soort coalitiecrisis, geeft denk ik
ook wel de ernst van de situatie
aan. Dat er echt kinderen worden uitgezet die hier al zoveel
hebben opgebouwd en hebben
geleerd, lijkt voor mij en ik
denk vele andere als iets wat
heel ver weg ligt. Wij weten
niet beter dan dat we hier
wonen en hier altijd mogen
blijven. Toch heeft deze lange
discussie denk ik ook wel voordelig gewerkt. Het is veel meer
onder de aandacht van mensen
gebracht en ik denk dat het
daardoor ook makkelijker
bespreekbaar wordt. Ik denk
dat dat juist goed is, want
uiteindelijk hebben wij zelf
invloed op wie over dit soort
zaken gaat beslissen. Het lijkt
me heel raar voor asielzoekers
om te weten dat als er een
andere regering aan de macht
zou zijn, ze misschien wél
hadden mogen blijven of juist
waren teruggestuurd. Jesse
Klaver sprak dit op een goede
manier uit. Hij zei: “Je kunt niet
op zaterdag hoop geven om op
maandag te zeggen: ‘ik krabbel
terug, komende maanden
moeten kinderen gewoon
uitgezet kunnen worden.’
Kinderen mogen niet de dupe
worden van crisis in de coalitie.”
Daar ben ik het echt helemaal
mee eens.
Sylke
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11 vragen aan prins Marco I

‘Veel lol maken
en even nergens aan denken’

PRINS M ARCO I G E FE LICITE E RD N A M E N S DE VOLG E N DE BE DRI J V E N

CS Klotbultjes Griendtsveen

’Als urste grote
Prins van het
Klotbultrijk , zeg ik!
Gezellig feesten en
geen gezeik’

Wie ben je?
Mijn naam is Marco Buijs en ik ben getrouwd met
Ingrid Joosten. We vinden het super leuk dat ik prins
ben. Mijn vrouw houdt ook erg van het stappen,
alleen nu we wat ouder zijn, gaan we wel wat minder uit. De buurt vindt het erg leuk en we zijn dan
ook al door velen gefeliciteerd. Ik heb jaren gevoetbald bij RKSV Griendtsveen, ben verzorger geweest
en ben zo’n 15 jaar bestuurslid van de vereniging
geweest.
Waar werk je?
Ik werk bij Giebels Meat in Helmond, dat is een
vleesverwerkend bedrijf. Daar ben ik vanaf 20112012 werkzaam als administratief medewerker in
de productie. Ik heb de bakkers-en koksopleiding
gedaan en daarna de slager vakopleiding.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Het is natuurlijk ontzettend leuk als je gevraagd
wordt als eerste grote prins van je dorp. Echter de
timing, kwam wat minder goed uit omdat ik net ben
geopereerd aan mijn knie. Ik had niet verwacht dat
ik gevraagd zou worden. Afgelopen zomer zijn we
met de vrienden naar een bierproeverij geweest in
Eindhoven. Aan het eind van de middag had de voorzitter van de Klotbultjes, Carlo Spreeuwenberg, het
over het nieuwe seizoen: “Dit jaar gaan we knallen,
een kleine prins en twee adjudanten, een grote prins
met twee adjudanten en een boerenbruidspaar”,
zei hij. Gekscherend zei ik: “Als jullie niemand kunnen vinden, dan wil ik jullie wel uit de brand helpen.” Ik word bijgestaan door mijn adjudanten Peter

Spreeuwenberg en Niels Daniels. Ik heb mijn adjudanten zelf benoemd. Ze komen uit mijn vriendenkring. Zij hielden ook van carnaval en zodoende ben
ik bij deze hen uitgekomen.
Wat betekent carnaval voor je?
Met vrienden en kennissen gezellig een potje bier
drinken, slap ouwehoeren, veel lol maken en even
nergens aan denken. Heerlijk toch.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Natuurlijk bereid je je voor als je prins wordt. Je vertegenwoordigt toch je dorp en vereniging. Mijn oom
is vroeger in Deurne grote prins geweest en belde
mij op. Hij heeft mij direct een paar goede tips gegeven. De allerbelangrijkste was: blijf dicht bij jezelf en
geniet met volle teugen. Maatschappelijke taken zijn
aanwezig bij alle activiteiten zoals evenementen in
je eigen dorp, het gesprek met alle prinsen op Radio
Reindonk en diverse recepties in en rond ons dorp.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Heel veel plezier en ik hoop dat ik jullie een mooi
carnavalsfeest bezorg.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Dat was toch zeker het uitkomen vooral omdat
je je al weken in alle bochten, hoeken en gaten
moet bewegen om, zeker in zo’n klein dorp als
Griendtsveen, niet van tevoren al ontdekt wordt.
Het was ook even spannend toen één van mijn adjudanten bijna vader werd. Gelukkig kwam dit allemaal goed en kon hij er met het uitkomen bij zijn.

Ik kijk uit naar alle recepties van diverse kerkdorpen
en natuurlijk niet te vergeten de sleuteloverdracht in
de Mèrthal met alle Prinsen.
Welk carnavalsnummer hoort echt bij
vasteloavend?
‘Roetewisser’ en ‘Sjiek is miech dat’ van Fabrizio
passen wel bij carnaval en ook ‘Feest Waarvan Ik
Morgen Niks Meer Weet’ van Snollebollekes. Er zijn
zoveel goede nummers.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
De sleutel terugbrengen en een beetje bijkomen.
Ik zal me helemaal gesloopt voelen, maar dat mag
de pret niet drukken. Je wordt immers maar één keer
in je leven grote prins.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Vooral veel smoezen verzinnen, ik had het geluk
dat ik minder mobiel was vanwege een blessure. Daardoor kwamen diverse personen makkelijk over de vloer voor ziekenbezoek. Dan moet je
vooral meepraten om je zo min mogelijk verdacht te
maken. Niemand had het vermoeden, ons plan was
super geslaagd. Pas toen Vorst Wilfried Holtackers,
mij langzaam bekend ging maken hoorden we in de
zaal: het zal Buijske (bijnaam Marco, red.) toch niet
zijn?
Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn in
2020?
Ik zou een klein A4’tje kunnen vullen met ideeën.
Ik zou zeggen Thijs Daniels.

Prins

Marco
proficiat!

St. Barbarastraat 35 Griendtsveen
Tel. 0493 - 529 251

www.herbergdemorgenstond.nl
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Horst aan de Maas in finale LVK
Gemeente Horst aan de Maas levert twee finalisten die gaan strijden tijdens de 43e editie van het
Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer 2019. De groep Heite Soep uit Horst en Björn van Berkel uit
Grubbenvorst hebben zich geplaatst.
Dat werd zaterdag 2 februari
bekengemaakt. Zij gaan strijden in
de finale op vrijdag 15 februari om
20.00 uur in MECC Maastricht.

Heite Soep is debuteert in de
finale van het liedjesfestival met hun
nummer ‘Maak ’t Laat!’.
Björn van Berkel heeft zich

geplaatst met zijn nummer ‘Umdet
ut vastenaovend is!’. In totaal doen
er twintig finalisten mee aan de
finale.

Boerenbruidspaar Tienray
Het nieuwe boerenbruidspaar van carnavalsvereniging de Geiten in Tienray is Sacha en Debby Gielens. Zij
kwamen op zaterdag 2 februari uit in de Geitenstal in Tienray.

Tom I heerser
Meterik
Tom Walraven is de 55e prins van carnavalsvereniging de
Meulewiekers in Meterik. Tijdens het prinsenbal op zaterdag 2 februari
is Tom I uitgeroepen.

De getuigen van Sacha en Debby
zijn Pieter en Ellen Verstraelen. De
volledige naam die het paar toegereikt krijgt tijdens de feestperiode
is voor Sacha, ‘Sacha “Sas” Gieles,
zoën van Jan en Anneke eure Theo
Gieles uut ut Tienderse Geitenriek en

Gerhard “de Krul” en Nelly eure Cobie
Kusters van ut Dartele Veulen’. Debby
heet tijdens de carnavalsperiode
‘Debby Gieles-Piëters, dochter van
Wim en Mia eure Ger “Petje” Piëters
uut ut Hegelsumse Tuuteriek en Jan
en Leida eure Lonny Duijkers van ut

Schoor van de Schanseknuppels uut
Cassele’.
Zij houden op carnavalsdinsdag
5 maart om 14.30 uur in het parochiehuis in Tienray de ceremonie.
Aansluitend is er de mogelijkheid om
hen te feliciteren.

De adjudanten van Tom zijn Jop
Ramaekers en Dré Peeters. Samen
zullen zij voorop gaan tijdens de
carnavalsperiode. Tom Walraven
speelt in zijn vrije tijd in het 4e elftal
van RKSV Meterik. Daarnaast is hij
leider bij Jong Nederland Meterik.
Hij bezoekt geregeld een festival
en luistert rockmuziek. Tom I stu-

deert Applied Science aan Fontys
Hogeschool Eindhoven en op zaterdagen werkt hij bij Totaaltegel als
weekendkracht. Zijn adjudant Job
studeert Werktuigbouwkunde en
Dré Mens, Techniek en Biometrie.
Het trio houdt op zondag 24 februari
om 13.11 uur hun receptie in
MFC De Meulewiek in Meterik.

WILHELMINAPLEIN 10
HORST
T (077) 397 12 24

Op zoek naar een
leuke (bij)baan?
Kom dan ons team
versterken!
Jeugdboerenbruispaar Sevenum
Teus Everts en Pien Jacobs zijn het nieuwe jeugdboerenbruidspaar van Sevenum. Volleybalclub
VC Athos organiseert dit jaar samen met basisschool de Horizon in Sevenum de kinderboerenbruiloft.
Zondag 3 februari werden Teus en Pien bekendgemaakt. Zij houden op carnavalsdinsdag 5 maart
haar receptie waarna een feestje volgt.

WE LEREN JE ALLES OVER
GASTVRIJHEID, WIJN, SPECIAALBIEREN
EN VOORAL LEKKER ETEN!
STUUR EEN E-MAIL NAAR THERABLOK10HORST@GMAIL.COM
EN DAN ZIEN WE JE SNEL

www.blok10horst.nl
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11 vragen aan prins Ed II

PRINS ED II GEFELICITEERD NA MENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

GMV De Plaggenhouwers Grubbenvorst

‘Just smile and wave’

Wie ben je?
Mijn naam is Eduard Camps. In Grubbenvorst kennen de meeste mensen mij als Ed of zoals mijn
moeder mij noemt, Edje. Ik woon samen met mijn
partner Yvonne en onze dochters Meike (9) en Fleur
(6) op de Burgemeester Cremersstraat. Mijn meiden zijn super trots dat ze dit jaar de prins in huis
hebben en onze buurt is spontaan in actie gekomen om het hele plein te versieren. Ons buurjongetje heeft zelfs een poster van ons trio boven zijn
bed hangen en zegt die iedere nacht welterusten.
Waar werk je?
Samen met Yvonne heb ik een eigen garagebedrijf in Grubbenvorst, Autoservice Camps en is
gevestigd achter het tankstation in Grubbenvorst.
Wij hebben dit bedrijf 2,5 jaar geleden overgenomen van de broers Besouw. Onze medewerkers
waren enorm verrast toen ik prins werd. We hebben het goed geheim kunnen houden. Nu iedereen weet dat ik prins ben heeft Yvonne de hele
werkplaats versierd zodat ook niemand het kan
missen. De reacties van onze klanten zijn heel erg
leuk en hartverwarmend.
Hoe voelde het om tot prins te worden
gekozen?
Ik had totaal niet verwacht dat ze mij zouden vragen om prins te worden. Ik vond het vooral een
enorme eer om gevraagd te worden. Ik heb wel
even getwijfeld voordat ik ‘ja’ zei. Samen met een
gezin en een eigen bedrijf is een hele onderneming waar je aan begint. Maar eerlijk is eerlijk, dit
maak je maar één keer in je leven mee. Ik word
bijgestaan door mijn adjudanten Tom en Guus.
Dit zijn twee kanjers van kerels die het beste uit
mij naar boven halen.
Wat betekent carnaval voor je?
Ik kan het niet zo goed omschrijven, het zit denk

’Als wagebouwers
bouwe weej veur
idderein, Met tape, touw
s
en tyraps hale weej alle
of
beejein. Jonk , ald, hiër
dame, vastenaovend:
Belaef ut same!’

ik in je bloed. Hoe waanzinnig mooi is het als je
met je gezicht in de zon,
een biertje in de hand
en schmink op je gezicht
midden op de straat
staat met je vrienden?
Wat zijn jouw taken
deze carnaval?
Volgens mij is het net
als die pinguïns uit de film
Madagascar: ‘just smile and
wave’. Zonder gekheid, wij hebben
een druk programma waarin je iedereen die
een bijdrage levert aan de Gekke Maondaag het
liefst persoonlijk zou gaan bedanken. Dat zal waarschijnlijk niet lukken maar we gaan met z’n drieën
zeker ons best doen. Verder laat ik het vooral op
me afkomen, zo kan ik van iedere activiteit genieten.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Ik wens alle carnavalsvierders in Grubbenvorst
een waanzinnig gezellige Gekke Maondaag toe.
Vier het feest samen met je dorpsgenoten en denk
op deze dag vooral niet aan morgen.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Het hoogtepunt in Grubbenvorst is toch echt wel
de Gekke Maondaag. Een prachtige dag waarin we
met hele dorp feest mogen vieren. We hebben op
Gekke Maondaag niet alleen onze optocht maar
we gaan ook alle kroegen af om met groot en
klein, jong en oud een feestje te bouwen.
Welk carnavalsnummer hoort echt bij
vastelaovend?
Ik vind heel veel carnavalsmuziek mooi.

Niet alleen uit
Grubbenvorst
komen hele mooie
nummers, de
oudere Venlose
nummers kan ik
ook erg waarderen. Het nummer
dat voor mij toch echt
wel het meest voor
carnaval staat ‘Feest van
het volk’ gespeeld door
Appelemoos.
Wat staat er daags na Aswoensdag
op je programma?
We hebben vorige week besloten dat we de
garage voor een week sluiten. Dat is voor ons uitzonderlijk, in de zomervakantie draaien wij namelijk gewoon door. Na Aswoensdag is het tijd om
bij te komen, maar vooral ook om te genieten van
mijn gezin, die moet ik al veel te veel missen deze
dagen.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Volgens mij had niemand verwacht dat ze mij zouden vragen om prins te worden. Wanneer iemand
er over begon heb ik gedaan alsof ik dom was
en heb ik lekker meegepraat. Hoe dikker het er
boven op ligt hoe minder dat mensen er in geloven.
Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn in
2020?
Mijn meest geschikte opvolger? Geen idee, dat is
aan de prinsencommissie. Ik gun het iedereen in
Grubbenvorst en kan alleen maar zeggen: het is
een waanzinnig mooie eer om prins te mogen zijn
van het Plaggenriek.
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Weej winse prins Ed II en zien adjudante
unne te gekke vastenaovend
www.franssenenfranssen.nl
Venloseweg 11
5971 CG Grubbenvorst
Tel. 077 366 13 09
info@devonkel.nl

CAFÉ-RESTAURANT
FEESTZAAL

www.devonkel.nl

Wij
feliciteren
prins
HayEd
VIII en
Wij
feliciteren
prins
Tom
en&Barry!
enadjudanten
adjudanten
Tom
Guus!

Nieuw jeugdprinsenpaar
Kreyepoëtjes
Rik Lijnders en Julia Wijnands zijn het nieuwe prinsenpaar van jeugdcarnavalsvereniging de
Kreyepoëtjes uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst. De jeugdcarnaval heeft ook een nieuw kinderboerenbruidspaar: Stan van Dijke en Pleun Heldens. Op carnavalsmaandag 4 maart worden zij in de
onecht verbonden. Aansluitend houdt het jeugdgezelschap receptie in BMV de Schakel in
Broekhuizenvorst. (Foto: Marieta Fotografie)

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden

Het team van Verhaegh & Co Elektro wenst prins Ed II
en zijn adjudanten Tom en Guus een mooie carnaval!
Hagelkruisweg 9, Grubbenvorst • Telefoon 077-737 00 99 • www.verhaegh-co.nl
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Nieuwe jeugdpaar Turftreiërs
Het nieuwe jeugdpaar van carnavalsvereniging de Turftreiërs uit America zijn Marcel Geurts en
Sanne Geurts. Zij zijn uitgekomen als paar op zondag 3 februari in de Bondszaal in America. Marcel III
en Sanne I hebben ook adjudanten. Dat zullen deze carnavalsperiode Sem Kleuskens en Adela
Kurzejewska zijn. De receptie van het duo en adjudanten wordt gehouden in de Bondszaal in
America op zaterdag 16 februari en begint om 20.11 uur. (Foto: Fotohuis Venray)

Twijfel over de hoogte van uw WOZ-beschikking?
Doe dan de

CAN
QUICKS
valis!
van Ar

Bespaar op OZB
en erfbelasting
Voor meer informatie of een
afspraak met WOZ-specialist
Ger van den Hombergh,
bel: 0478-578257
of mail naar: info@arvalis.nl

www.arvalismakelaars.nl
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PRINS MARK II GEFELICITEERD NA MENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

CV De Vlaskop Melderslo

’Dit jaor
stijgt os toerental
en gaon we mit
de gânse Melderse
knappe mit
de carnaval!’

Kraneveldweg 4
5961 GT Horst
T +31(0)77 - 397 13 05
www.gte-engineering.nl

PRINS MARK D’N TWEDDE
VAN HARTE GEFELICITEERD!

Weej wênse iederiën
enne geweldige carnaval
Poels-Janssen
Logistics wenst
prins Mark,
prinses Krissie
en hun adjudanten
Roy en Luuk
unne schitterende
carnaval en veul
veilige kilomeaters
in dn polonaise!

Weej wense jullie enne hiéle
schonne vastenaovend!
Beemdweg 11, 5962 AT Horst Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl

HARVY®
100

HARVY®
200

OAMKB Horst aan de Maas
wenst jullie enne
schitterende vastelaovend!

René van Helden
06 - 13 51 03 78
rene.vanhelden@oamkb.nl
Heuvelweg 9
5962 AE Melderslo
www.oamkb.nl/renevanhelden

Online administraties & Financieel professionals

Wij feliciteren prins Mark II
Blaktweg 20, 5962 NH Melderslo • Tel.: 077 398 33 90

www.loonbedrijfheldens.nl
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11 vragen aan prins Mark II

‘De schnaps, Jägermeister, biertjes
en hapjes vlogen er doorheen’
Wie ben je?
Ik ben Mark van den Munckhof, 31 jaar en
samenwonend met Krissie Craenmehr (31).
We zijn in verwachting van ons eerst kindje.
In het dorp ben ik veel op het sportpark te vinden. Ik voetbal bij het tweede elftal en draag
mijn steentje bij aan de organisatie van de
sportvereniging afdeling voetbal. Ook houd
ik van een avondje stappen, kantine of gezellig met kameraden een drankje doen. Bij beide
gezinnen vonden ze het helemaal geweldig en
hadden ze meteen zin om mee op te gaan in het
carnaval. De buurt was ook meteen enthousiast,
de zaterdag na het uitkomen is de buurt flink
versierd waarna we nog een gezellig feestje
hebben gemaakt in de woonkamer. Dit zijn we
wel gewend na het feestje op maandagavond
met de oud-prinsen die het bord in de voortuin
gezet hebben. De schnaps, Jägermeister, biertjes
en hapjes vlogen er doorheen.
Waar werk je?
Ik ben werkzaam als project manager bij GTE
Engineering in Horst. Ik ben hier vanuit de
opleiding werktuigbouwkunde afgestudeerd
en vervolgens als mechanical engineer aan de
slag gegaan. Enkele jaren geleden heb ik de
uitdagende stap naar project manager mogen
maken. Op dit moment werk ik al ruim 7,5 jaar
voor het bedrijf. Vrijwel alle werknemers komen
uit de buurt en weten wat carnaval betekent.
Mede hierdoor vonden ze het allemaal super dat
wij dit jaar als prins en prinses door het leven
mogen. Maandagmorgen, na het uitkomen,
was iedereen zeer benieuwd naar alle verhalen.
Meteen werd er een foto op de facebookpagina
van ons bedrijf geplaatst, zijn mijn collega’s
volop betrokken bij de receptiekaarten en zijn ze
bezig met een leuke verrassing voor in de carnavalskrant. Ook komen ze, zo ver ik weet, met
diverse collega’s naar de receptie en willen ze
volgens mij jacht gaan maken op de scepter.
Hoe voelde het om tot prins te worden
gekozen?
De laatste maanden van 2018 waren we totaal
niet bezig met carnaval maar juist met onze eerste spruit. We waren dan ook totaal verrast toen
de vorst ons opbelde. Na er heel kort en goed
over nagedacht te hebben, stond het voor ons
vast, we gaan dit gewoon doen. Echter hadden

W ij fe li ci te re n
P ri n s M a rk II ,
P ri n se s K ri ss ie
e n a d ju d a n te n
Lu u k e n R o y !

we nog niet bekendgemaakt dat we in verwachting waren, dit stond gepland om op zaterdag
wereldkundig te maken. Na dit bekendgemaakt
te hebben, hebben we zondag laten weten
dat we deze kans met beide handen aan willen grijpen. Naast mijn vriendin Krissie, word ik
bijgestaan door twee van mijn kameraden, Roy
Botden en Luuk Claassens, die we zelf hebben
mogen kiezen. Deze twee makkers zijn altijd in
voor een feestje en vieren elk jaar carnaval dus
dat gaat helemaal goedkomen. Het voelt als een
grote eer om dit jaar samen met Krissie, de adjudanten, kameraden en raad voorop te gaan tijdens carnaval. Als ik kijk naar de gezellige groep
van de oude prinsen, dan zijn dit allemaal mensen die hun steentje hebben bijgedragen aan de
gemeenschap en het is dan ook een eer om hier
volgend jaar deel van uit te gaan maken.
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval voor mij is je even lekker laten gaan,
al je dagelijkse bezigheden achter je laten en
samen met heel het dorp een feestje te bouwen. Tijdens carnaval is iedereen vrolijk en zorgt
dit juist voor hechtere contacten binnen het
dorp. Samen met carnaval iets neerzetten met
heel het dorp, dat maakt Melderslo sterk.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Voorop gaan samen met m’n prinses,
adjudanten, raad en kameraden en zorgen dat
iedereen van jong tot oud samen carnaval kan
beleven. Naast het feestvieren gaan we ook op
ziekenbezoek, hier kijk ik ook naar uit en hierbij
gaan we proberen om een stukje carnaval de
huiskamers in te krijgen. Verder gaan we overal
heen waar we maar heen kunnen gaan, prins
ben je immers maar één keer in je hele leven.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Super veel lol en plezier en maak er samen met
je dorps- en gemeentegenoten een onvergetelijke carnaval van.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Tot nu toe was het hoogtepunt het weekend van
het uitkomen. Het was toch wel erg spannend
de laatste dagen. Toen we eenmaal uitgekomen waren, hebben we er een mooi feestje van
gemaakt en was iedereen superenthousiast.
De maandagavond dat de oud-prinsen kwamen

versieren, zal ik ook niet snel vergeten, wat een
verhalen allemaal. Verder kijken we erg uit naar
onze eigen receptie en carnaval zelf met de
hoogtepunten de sleuteloverdracht op zondag,
de optocht in eigen dorp op maandag en de
‘boorebrulluf’ op dinsdag.
Welk carnavalsnummer hoort echt bij
vasteloavend?
Qua carnavalsmuziek is er niet één nummer dat
er voor mij echt uitspringt. Als het maar niet te
traag is (absoluut geen Beppie Kraft) en lekker
energiek is zodat je er flink op los kunt gaan.
Aangezien we vorig jaar met enkele kameraden
nog vijf dagen naar Mallorca zijn geweest, gaan
we dit jaar tijdens carnaval ook regelmatig los
op het nummer ‘Mama Lauda’.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Ik denk flink uitkateren en bijkomen van een
kleine week knallen en een zeer drukke twee
maanden. Dan kunnen we ons na carnaval weer
vol richten op de komst van ons eerste kindje.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
In het begin was het liegen moeilijk, maar hier
groei je in en je wordt er steeds beter in. Zover
zelfs dat je zonder moeite kunt liegen. De truc
is wel om er zelf niet over te beginnen en als
ze er over beginnen, mee te praten of enkele
andere kandidaten aandragen waardoor het
gesprek de andere kant op gaat. Als troef had
ik nog de reden dat we zwanger waren. Zelf zit
ik bij de decorbouwers van het prinsenbal en
elk jaar is het weer een onderwerp wie dit
jaar prins zal worden, zelfs zij hadden het niet
door. Bij onze beide gezinnen heb ik het wel
van tevoren verteld, dit zodat ze konden zorgen
dat ze na het uitkomen meteen naar het MFC
konden komen om het feestje mee te beleven.
Ook was dit handig voor de hangtafels, eieren
en bier voor ’s nachts na het uitkomen. Het zou
veel te veel opvallen als we dit de weken
ervoor midden in het dorp onze woning binnen
zouden brengen.
Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn
in 2020?
Iedereen die in het dorp actief is, die wat betekent voor Melderslo en die weet hoe je een
feestje moet maken, is een goede opvolger.

Proficiat Preens Mark II!
Ook Nefit laat prins Mark deze dagen niet in de kou staan!

r dan
verhuurt mééra
en!
alleen marktkT 06 25m05 18 94

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

St. Jansstraat
5 5
St. Jansstraat
5964
AA Meterik
5964
AA Meterik
Tel: Tel:
077 077-3526885
- 230 00 15

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
Open: dinsdag
t/m 1
vrijdag
(PER
JULI)10.00 - 17.00
dinsdag
t/m- vrijdag
zaterdag
10.00
16.0010.00 - 17.00
zaterdag 10.00 - 16.00

TE HUUR:

Monumentale hoevewoning,
Pastoor Kerboschlaan 2C
te Lottum (Knopkeshof)
Begane grond: hal, woonkamer,
luxe keuken, toilet, slaapkamer en
luxe badkamer.
1e Verdieping: overloop,
c.v.ruimte/bergruimte en zeer
ruime slaapkamer. Verder grote
garage langs woning, eigen terras
met tuin.

Inlichtingen: J. Seuren
Tel. 06 - 51 29 91 50

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

www.bekro.nl

Verwarming
■

■ CV-ketels ■
vervanging en onderhoud ■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
Weej wense preens Mark d’n twedde met adjudanten
Luuk & Roy, jeugdpreens Thom dun iërste en
jeugdprinses Lynn dun iërste met adjudanten Roel & Roos

Gefeliciteerd
Prins Mark II en gevolg

unne fantastische carnaval!

Drie dolle dagen toegewenst.

Meldersloseweg 121a, Melderslo • Tel. 077 - 397 11 00 • www.praktijktonvandepas.nl

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

dakgoten
reinigen
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl
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Jeroen I nieuwe
prins Tienray
De Tienrayse Geiten hebben een nieuwe Prins: Prins Jeroen
den Urste. Jeroen Peters werd aan de Geiten gepresenteerd op
zaterdag 2 februari in het Parochiehuis in Tienray. Jeroen Peters
gaat samen met zijn prinses Simone Maessen bij de Geiten
voorop. In het dagelijks leven is Jeroen accountmanager bij
Hydac Oil en Gas. Verder is hij leider en speler bij voetbalvereniging Sporting ST en fervent MotoGP en Formule 1-liefhebber.
Zijn motte luidt: ‘Scheurend en huulend mit den blauwe veurop,
pole position, … gas der op!’. Prins Jeroen I en prinses Simone
houden receptie op zaterdag 23 februari van 19.30 tot 21.30 uur
in de Geitenstal in Tienray. (Foto: Fotohuis Venray)

Bodhi en Lynn nieuwe
jeugdboerenbruidspaar Hegelsom
Het nieuwe jeugdboerenbruidspaar van jeugdcarnaval Hegelsom
bestaat uit Bodhi Raedts en Lynn
Broos. Zij kwamen uit in zaal
Debeije in Hegelsom op zondag 3
februari.

We halen eruit
wat er in zit!

REINTJESADVIES
Twijfelt u?
Ooit gedacht aan een
second opinion
van ons?

Zij vieren niet met z’n tweeën
carnaval in Hegelsom. Ze hebben ook
een jeugdboerenfamilie tijdens
carnaval. Die bestaat uit Piene, Luuk,
Puk, Fenne, Wesley, Len, Koen,
Melissa, Noé en Jan. Na de receptie
van jeugdprins Joep I, jeugdprinses
Amber en adjudanten Jon en Cain
kwam het gezelschap uit. Daarna trad
de carnavalsgroep Aaltied Noeit Te
Laat op in zaal Debije. Bodhi en Lynn
houden receptie na hun verloving in
de onecht op carnavalszondag 3 maart
in zaal Debije in Hegelsom.

• (loon)administraties
• jaarrekeningen
• belastingzaken
• bedrijfsadvisering
• startende ondernemers
• ondernemingsplannen

reintjesadvies.nl
Leunseweg 53, 5802 CG Venray
T 0478 550474

Boerenbruidspaar Kronenberg
René en Naomi Hoogers zijn deze carnaval het boerenbruidspaar van carnavalsvereniging
De Kroeënekranen en Pieëlhazen uit Kronenberg en Evertsoord. De organisatie van de boerenbruiloft
is in handen van SV Kronenberg. Het bruidspaar wordt in de onecht verbonden op carnavalszondag
3 maart om 16.11 uur in gemeenschapshuis De Torrekoel te Kronenberg.
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The Dice wederom
naar Paradiso
De Horster Southern rockband The Dice speelt zaterdag 9 februari in Paradiso Amsterdam. Jaarlijks organiseert Pinguin Radio hier het 30 x 20 minuten Festival. Tijdens dit festival spelen dertig verschillende bands elk
twintig minuten door heel Paradiso. The Dice speelt hier om 14.50 uur op het hoofdpodium.
The Dice bracht in 2018 hun
debuut-EP uit, met daarop onder
andere de single Cry Sister No More.
Daarna was de band onder andere te
gast bij het radioprogramma
Countdown Café. The Dice bestaat uit
zanger en gitarist Richard Kleuskens,
bassist Geert Kuijpers, gitarist Jan van
de Water en drummer Jack van het
Groenewolt. Zij worden vocaal ondersteund door The Twisted Gospel Sisters
(Cheraine Rubie, Fieke Geurts en Juul
Coumans). Kijk voor meer informatie
op www.the-dice.com

AFSLAG10
VERBINDT

Mariaviering Klein-Lourdes
In Tienray wordt maandag
11 februari stilgestaan bij het feit
dat op 11 februari 1858 Maria voor
het eerst verscheen aan Bernadette
in de grot van Lourdes. In het dorp,
dat bekendstaat als Klein-Lourdes,
wordt dit gevierd met enkele vieringen.
Om 18.30 uur is er een
Rozenkransgebed bij de Lourdesgrot,
gevolgd door de Plechtige Heilige Mis
om 19.00 uur opgeluisterd door het
Ouderenkoor van Tienray. Aansluitend
is er een lichtprocessie. Bij goed weer
is deze buiten, anders vindt deze in de
kerk plaats. De kerk is overdag
geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
Op 11 februari is het ook
Wereldziekendag. Tijdens de viering
wordt daarom stilgestaan bij de
zieken. In Lourdes staat men dit jaar
bijzonder stil bij de 175e geboortedag
van Bernadette, dit gebeurt ook in
Klein-Lourdes.

Vanuit Afslag10 hebben verschillende organisaties en mensen
de handen ineen geslagen om drie verschillende beweegroutes
binnen Afslag10 (in de Kasteelse Bossen) te realiseren. Een
mooi voorbeeld van waar Afslag10 voor staat en wat er door
samen te werken, bereikt kan worden. In deze rubriek lichten we
daarnaast een nieuwe partner uit: Rabobank Horst-Venray.
REALISATIE BEWEEGROUTES BINNEN AFSLAG10
Binnen Afslag10 zullen drie beweegroutes worden gerealiseerd,
bestaande uit drie verschillende onderdelen. Hier kunnen mensen
zowel zelfstandig als onder begeleiding gaan bewegen. De financiering,
realisatie en het onderhoud van de eerste drie onderdelen wordt
volledig mogelijk gemaakt door de gemeente Horst aan de Maas.
Vervolgens is het de bedoeling dat de beweegroutes uitgroeien naar
een situatie met daarin veel meer apparaten. Via sponsoring krijgen
bedrijven in de regio de kans om hun naam te verbinden aan een
beweegonderdeel.
De realisatie van de beweegroutes wordt ondersteund door Project
Leertuin. Dit is een project waarbij mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, onder begeleiding van jobcoach Joop Zanders en
consulenten van de gemeente Horst aan de Maas, arbeidsritme
opdoen en geholpen worden met het zoeken van werk. Momenteel
werken de mensen vanuit de Leertuin hard aan de realisatie van de
eerste onderdelen, die begin 2019 in gebruik genomen kunnen gaan
worden.

Joep II
prins
Ezelskop
Joep Rooyakkers is de
nieuwe 6x11 julieumprins van
carnavalsvereniging Dun
Ezelskop in Sevenum. Hij werd
op zaterdag 2 februari onthuld
in een tent op het
Raadhuisplein in Sevenum.
Joep II is de 66e prins van
het ezelsrijk. Joep was tevens
vorst bij de vereniging, deze
taak neemt onder meer de
voorzitter over. Zijn adjudanten
zijn Guus Verhaegh en Luus
van Kempen. Joep werkt in
het dagelijks leven bij
Scherpenhuizen in Eindhoven.
Het trio houdt receptie op
zondag 17 februari vanaf
14.11 uur in de Wingerd in
Sevenum.
(Foto: Marieta Fotografie)

NIEUWE PARTNER: RABOBANK HORST-VENRAY
Sinds kort is Rabobank Horst-Venray als partner verbonden aan
Afslag10. Edwin de Bruijn (directeur particulieren & private banking)
zegt het volgende over het partnerschap:
“Vanuit onze missie ‘Growing a better world together’ werken wij
graag samen met partners om de leefomgeving te verbeteren.
Rabobank Horst-Venray ondersteunt dan ook graag Afslag10 als
partner. Wij voelen ons betrokken om samen met partners, zoals
Afslag 10, de regio op de kaart te zetten en aantrekkelijk te maken
om te wonen, werken en recreëren.”

Gé Vossen, voorzitter van Afslag10 (links) en Edwin de Bruijn,
directeur particulieren & private banking (rechts) ondertekenen
het partnerschap.
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Agenda t/m 14 februari 2019
vr
08
02

za
09
02

Brei- en haakcafé

Zittingsavond

Zittingsavond

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: museum De Kantfabriek Horst

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: carnavalsvereniging D’n Ezelskop
Locatie: De Wingerd Sevenum

Tijd: 17.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging D’n Ezelskop
Locatie: de Wingerd Sevenum

Jeugdprinsenreceptie

Pronkzitting

Tijd: 19.10 uur
Organisatie: jeugdcarnaval De Peg
Locatie: OJC Canix Lottum

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

Zittingsavond

Prinsenreceptie

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: carnavalsvereniging D’n Ezelskop
Locatie: de Wingerd Sevenum

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging de Turftreiërs
Locatie: Bondszaal America

Truujenoavend

Prinsenreceptie

Tijd: 21.00 uur
Locatie: zaal Cox Horst

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging de Peg
Locatie: harmonie Eten en Drinken Lottum

zo
10
02

Repaircafé
Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: ’t Laefhoês America

Tijd: 10.00-16.00 uur
Locatie: Lourdesgrot Tienray

Filmmiddag in het theater
Tijd: 13.30-15.30 uur
Locatie: De Baersdonck Grubbenvorst

Cursus hoeden maken
Tijd: 13.30-16.00 uur
Locatie: museum De Kantfabriek Horst

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

Carnavalsmatinee

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging de Geiten
Locatie: Parochiehuis Tienray

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

Prinsenreceptie

Verlovingsbal

Tijd: 19.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel Melderslo

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging de Meulewiekers
Locatie: MFC De Meulewiek Meterik

Carnaval in Museum De Locht
Museum De Locht in Melderslo neemt op zondag 10 februari alvast een voorschot op carnaval. Kinderen
kunnen deze dag namelijk een carnavalsmasker maken.
tweetal wisselexposities bekijken:
Slaapkamergeheimen en Winter
verbeeld.
Het museum is deze dag

Mariaviering

Carnavalsmasker maken

Jeugdprinsenproclamatie

In de smederij is de smid aan
het werk. Piet Zetsen zorgt voor de
muziek op de Steirische harmonika.
Bezoekers kunnen tevens een

ma
11
02
wo
13
02
do
14
02

geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Kijk voor meer informatie over
de activiteiten op zondag 10 februari op www.museumdelocht.nl

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

Marlijn Weerdenburg
bij Kukeleku
Presentatrice en actrice Marlijn Weerdenburg komt zingen bij Kukeleku
in Theater de Baersdonck in Grubbenvorst. Haar optreden vindt plaats op
vrijdag 15 februari.

Weerdenburg zingt als zangeres bij
de band Miss Molly & Me. Nu laat ze
haar band achterwege. Tijdens haar
voorstelling Marlijn Zingt staan alleen
een pianist en haar stem centraal.
Voor de voorstelling vroeg de zangeres
haar lievelingsmuzikanten en schrijvers
om nieuw werk voor haar te schrijven.

Zo komen er van onder meer Paul de
Munnik en Thomas Acda, Daniël Lohues
en Bertolf voorbij. Daarnaast zijn er
covers te horen van artiesten als Sia en
Herman van Veen. De voorstelling in
de Baersdonck in Grubbenvorst begint
om 20.15 uur. Voor meer informatie,
kijk op www.kukeleku.com
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Medische
zorg
Huisarts en apotheek
Horst

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

America
zondag

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
donderdag
		

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
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Verloskundige zorg

Tienray

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

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

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
ma t/m vr 08.00-12.00 uur
alleen via T 077 477 97 77
www.horstaandemaas.nl/
gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst
8 t/m 14 februari 2019
Heldens Dental Care
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Lottum

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Team 71% winnaar De Hôrster Kwis
Team 71% heeft De Hôrster Kwis twee maal op rij gewonnen. Tijdens de uitslagenavond op zaterdag 2 februari werd dit bekendgemaakt en ontving Team 71% De Hôrster Kwis Wisseltrofee. ‘Team
Janssen & Co’ werd twee en ‘Team Pony’s, hund en k’rboêt’ pakte het brons. In totaal waren er ruim
2.100 deelnemers verdeeld over 111 teams. Zij gingen op vrijdag 28 december 2018 de strijd met
elkaar aan. De volgende editie van De Hôrster Kwis is op zaterdag 28 december.

Meerlo

Helicon MBO Helmond

Melderslo

Meterik

Swolgen

Sevenum

Scheepsboulevard 1, 5705 KZ Helmond

Open dag
Zondag 17 februari
11.00 - 14.00 uur

Kom
je ook?

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Priesternoodnummer
Alarmnummer

service 27

America, Evertsoord, Hegelsom,
Horst, Kronenberg, Melderslo,
Meterik en Sevenum
T 06 55 40 80 23
Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum
T 06 15 15 30 10

Dier
Outdoor en recreatie
Food professional
Voeding en welzijn
Allround coördinator
instructeur buitensport

opendagen.helicon.nl

Klanten beoordelen Superkeukens met een 8,5
Bron: Feedback Company

êêêêê8,

5

WINTER SALE

Beethoven
lak wit
275 x 295 cm

€ 6299,compleet met koelkast, robuuste
schouwkap, fornuis 90 cm breed,
vlak ingebouwde spoelbak
en werkblad 8 cm dik steen

HORST

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

WWW.SUPERKEUKENS.NL

