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Norbertuskerk is bijna
een school
De leerlingen van school voor regulier en speciaal onderwijs De Twister in Horst volgen dinsdag 19 januari hun eerste lessen in de voormalige Norbertuskerk. Die is na de
verbouwing bijna klaar om ingewijd te worden als school- en buurtgebouw.
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Met de realisatie van het project komt een jarenlang proces van
overleg en inzet van de betrokken
partijen tot voltooiing. “Ik denk dat
alle partijen blij zijn met het resultaat”, zegt wethouder van onderwijs
Ger van Rensch. Hij doelt hiermee
onder meer op de scholen, de buurt
en het kerkbestuur. Het is voor het
eerste dat de reguliere basisschool
en het speciaal onderwijs onder één
dak zitten. “Op deze locatie kunnen
we kijken wat kinderen onderwijskundig nodig hebben. We kunnen hier
voorzieningen bieden aan kinderen uit
de buurt in het speciaal onderwijs die
nu nog naar Venlo moeten”, zegt de
scheidend directeur van scholengroep
Dynamiek. “Er kan gekeken worden of
zij misschien hier terecht kunnen.”
De voormalige kerk moet ook
gaan dienen als buurtcentrum.
Een plek waar buurtbewoners binnen
kunnen lopen om koffie te drinken of
activiteiten te doen. Jenneskens en

Van Rensch verwachten dat het
nieuwe gebouw veel mogelijkheden
biedt voor samenwerking tussen de
partijen die ervan gebruik maken.
Jenneskens: “Dat moet vanzelf
ontstaan. Maar ik zie het bijvoorbeeld
wel voor me dat buurtbewoners een
mooi verhaal kunnen vertellen over
iets wat ze hebben meegemaakt
in hun leven. Daarnaast is er hier
ruimte voor bijvoorbeeld zaken

als toneelexpressie”, filosofeert
Jenneskens. Met het realiseren van
het gebouw zijn de randvoorwaarden
geschept en is het afwachten welke
van dit soort initiatieven aanhaken.
De Twister is een zogenaamd kindcentrum. Dat is volgens de definitie een
voorziening waar kinderen gedurende
de dag komen om te leren, spelen en
zich te ontwikkelen.
Lees verder op pagina 07

02

nieuws

14
01

Nieuwe jeugdtoneelvereniging Flink!

‘Bij toneel moet je lef tonen’
Horst heeft geen jeugdtoneelvereniging meer. Ook in Meterik is deze
weg. Tijd voor actie, dachten de andere toneelverenigingen van Horst aan
de Maas. Zij staken de koppen bij elkaar om één grote club te organiseren
voor de jeugd.
“Het kost heel veel energie om
als dorpje een voorstelling te maken
voor de jeugd”, zegt Esther Jacobs van
Toneelvereniging Poespas Hegelsom.
“Niet alleen energie, maar ook tijd en

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

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Wim Coenen
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Anne Gubbels, Niels van Rens,
Berend Titulaer en Rosanne Vromen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

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

geld. We willen de voorstellingen heel
graag organiseren, maar dan moet het
ook perfect zijn. Dit gaat niet met een
klein clubje. Vandaar dat de jeugd
toneelverenigingen in de regio wegvallen.” Daarom is het idee gekomen om
één grote vereniging voor de jeugd op
te zetten. Esther: “Iedereen die in groep
5 van de basisschool zit tot en met de
middelbare school is welkom bij de
nieuwe club: Flink!”

Lef tonen, dat is waar
Flink! voor staat
Nicole Aarts, speelster bij
Toneelvereniging De Vrije Spelers
America, legt uit: “Als je bij een toneelvereniging zit, moet je lef tonen. En dat
is waar Flink! voor staat. De letters van
Flink!, op het logo gaan ook van klein
naar groot. Dit laat zien dat kinderen
zichzelf ontpoppen op het toneel en
naar voren durven treden.” Nicole doet
veelal de pr van de organisatie. “De pr
kost ook gewoon heel veel tijd. Het is
niet alleen een toneelstukje opzetten
en uitvoeren, maar je moet ook goed
reclame maken.”
Of Flink! een succes gaat worden,
weet de groep nog niet, zegt
Esther. “We vinden het allemaal erg
spannend. Maar we hebben wel
een grote achterban van kinderen
die altijd h
 ebben gespeeld bij onze
verenigingen. Sommigen zijn gestopt
toen ze naar de middelbare school
zijn gegaan. Anderen moesten vorig

jaar stoppen, omdat de vereniging in
Meterik wegging. Zij wachten al een
jaar op een initiatief als dit. Ze vinden
het jammer dat ze geen toneel meer
kunnen spelen.” De initiatiefnemers
van de nieuwe vereniging vinden het
allemaal ontzettend belangrijk dat er
een jeugdtoneelvereniging is. “Ik heb
zoveel gehad aan het feit dat ik altijd
toneel heb gespeeld”, zegt Anita
Rongen van Toneelvereniging De Vrije
Spelers America. “Toneelspelen is heel
goed voor je persoonlijke ontwikkeling.
Je durft makkelijker gesprekken aan
te gaan en je durft sneller voor jezelf
op te komen. Bij toneel sta je nou

eenmaal in de spotlights.”Esther is het
met Anita eens. “Heel veel kinderen
zeggen tegen mij: ‘ik durf niet’.
Dan zeg ik altijd: ‘Ik was vroeger het
meest verlegen meisje van de hele
klas’. Dat zal nu nooit meer iemand
tegen mij zeggen.”
Bij de nieuwe club gaat een
professionele regisseuse de kinderen
helpen. “Deze keuze is niet ten nadele
van onze vrijwilligers die dit vak ook
goed kunnen uitoefenen, maar dan
is het niet op vrijwillige basis”, zegt
Anita. “Je maakt nu veel duidelijkere
afspraken. Een professionele regisseuse
kan de kinderen ook echt een stapje

verder helpen in het toneelspel.”
Nicole vertelt dat de kinderen
uiteindelijk een optreden gaan verzorgen op verschillende locaties in de
gemeente. “We zijn dan, als het goed
is, met een groep kinderen uit verschillende dorpen. Dit kan een leuke, grote
groep worden. Ze krijgen allemaal
vijftien lessen. Uiteindelijk gaan we
dan door Horst aan de Maas toeren
zodat iedereen kan zien wat we voor
elkaar kunnen krijgen als jeugdtoneel
vereniging.”
De geïnteresseerden kunnen zich
uiterlijk vóór 5 februari aanmelden via
www.flinkjeugdtoneel.nl

Diefstal in centrum van Horst
In Horst heeft een tweetal mannen op vrijdagochtend 8 januari bij meerdere winkels spullen gestolen of geprobeerd om dit te doen. De politie is nog
steeds op zoek naar de daders.
De twee mannen zijn in ieder
geval bij drie winkels in Horst binnen geweest met de bedoeling om
geld of mobiele telefoons te stelen.
Rond 10.30 uur is het tweetal bij Top
Jeans Shop aan het Wilhelminaplein
binnen geweest. Terwijl één van hen
een medewerker aan de praat hield,
probeerde de ander de kassa leeg te
halen. Dit lukte niet en het tweetal is
naar buiten gevlucht. Rond hetzelfde
tijdstip hebben vermoedelijk dezelfde

twee mannen bij de Shoetime aan
de Kerkstraat een portemonnee en
een mobiele telefoon weg weten te
halen uit de kantine van de winkel.
Ook bij Leenders Vloer en Raam aan
de Vijverlaan zijn diezelfde dag twee
onbekende mannen binnen geweest.
Hier maakten ze uit een van de
kantoren een portemonnee en een
mobiele telefoon buit.
Een woordvoerder van de politie
laat weten dat de politie ervan uitgaat

dat het in deze gevallen gaat om
dezelfde twee mannen. “We zijn ze nog
niet op het spoor en zoeken nog naar
getuigen.” Het gaat om twee mannen
die mogelijk gebrekkig Engels spreken
en een buitenlands uiterlijk hebben.

Eén van hen is ongeveer 23 jaar, de
ander wat ouder. Getuigen of personen
die informatie hebben over deze zaak
kunnen zich melden via het algemene
telefoonnummer 0900-88 44 of via
Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Aanbieding

Inbrekers opgepakt
in Horst
De politie van Horst heeft in de nacht van maandag 11 januari op
dinsdag 12 januari twee inbrekers op heterdaad aangehouden. De twee
jongens hadden ingebroken bij een huis in Horst.
Rond 03.30 uur in de ochtend
belden de bewoners van het huis de
politie. Deze was snel ter plaatse en
vond in de buurt van de woning een
geparkeerde auto met daarin de twee
mannen en een televisie die zojuist
gestolen was. De twee mannen, een

15-jarige inwoner van Grubbenvorst
en een 19-jarige inwoner uit Horst zijn
aangehouden. “We zijn op dit moment
nog aan het onderzoeken of we deze
twee verdachten kunnen linken aan
andere inbraken in de buurt”, aldus
een woordvoerder van de politie.

Een ontspannings-,
hotstone- of bamboemassage
Een Vluggertje
(voor twee personen)

€ 29,95

€14,95
20,00

€10,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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America krijgt jubileumfeest met 125 jaar bestaan

‘We vieren de geschiedenis van ons dorp’

Overheerlijke cake!

Dit jaar bestaat de parochie America 125 jaar. Om dat te vieren zijn in America verschillende werkgroepen druk
bezig met voorbereidingen treffen voor een jubileumweekend vol feesten en activiteiten.

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

Hay Mulders en Huub Geuijen
van de organisatie van het jubileum
weekend lichten het weekend toe.
Hay: “De parochie America is opgericht
op 19 maart 1891. Daar hebben we de
oprichtingsakte nog van, dus dat weten
we met zekerheid. Het is niet helemaal
zeker wanneer America zelf gesticht
is, dus dit jaar is het dichtste bij een
jubileum.”
“We hebben vorig jaar verschillende dorpswerkgroepen opgericht”,
gaat Hay verder. “Een van hen, Brood
op de Plank, gaat over ondernemen
in het dorp. Na een succesvol ondernemersevenement vorig jaar wilde
de werkgroep dit jaar weer wat doen.
Dus kwamen ze met het plan een
wandeling te doen. Toen kwam echter
het idee om dat te verbinden met het
jubileum en groeide het aantal ideeën
enorm, daarom hebben we er een
weekend van gemaakt.”
Huub: “Het programma van het
weekend van zaterdag 23 en zondag
24 april gaat er als waarschijnlijk volgt
uitzien: We zetten een grote tent voor
de kerk op het plein en dan beginnen
we zaterdag met een dienstenveiling, waar mensen diensten kunnen

verkopen voor geld. Deze dienstenveiling wordt georganiseerd door de
Fanfare en het Gezondheidscentrum.
Dat geld komt dan ten goede voor het
dorp. Daarna gaat een allstar-band
met allemaal muzikanten uit America
spelen. Er hebben zich al twintig lokale
muzikanten opgegeven, dus dat wordt
reuzegezellig. De kerk zal zelf ook open
zijn en dan organiseert de oudheidskamer daar een expositie over de
geschiedenis van America en vertoont
zij daar verschillende historische films.”
Hay: “Met de oudheidskamer
hebben we nog verschillende andere
plannen voor het jubileum. Zo hebben
we verschillende historische foto’s van
America. Deze willen we op attentietegels laten zetten die dan op de plek
worden neergelegd waar de foto’s
genomen zijn. Deze moeten er voor
het weekend al in liggen. Zo kunnen mensen dan zien hoe America er
vroeger uit gezien heeft. Daarnaast zijn
er in 1968 en 1991 films opgenomen
over America als een soort moment
opnames. Zo’n momentopname gaan
we dit jaar ook maken.”
Huub: “Naast de activiteiten
van de oudheidskamer gaan we op

zondag een groot ontbijt organiseren.
Daarna organiseren we een wandeltocht langs alle bezienswaardigheden
van America. Die toch zal maximaal
15 kilometer lang worden, maar
mensen kunnen hem ook gewoon
inkorten natuurlijk. Jong Nederland
gaat verschillende activiteiten organiseren voor de jeugd. Voor de oudere
jeugd zijn ze nu bezig een abseilbaan
te regelen. De iets jongere jeugd gaat
creatief aan de slag en de jongste
jeugd zal waarschijnlijk knuffeldieren
gaan schminken.”
Hay: “Voor iedere deelactiviteit zijn
werkgroepen opgericht die dat uitwerken. We hebben mensen uit het dorp
gevraagd die wel iets afweten over
de activiteit. Zo hebben we een lokale
muzikant gevraagd om de allstar-band
vorm te geven. Als je de juiste mensen
benadert met de juiste vraag, dan
kan je hele mooie dingen krijgen. W
 e
hebben daarbij vooral veel ruimte gelaten voor eigen invulling van de mensen. Zo krijgen we op 23 en 24 april
een heel mooi jubileumweekend om
de geschiedenis van ons dorp te vieren.
Daar zijn uiteraard ook inwoners van
andere dorpen gewoon welkom.”

Glasvezel in buitengebied
Horst aan de Maas dichtbij
Meer dan de helft van de huishoudens in het buitengebied van Horst aan de Maas heeft zich ingeschreven bij
één van de beschikbare providers voor een glasvezelnetwerk. De coöperatie BuitenGewoonBereikbaar heeft voor
eind januari nog 5 procent meer inschrijvingen nodig, zodat er daadwerkelijk een glasvezelnetwerk gaat komen.
De coöperatie Buiten
GewoonBereikbaar startte vorig jaar
een onderzoek naar de belangstelling
voor een glasvezelnetwerk in het
buitengebied en bedrijventerreinen
van Horst aan de Maas. Zij probeerde
zoveel mogelijk geïnteresseerde
huishoudens hiervoor te vinden,

omdat providers door de hoge kosten
van het aanleggen van een glas
vezelnetwerk in eerste instantie alleen
kijken naar dichtbevolkte dorpen.
BuitenGewoonBereikbaar stelde eerder
dat als zij het voor elkaar kreeg om
voor 31 december 65 procent van de
huishoudens in het buitengebied in

te laten stemmen met een glasvezelnetwerk, ervoor te zorgen dat
er een netwerk gaat komen. Ruim
60 procent van de huishoudens heeft
zich nu ingeschreven bij één van de
providers. BuitenGewoonBereikbaar
verwacht eind januari boven de
benodigde 65 procent uit te komen.

Tijd voor
verandering?
En daarom zijn wij per direct op zoek naar nieuwe collega’s
voor onderstaande functies:

Salarisadviseur
• (beginnend) Assistent
Accountant
•

Ben jij diegene die ondernemend en klantgericht is ingesteld,
die zich persoonlijk ontwikkelt maar die bovenal proactief
en resultaatgericht te werk gaat en onze klanten optimaal
ondersteunt en van een deskundig advies voorziet?

Reageer dan snel, wij zien jouw reactie graag per
omgaande tegemoet!

Meer inhoudelijke informatie
over de vacatures alsook de
contactgegevens kun je
vinden op onze website.

www.lenssenadvies.nl

AUTO
ONDERHOUD

Tel. 077 - 397 11 30

Bespaar al snel € 300,- p. jaar
op uw autokosten!

APK + ONDERHOUDSBEURTEN
50
+ PECHHULP v.a.
p/m

€17,

www.autoonderhoudplan.nl/horst
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Uit het gemeentearchief
1/5

Voormalige gemeentehuis Meerlo

Horst aan de Maas is ontstaan uit een fusie van vijf gemeenten: Horst, Sevenum, een deel van Meerlo-Wanssum, Broekhuizen en Grubbenvorst. Elke gemeente kende een eigen gemeentehuis. Maar op de plek waar eerst
gemeenteraadsvergaderingen plaatsvonden en je terecht kon voor een geboorteaangifte, spelen nu kinderen of
kun je fysiotherapie volgen. HALLO Horst aan de Maas dook de archieven in op zoek naar de historie van de
gemeentehuizen. In deze aflevering: het voormalige gemeentehuis van Meerlo.

Aan de Hoofdstraat in Meerlo
stond tot midden jaren tachtig
van de vorige eeuw het oude
gemeentehuis. Het werd aan

de linkerzijde geflankeerd door de
pastorie en aan de rechterzijde waren
de kapelanie en de lagere school
gevestigd. Wanneer het gemeentehuis

is gebouwd, is niet precies te achterhalen zegt Arnold Jacobs, penningmeester
van Heemkundevereniging MeerloWanssum én oud hoofd interne zaken

van de voormalige gemeente MeerloWanssum. Hij werkte van 1964 tot 1999
bij de gemeente. “De lintbebouwing
aan de Hoofdstraat is typisch voor
Meerlo”, weet Jacobs. Het merendeel
van de oorspronkelijk bebouwing is
in de loop der jaren echter gesloopt.
“De pastorie werd eind jaren zestig
afgebroken, de lagere school was
toen al naar een andere plek verhuisd.
Boven in het gemeentehuis was de
raadzaal, die ook dienst deed als trouwzaal. Al kwam het ook wel eens voor
dat bruidsparen moesten uitwijken,
wanneer er op dat moment een vergadering gaande was.” Jacobs was daarnaast ook plaatsvervangend ambtenaar
van de burgerlijke stand en heeft heel
wat huwelijken mogen sluiten. Eén
daarvan is hem nog goed bijgebleven.
“Dat was tussen een man van een jaar
of tachtig, een weduwnaar die twee
wereldoorlogen had meegemaakt, en
een Duitse. Uiteraard zorgde ik ervoor
dat ik ook het toespraakje in het Duits
hield. Na de huwelijksvoltrekking was
het eerste wat de bruidegom vroeg: en
hoe zit het nu met mijn AOW? Wist je
trouwens dat in de periode tussen 1925
en 1964 in gemeente Meerlo maar één
echtscheiding heeft plaatsgevonden?
Tegenwoordig scheidt één op de drie
stellen.”
Wie voor het oude gemeentehuis stond, zag links het raam van
het kantoor van de burgemeester.
Rechts zat de gemeentesecretaris.
Eind zestiger jaren van de vorige

eeuw werd een houten aanbouw
geplaatst voor een uitbreiding van
het kantoor. Achter de aanbouw
werd de raadszaal gebouwd. “De
energiekosten van het gemeentehuis
bedroegen 2.000 gulden per jaar
in 1965. In 1923 slechts 6 gulden.
Ieder dorp had in die tijd een eigen
kas in het gemeentehuis. De kosten
werden door alle vier de dorpen
gedragen,waarbij het rijkste dorp
het meest betaalde. In 1930 kwam
hier verandering in en moest elk
dorp evenveel bijdragen.”

Samengevoegd tot
Meerlo-Wanssum
Gemeente Meerlo vormde
tot 1969, samen met de dorpen
Blitterswijck, Swolgen en Tienray,
een zelfstandige gemeente.
Daarna werd het samengevoegd
met Wanssum en Geijsteren tot
gemeente Meerlo-Wanssum.
De plannen voor een nieuw gemeentehuis ontstonden begin jaren 70.
In eerste instantie was het idee om
een nieuw te bouwen achter het
bestaande gemeentehuis. “Dat heeft
toenmalig burgemeester Dittrich
toen tegengehouden.” Uiteindelijk
werd in 1985 een nieuw gemeentehuis gebouwd aan het Raadhuisplein.
Dit doet tegenwoordig dienst al
medisch centrum.
(Foto: Heemkundevereniging MeerloWanssum)

Wij zoeken een:

Assistent Accountant (20-24 uur)
Lemmen & Keijsers Accountancy groeit en zodoende zijn wij op zoek naar een enthousiaste
assistent accountant (20-24 uur) die ons team
komt versterken. Helder en persoonlijk; dat zijn
onze kernwaarden. Ons team kenmerkt zich dan
ook door een grote betrokkenheid bij onze klanten, korte communicatielijnen, flexibiliteit alsmede een informele maar professionele houding.
Wat kun je verwachten?
Je werkt in een team waarbij je ondersteunt op
het gebied van financiële administratie voor onze
opdrachtgevers.
De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
• Het (digitaal) verwerken van administraties
• Het samenstellen van jaarrekeningen
• Het verzorgen van fiscale aangiften
• Het zorgen voor actuele managementinformatie
• Het signaleren van adviesmogelijkheden
Wat vragen wij?
Minimaal 2 jaar werkervaring in samenstelpraktijk
• Een afgeronde relevante MBO/HBO-opleiding
• Passie voor (online) boekhouden
• Kennis van automatisering is een pre
• Analytisch en resultaatgericht
• Teamplayer en enthousiast

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

Waarom Lemmen & Keijsers Accountancy?
Variërende klantenportefeuille
• Enthousiast team
• Informele werksfeer
• Kennisintensief
• Goede salariëring
• Flexibele werktijden (in onderling overleg)
•

Beschik je over de juiste kennis en ervaring en
ben jij de assistent accountant die wij zoeken?
Contact
Stuur dan jouw motivatie met CV uiterlijk
voor donderdag 4 februari naar Rob Keijsers via
keijsers@accountancyhorst.nl

Eucalyptus
balsem 25

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden

Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

van
€ 10,00

•

Lemmen & Keijsers
A C C O U N T A N C Y
Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Jacob Merlostraat 18a, 5961 AB Horst • Tel: 077 – 398 00 97 • www.accountancyhorst.nl

ml

voor

€ 7,50

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
g bij verkoudheid
zaterdag
- 16.00
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Op auditie voor het Dendron Spektakel

‘Net als bij Idols’

Zoals ieder jaar vindt net voor carnaval het Spektakel plaats op het Dendron College in Horst. Leerlingen en
leraren laten deze week meerdere keren hun talent zien tijdens een 2,5 uur durende voorstelling. De organisatie
van het Spektakel is verantwoordelijk voor de selectie van de acts. “We zijn streng, maar blijven altijd aardig”,
aldus docenten Gertie Sikes en Anke Gielen.

laatste moment kwam ik erachter hoe
ze dat voor elkaar gekregen hadden.”
Natuurlijk kunnen niet alle
auditerende acts doorgaan naar het
Spektakel. Het merendeel wordt
afgewezen. “Sommige audities zijn
bijna lachwekkend”, zegt Gertie.
“Dan moet je de leerlingen ook echt
tegen zichzelf beschermen. Dan zeg
ik wel eens: ‘misschien kun je nog
wat zangles nemen’, of ‘probeer het
anders over een paar jaar nog eens’.
Leerlingen afwijzen is heel moeilijk,
want je wilt ze natuurlijk niet voor het
hoofd stoten. Je gunt iedereen een

plekje op het Spektakel.” Andere keren
wordt de jury juist positief verrast.
Anke: “Soms begint een leerling
te zingen en dan denk je bij jezelf:
‘dat had ik nooit verwacht’. Of er komt
een heel verlegen kind binnen dat op
het podium ineens een hele andere
kant van zichzelf laat zien. Dat is ook
zo mooi aan het Spektakel. Je leert
leerlingen op een hele nieuwe manier
kennen.”
Het Spektakel vindt plaats op
dinsdag 2, woensdag 3 en donderdag
4 februari in de aula van het Dendron
College.

Tijdens de musicaldagen wordt één act uitgekozen die ook op het Spektakel mag optreden
Maanden voor het Spektakel is
het organisatieteam, bestaande uit
docenten en oud-docenten al bezig met
de voorbereiding. “We hopen natuurlijk
dat zoveel mogelijk teams zich opgeven”, vertelt docente Anke Gielen. Het
aantal groepjes of deelnemers dat zich
aanmeldt voor het Spektakel ligt tussen
de vijftig en honderd. Muziekdocente
Gertie Cremers: “We kunnen buiten
de vaste acts nog maar ongeveer tien
acts kiezen die mee mogen doen, dus
dat betekent dat we audities moeten
houden.”

Niveau ligt
ontzettend hoog
Voor de groepjes en leerlingen
die zich opgegeven hebben, is het
afwachten. “Net als bij Idols zitten we
tijdens de auditie aan een lange tafel
om iedereen te beoordelen. Natuurlijk
zeggen we altijd wel iets positief

na afloop van een auditie, maar we
zeggen nog niet of het groepje of de
persoon door mag. Dat krijgen ze pas
te horen als iedereen aan de beurt is
geweest”, aldus Gertie. “Het niveau van
de deelnemers ligt ontzettend hoog”,
gaat Anke verder. “Daarom jureren we
ook streng. De kwaliteit moet goed zijn,
maar ook het totaalplaatje is belangrijk.
Daarnaast proberen we een doorsnede
van de school te laten zien. Dus zowel
brugklassers als zesdejaars en zowel
vmbo’ers als vwo’ers. Dat houdt wel
eens in dat we ook goede acts moeten
afwijzen.”

Er moet zang, dans
en muziek in zitten
Ieder jaar hoopt de organisatie op
een zo gevarieerd mogelijke voorstelling. Gertie: “Dus er moet zang, dans
en muziek inzitten, maar bijvoorbeeld
ook toneel en cabaret. Een aantal jaar

geleden deden er heel veel dansacts
auditie, de laatste jaren is het vooral
veel muziek.” Ook merkt het selectieteam ieder jaar weer wat de populaire
liedjes zijn op dat moment.

Sommige audities
bijna lachwekkend
“Vorig jaar werden we overspoeld
door het nummer ‘All of Me’ van John
Legend. En Adele doet het eigenlijk
altijd goed”, aldus Anke. Bij de acts
die Gertie en Anke het best bijgebleven zijn van alle afgelopen jaren
zitten een aantal goochelacts. “Een
paar jaar geleden deed Pepijn Stoter
een goochelshow. Dat was ontzettend p
 rofessioneel. ’Hoe krijgt hij dat
nou voor elkaar?’, denk je dan, ‘en
waar gaat dat konijn ineens heen?’”
lacht Gertie. “Een andere keer liet een
groepje een leerling zweven tijdens
een magiërsshow. Pas op het aller-

Jenneskens weg als
bestuursvoorzitter Dynamiek
Jan Jenneskens uit Meerlo vertrekt als bestuursvoorzitter van scholengroep Dynamiek. Hij wil na elf jaar als
bestuurder in het primair onderwijs een nieuwe uitdaging en wordt campusdirecteur van het Blerickse
Blariacumcollege. De Raad van Toezicht heeft Jos Baggen aangesteld als interim-bestuurder.
Jenneskens (56) is van mening
dat je niet te lang op dezelfde plek
moet blijven zitten. Hij kan in zijn
nieuwe baan in het voortgezet
onderwijs zich meer met de inhoud
bezig houden, denkt hij. “Nu ben ik
veel bezig met bestuurswerk. In mijn
nieuwe functie werk ik weer op
één school.” Jenneskens leidt nu de
scholengemeenschap met zestien

verschillende scholen in gemeenten
Horst aan de Maas en Venray. Daardoor
is hij veel onderweg. “Maar dat is juist
de dynamiek. Er gaat aan de andere
kant wel veel tijd zitten in het op de
hoogte blijven van wat er op elke
locatie speelt.”
De Raad van Toezicht heeft Jos
Baggen benoemd tot interim-bestuurder. Hij is al enige maanden werkzaam

voor Dynamiek. Baggen moet samen
met de Raad van Toezicht gaan
kijken hoe de ideale structuur van de
organisatie er uit moet komen te zien.
Zijn focus ligt volgens de scholengroep ook bij het leggen van een
stabiele financiële basis. Daarbij horen
ook organisatorische maatregelen.
Jenneskens maakt nog enkele
lopende projecten voor Dynamiek af.

Familie telt
vier generaties
Lizet Kusters uit Tienray maakt sinds 26 november 2015 onderdeel
uit van een familie van vier generaties. Toen kreeg zij namelijk de
tweeling Noud en Bente. Met Kerst is er een foto gemaakt waar alle
vier de generaties op te zien zijn: overgrootmoeder Els van Linvan den Brandt, oma Astrid Wijnhoven-van Lin, moeder Lizet KustersWijnhoven en tweeling Noud en Bente Kusters.

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

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

BUFFET
AMBACHTELIJK

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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“Tik ‘m aan...”

Vier ‘t laeve, same en met ândere
Want álles kán zoëma in iëne kier verândere..

Mijn maatje…mijn alles…actief, creatief, positief.
Hoe kon dit gebeuren?

Dré van den Bosch
allerliefste van

Astrid Tacken
lieve trotse pap van

Loeka en Cas
zoon en schoonzoon van
Gerrit † en Bennie †
Piet en Nell
broer en schoonbroer van
Heleen en Henk
Pieter en Nicole
Sander en Cindy
grootje en knuffeloom van alle
Neven en Nichten

Dré van den Bosch
Geej blieft d’r aaltiêd enne ván ós!
Astrid, Loeka, Cas en familie, weej wense ów hiël, hiël vul sterkte toe.
André † - Miriam, Ber - Ans, Erik - Suzanne, Gé - Nicole,
Geert - Carla, Hans - Yvonne, Jac - Ellen, Jan - Vivian, Joan - Truus,
Joop - Anita, Joop - Wilma, Lei - Angelique, Lei - Ingrid,
Leon - Marjo, Peter - Marleen, Annelies
en alle kiender ván VC LEAG

Dré,
Staerkste kel ván Hôrst is nî miër
Noeits miër same d’r enne tikke
Kel wát hedde ós lotte schrikke
Dré, hôje wah

vriend van
Allemaal

Dré overleed in de leeftijd van 54 jaar, onverwacht,
in zijn mooie leven.
Meterik, 9 januari 2016
Meterikseweg 42, 5961 CW Horst
Dré is thuis.
De afscheidsdienst zal plaatsvinden op vrijdag 15 januari
om 11.00 uur in de Mèrthal, Gasthuisstraat 30 te Horst.
Na afloop zullen we Dré in kleine kring
naar het crematorium begeleiden.

Onbeschrijfelijk, onwerkelijk, onmisbaar…
Lieve, stoere, grappige, sterke

Dré

Astrid, Cas, Loeka, familie en vrienden,
weej waense oow hiël veul straerkte.
Roscha, collega’s

Ut is stil in de stroat…
Neet veur te stelle en mit onnoemelijk veul pien zegge weej
veur de leste kier hojje taege

Dré
Wat zulle weej ziene schaele wazel en de lol die weej met eum haje,
misse op os buurtfiëstjes. Bedankt dat weej ow bure mochte zien.
Astrid, Loeka, Cas en familie, weej zien d’r vur jullie.
Buurtveriëniging ‘Tik ‘m aan’

Dré van den Bosch

Ózze muziekvriend en gangmaker, mit stille tróm vertrokke.

Weej gaon ów misse Dré!
Weej wense Astrid, Loeka, Cas en zien femilie hiël veul sterkte.
Gradje, Stefan, Ingrid, Jac, Edwin, Wum, Sjaan, Jack, Angèle,
Joop, Nico, Paul, Peter

plotseling is aoverleeje.
Dré waas Preens in 1998, lid ván os veriëniging en leider
van ozze commissie gaevelversiering.

Dankbetuiging

We zulle Dré bliëve herinnere aas ‘nne echte gang- en sfeermaker
met groëte betrokkenheid beej ôs veriëniging en zulle Dré
dán ok enorm gaon misse.

Wij willen iedereen bedanken voor de grote belangstelling,
het medeleven, de kaarten, bloemen en lieve woorden
na het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma en overoma

Weej wense Astrid, Loeka, Cas en familie hiël veul sterkte toe
met dit groëte verlees.

Nel Vullings-Peeters
Dit alles was voor ons een grote steun.

Besteur en leeje Carnavalsveriëniging D’n Dreumel Hôrs
Ald Preense Kompeneej D’n Dreumel

Hobbygilde Horst e.o.
Hou je van badminton en wil je deze
sport recreatief beoefenen bij het
hobbygilde, wij hebben nog enkele
plekken vrij op donderdagmiddag in
sporthal de Berkel.
Opgave www.hobbygilde.nl
Uw feest in Cambrinus?
Uw feest in de intieme ambiance van
huiskamercafé Cambrinus? Bij goed
weer staan tuinterras en buitenpodium
ter beschikking. Catering mogelijk.
Info: 077 398 30 09/06 13 62 39 59
of cambrinushorst@home.nl
Long olie – helpt bij verkoudheid,
hoesten, vastzittend slijm op de longen
en versterkt het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.
Hobbygilde Horst e.o. Het Hobbygilde
organiseert de cursus Frans voor
beginners vanaf januari 2016.
Opgave via de site van het Hobbygilde,
www.hobbygilde.nl.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Tuin leeghalen, haag
inkorten. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
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.

Luxueuze foamhoeden.
De workshops voor een luxueuze
foamhoed of vilt zijn weer volop bezig.
Maak een mooie creatie voor bij je
tenue. Er zijn nog enkele plaatsen
vrij. Voor info bel of mail www.
creatiefbijellen.nl 06 14 62 19 81.

Dré van den Bosch
Met groëte verslagenheid bereikte os ’t bericht
dát ozze Ald Preens en carnavalsvriend

Medewerker wasplaats gezocht.
Poels-Janssen Logistics BV,
Herenbosweg 45 Melderslo, zoekt een
vrachtwagenwasser (min. 15 jr.) voor
de zaterdagochtend. Interesse? Bel met
stefan Ambrosius 0478 53 00 53 of mail
Stefan@poels-janssen.nl

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

Wij blijven dicht bij Astrid, Loeka en Cas en zullen nog vaak
benoemen hoe trots jij op hen was!
Astrid, Loeka, Cas en familie, wij wensen jullie heel veel sterkte
en warmte toe.
Els, Erica & Piet, Geertje, Jolanda & Mike, Lisette & Martien,
Marjan & Geert, Mirjam & John, Riny & Peter, Suzanne & Erik,
Thea & Hendrik, Truus & Joan en alle kinderen van ‘’Kersvers”.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Livemuziek voor je feestje?
Jack & Jolanda! www.jackenjolanda.nl
M.: 06 54 63 00 25.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Kosten gastouderbureau.
Roodkapje hanteert bureaukosten
vanaf 25 euro per maand per gezin.
Voor meer info 077 374 51 49 of
info@roodkapjehorstaandemaas.nl

rolluik reparatie

Klein onderhoud thuis
Ron van Gool 06 202 88 600
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Uitkomsten leefbaarheidsonderzoek Horst aan de Maas

Kronenberg en Sevenum het meest
tevreden, Broekhuizenvorst het minst
Om de leefbaarheid in alle zestien dorpen van de gemeente te peilen, voert gemeente Horst aan de Maas
eens in de vijf jaar een leefbaarheidsenquête uit. Uit de resultaten van de in 2015 gehouden enquête blijkt dat
de inwoners van de dorpen Sevenum en Kronenberg de leefbaarheid van hun woonplaats het beste beoordelen.
Voorgaande edities van het onderzoek waren in 1999 en 2005. In 2009
werd het onderzoek voor het eerst
gehouden onder de volledige gemeente
Horst aan de Maas. De enquête behandelt per dorp de thema’s woonklimaat,
veiligheid, s ociaal klimaat, voorzieningen, bestuurlijk klimaat, identiteit van
de woonkern en het werkklimaat.
De inwoners uit Sevenum en
Kronenberg geven de leefbaarheid in
hun dorpen het hoogste rapportcijfer,
namelijk een 7,7. Broekhuizenvorst is
het enige dorp in de gemeente dat lager
dan een 7 scoort. De inwoners geven
de leefbaarheid van dit dorp gemiddeld
een 6,8. Melderslo en America scoren
daarentegen met een 7.6 weer hoog.
In Broekhuizenvorst zijn de
inwoners niet zo te spreken over de
voorzieningen in het dorp. Zo worden
winkels als een slager of bakker gemist
en ook een pinautomaat ontbreekt in
het dorp. Ook in Meterik en Swolgen
scoren de voorzieningen relatief slecht.
De inwoners geven dit onderdeel van
het dorp respectievelijk gemiddeld een
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5,5 en een 5,0. Ook hier wordt een pinautomaat gemist, maar ook een supermarkt of bakker. Een inwoner uit Lottum
reageert: “Alle kleine kernen worden
kleiner en slechter. De voorzieningen en
aanpassingen vinden allemaal plaats in
Horst.”
Over het woonklimaat en veiligheid zijn de meeste dorpen tevreden.
Bewoners van de grotere dorpen als
Horst, Sevenum en Grubbenvorst zien
vooral het voorzieningenniveau als
sterk pluspunt van hun woonomgeving.
In de kleine dorpen scoren aspecten
als rust en ruimte juist weer hoger.
Veiligheid scoort gemiddeld een 7.6
voor alle dorpen samen. Daarbij blijkt
dat de ondervraagden problemen als
inbraak in woningen, parkeeroverlast en
fietsendiefstal het liefst met voorrang
aangepakt zien.
Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de verbondenheid tussen de
inwoners in het dorp in Griendtsveen
en America het hoogst is. In deze twee
dorpen zijn de inwoners ook het meest
trots om inwoner van hun dorp te zijn.

In Broekhuizenvorst en Grubbenvorst
scoort de verbondenheid tussen inwoners het slechtst, hier geeft slechts
ongeveer 30 procent aan sterk verbonden te zijn met elkaar, in vergelijking
met de 50 tot 60 procent in America en
Griendtsveen.
Het bestuurlijk klimaat in Horst
aan de Maas, ofwel de mate waarin
burgers zich betrokken voelen bij de
lokale besluitvorming en de mate
waarin burgers het idee hebben echt
mee te kunnen praten, scoort een 6,6.
De resultaten laten zien dat zo’n 85
procent van de inwoners het belangrijk
vindt om de mogelijkheid te hebben
om mee te kunnen praten of denken
over belangrijke zaken. Slechts 34
procent zegt dit ook daadwerkelijk te
willen. Als belangrijkste thema’s zien de
mensen uit Tienray en America de verkeersveiligheid. Ook het woningaanbod
wordt in veel dorpen aangemerkt als
thema waar aandacht aan besteed zou
moeten worden. In Kronenberg, Lottum
en Swolgen maken19
inwoners zich bijvoorbeeld zorgen over
02het huuraanbod

winkel&bedrijf

in hun dorp. Bij dit thema wordt ook het
voorzieningenniveau weer aangemerkt

als belangrijk, voornamelijk door de
kleinere dorpen.

Vervolg voorpagina

Norbertuskerk is
bijna een school
We willen hier de zorg voor het
kind hier organiseren. Dan kan je
denken aan fysiotherapie of huiswerkbegeleiding”, aldus Jenneskens.
Met basisscholen De Doolgaard en
De Weisterbeek heeft Horst al twee
van dit soort kindcentra. Ook zijn er
plannen om een dergelijk concept in
Sevenum te realiseren. Hierbij wordt
gezocht naar leegstaande gebouwen die deze functie op zich zouden
kunnen nemen. “We kijken hiervoor
alleen in de grotere kernen van onze
gemeente”, zegt Van Rensch. “Je kunt
zoiets niet in een kleine kern op touw
zetten.” Jenneskens verwacht niet
dat de Twister nu ineens veel meer
aanmeldingen krijgt. “We zitten in

een vergrijsde wijk. We hopen wel
dat het gebouw een aantrekkingskracht op jonge gezinnen heeft.”
Van Rensch geeft aan dat het bouwtechnisch niet heel moeilijk was om
de kerk tot school te transformeren.
“Het was een soort doos. Die kan je
wel ombouwen. De uitdaging was
meer om met de verbouwing het
respect voor de oorspronkelijke kerk
te behouden. Ik denk dat dat goed is
gelukt”, vertelt Van Rensch, die verwijst naar het behouden van enkele
kerkelijke elementen zoals de glas-inloodramen en het doopvont.
De officiële opening van het
gebouw is op woensdag 30 maart.
Het project kostte zo’n 5 miljoen euro.

Advertorial

Wat weet jij nog van de land- en tuinbouw in Nederland?

Is boerderijeducatie dan hetzelfde als een
bezoek aan de kinderboerderij? Zeker niet!
Tot vorig jaar konden scholen via de stichting Mooiland in contact komen met bedrijven die meededen aan boerderijeducatie. Via dit platform was het mogelijk om met leerlingen bij
diverse ondernemers op bezoek te gaan. Veelal door belevend leren kwamen leerlingen in contact met het begin van de voedselketen.

Op
k
e
o
z
be
bij...
Inmiddels hebben diverse ondernemers
zich weer verzameld en willen ze graag een
doorstart maken met boerderijeducatie in
Horst aan de Maas. Ook provinciaal is
er aandacht voor deze vorm van educatie.
Vorige maand is landelijk een startsein gegeven

om boerderijeducatie meer aandacht te geven en
worden bijvoorbeeld lespakketten samengesteld
zodat het voor het primaire, voortgezet en
speciaal onderwijs nog interessanter wordt om
ook de land- en tuinbouw een onderdeel te laten
zijn van het onderwijs in Nederland.

In Horst aan de Maas kennen we een grote
diversiteit in de land- en tuinbouw en ook veel
mensen zijn direct of indirect werkzaam in de
agrosectoren.

Echter voor veel kinderen wordt het steeds
minder vanzelfsprekend om te weten hoe
ons voedsel gemaakt wordt, een tuin wordt
ingericht of hoe die mooie vaas bloemen op
tafel komt. Dankzij boerderijeducatie is het
dus mogelijk om ook de jeugd te betrekken
bij deze processen.
Projectbegeleidster Mieke Theunissen:
“Nog steeds kunnen scholen een beroep doen
op de diverse ondernemers. Daarnaast hopen
wij dat we vanaf het komende schooljaar weer
een gezamenlijke, positieve bijdrage kunnen
leveren aan het onderwijs in Noord-Limburg.”
Samen met ondersteuning van de
Limburgse Land- en Tuinbouwbond
(LLTB) gaan we nu verder en we hopen
natuurlijk dat de diverse gemeentes en
onderwijsinstellingen de meerwaarde inzien
van goede boerderijeducatie. Soms wordt
boerderijeducatie vergeleken met een
kinderboerderij maar het is zeker niet hetzelfde.
Bij de educatieboeren gaat het om kennis
delen, laten zien wat er allemaal gebeurt op de
boerderij, in het land of in de kassen en dit is
toch wel iets meer dan het knuffelen van een
konijn.” (Foto: www.emf-mediafoto.nl)
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Enige en algemene kennisgeving

Moegestreden is na een ziekbed van een maand
van ons heengegaan

Jeu Maes
Hij overleed in de leeftijd van 74 jaar.
Utrecht, John en Annerys
Adam en Benjamin
Weduwnaar van

Lies Maes – Brokmann
Familie Maes
Familie Brokmann
Maastricht, 10 januari 2016
Dr. v.d. Meerendonkstraat 19, 5961 HX Horst
De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 15 januari om
11.00 uur in Uitvaarthuis Theo Arts, Nijverheidsstraat 4 te Horst.
Aansluitend zal de crematie in stilte plaats vinden.
U kunt afscheid nemen van Jeu op donderdag 14 januari
van 19.00 uur tot 20.00 uur of op vrijdag van 10.00 uur tot 10.30
uur voor aanvang van de dienst in bovenvernoemd uitvaarthuis.

Laatst zei je: ”Ik wil nog leven”
Maar je was moe, zo moe
Iedere dag werd de wereld kleiner
de mogelijkheden minder
de levenswil bleef
het leven niet
“Tis zoals ut is”
Na alle fijne jaren die we met ons Pa en Opa mochten beleven,
hebben wij toch onverwacht afscheid moeten nemen van

Toon van den Hout
echtgenoot van

11 januari 2016

Horst,

Walter en Monique
Lisanne
Anoek

Zoon van
Daan Schell en
Roxanne Cox
Tuinderslaan 57
5961 RP Horst

Venray,

Alice en Roland
Annelou en Maik
Eline en Rick
Thom

Kleinschalig en flexibel

America, 6 januari 2016
Zouavenstraat 5,
5966 NN America
De uitvaart heeft plaatsgevonden op 11 januari j.l.

Thea van Kuyck-Arts
leeve minse, bedankt!
Jac
Willy en Marc
Tessa en Nick
Tom
Geert en Wendy
Grubbevors, jannewarie 2016

Hobbygilde Horst e.o. Het Hobbygilde
organiseert de cursus Tablet vanaf 23
februari in het Gasthoes. De cursussen
vinden plaats op dinsdagmiddag. U
neemt uw eigen tablet mee naar de
cursus. Opgave www.hobbygilde.nl

www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk. Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Nieuw douglashout kapschuren.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
De Hoelahoep specialist. Hoelahoepen
plezier, afvallen, slankere taille,
stressverlagend. Iedereen kan het, jij
ook! Jong & oud. Advies op maat bij
jou thuis mogelijk. Lizzy Coppens 06 46
38 86 25. Vandaag besteld, morgen in
huis.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

PC, laptop, smartphone reparatie.
Service aan huis! Ook software problemen, beveiliging, WiFi, opschonen,
antivirus. Vakkundig en betaalbaar.
06 14 51 11 20.

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.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

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

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

‘t Winkeltje, Herstraat 44.
Wij hebben een leuk assortiment
carnaval nieuw/vintage/traditioneel/
B.B. Bezoek onze website: www.
winkeltje-horst.nl Wij werken met
groepskorting (min.6 pers.). A.s. zondag
ook open: 12.00-17.00. Alaaf!
Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek,rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl
u wacht! Ook voor drukkers en
inslagknopen. Waar? Elke dinsdagmorgen op de weekmarkt te Horst.
Zaterdag (9 jan.) ben ik mijn grijze
Zara jas verloren in De Beurs. Zou de
vinder hem terug kunnen brengen naar
de Beurs of bel 06 81 57 38 76.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.

U I T VA A R T Z O R G

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

Kinderdagverblijf

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

Dag en nacht bereikbaar

Zoekt u nog opvang?
Kom vrijblijvend een kijkje nemen!

Yvonne
Juulke
Pepijn

Swolgen, januari 2016

Vur de groëte belangstelling, vur de bloome en kaarte
tiédes de ziekte en nao ut euverlijde vân

Geboren

Hij overleed in de leeftijd van 81 jaar

Fijn dat jullie er allemaal voor ons waren.

Wât hâjje weej dich gaer nag langer beej ôs wille hebbe,
mâr ut haet ni zoë meuge zien.



Tommy

Wij willen iedereen bedanken voor de troostrijke woorden,
lieve kaartjes, bloemen en aanwezigheid
bij het afscheid van mijn lieve man, pap en opa

Toos Litjens-Jans
Kinderen en kleinkinderen

Mich en Jo
van den Munckhof-Coenders

Truus van den Hout-de Brouwer†

Best,

Wim Litjens

Ons 50-jarig huwelijksfeest
is mede door uw vele felicitaties en attenties voor ons een
onvergetelijke dag geworden.
Hiervoor onze hartelijke dank,
ook mede namens onze
kinderen en kleinkinderen.

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl
jblijvend
Laat u vri naar uw
n
re
e
den
inform
ogelijkhe
m
n
e
js
ri
p

urnmonumenten
en restauratie

Kom kijken in de ruime toonzalen
met elk meer dan 100 grafmonumenten
en ±450 monumenten op voorraad

Venlo T: 077 320 00 88 • Heijen T: 0485 51 23 67 • www.spitnatuursteen.nl
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Open dag John Deere

Parkhotel Horst

Trouwevent

John Deere Fabriek in Horst houdt op zaterdag 16 januari open dag. Bezoekers kunnen dan tussen 11.00 en
15.00 uur een kijkje nemen in de fabriek.

In Parkhotel Horst vindt op zondag 24 januari een trouwevent plaats.
Van 11.00 tot 16.00 uur is in het hotel alles te vinden dat te maken heeft
met trouwen en bruiloften.

“We willen tegenmoet komen
aan veelvuldig verzoek van klanten
en John Deere Fans”, aldus een
woordvoerster van het bedrijf.
De bezoekers krijgen deze dag de

Het trouwevent is bedoeld voor
aanstaande bruidsparen die op zoek
zijn naar inspiratie, informatie en die
graag leveranciers willen bekijken.
Het event eindigt met een quiz,

waarbij de winnaar een compleet
verzorgde bruiloft kan winnen.
Voor meer informatie, kijk op
www.parkhotelhorst.nl/
parkhotel-horst-trouwevent

Mindful eten
In Behandelcentrum La Providence in Grubbenvorst vindt op woensdagmiddag 20 januari en zaterdagochtend 23 januari een workshop
mindful eten plaats.
Elly Cox (logopediste La Providence)
vertellen over zaken waaraan je in
het dagelijks leven aan voorbij gaat
door gedachteloos om te gaan met
eten, drinken maar ook met jezelf.
Deelnemers leren momenten te herkennen waardoor zij in kleine stapjes
verandering kunnen aanbrengen in
hun eetpatroon en leefpatroon. De
workshop is een kennismaking met
mindful eten. Ervaring met mindfulness is niet nodig. Aanmelden voor de
workshop kan via behandelcentrum@
laprovidence.nl of 077 355 56 66.

Starter in de Regio
Van Giersbergen
Aanhangwagen Service
Van Giersbergen
Aanhangwagen
Service
Eigenaar Erik van Giersbergen
Adres
Energiestraat 9
Plaats
Horst
Telefoon 06 51 27 32 00
E-mail
info@aanhang
wagen-service.nl
Website www.aanhang
wagen-service.nl
Start
01-10-2015 in Horst
Bedrijf

Activiteiten
Bij Van Giersbergen aanhang
wagen en bandenservice kunnen
klanten terecht voor advies,
verkoop, onderhoud, reparatie
en onderdelen voor of van
aanhangwagens. Van Giers
bergen verkoopt alle merken,
maten en uitvoeringen van
aanhangwagens tot een maximum laadvermogen van 3.500
kilogram. Van Giersbergen levert
zowel aan bedrijven als aan
particulieren. Voor onderhoud en
reparatie van reeds in bezit
zijnde aanhangwagens kunnen
klanten ook bij Van Giersbergen
terecht Dit kan zijn voor een
jaarlijkse servicebeurt en keuring
volgens de VCA & Focwa normen,
vernieuwen van onderdelen
zoals vloeren van paardentrailers
of twee componenten vloeren in
veetrailers, maar ook gewoon
voor het vernieuwen van een

uitgelegd hoe de machines
opgebouwd worden.
Ook wethouder Paul Driessen van
Horst aan de Maas is deze middag
aanwezig.

Presentatie over big data in Horst
M.J. Hubert van Phact bv geeft op dinsdag 19 januari een presentatie over het onderwerp big data voor het mkb.
Die vindt plaats in het Parkhotel in Horst.

Workshop

Ben je bewust van je ademhaling
kauwen en slikken tijdens je eet
momenten? Weet je wat voor eter
je bent? Wil je leren bewust te
kunnen snoepen en meer te kunnen
genieten van eten? Ontdekken dat
je alles ‘mag’ eten, maar niet alles
‘hoeft’? Dit wordt allemaal behandeld
in de workshop mindful eten op
woensdagmiddag 20 januari om
13.30 uur of zaterdagochtend 23 januari om 10.00 uur in Behandelcentrum
La Providence in Grubbenvorst. Lieke
Voesten (diëtiste Lekker in Balans) en

kans om zowel het nieuwe Visitors
Centre te bekijken als de allernieuwste
gewasbeschermingsmachines.
Via een looproute door de hele
productie wordt aan alle bezoekers

lampenpeer. Bedrijven of
particulieren die hun eigen
onderhoud of reparatie
uitvoeren, kunnen bij Van
Giersbergen terecht voor onderdelen of toebehoren zoals
remdelen, kogekoppelingen,
disselkisten, verlichtingen,
afdeknetten enzovoorts.
Heeft Van Giersbergen dit niet op
voorraad, dan zorgt het bedrijf
ervoor via ons zeer uitgebreid
net aan toeleveranciers.
Doelgroep
De doelgoep is de bouw en
nijverheid, bedrijven die werkzaam zijn in de grond-, weg- en
waterbouw en landbouw
gerelateerde bedrijven, maar
natuurlijk ook gewoon de
particulier. Een klant is een klant
en deze moet op een juiste
manier geholpen worden.
Onderscheidend vermogen
Van Giersbergen onderscheidt
zich tegenover hun concullegas
met het totaalpakket aan
diensten dat zij een klant aan
kunnen bieden. Klanten kunnen
altijd bij hen terecht, ook al is dit
buiten de normale openings
tijden. Daarnaast staat Van
Giersbergen iedereen persoonlijk
te woord, zodat een klant met
een goed gevoel en met het
juiste advies verder geholpen is.

De presentatie geeft
antwoorden op vragen over onder
meer de betekenis en het ontstaan
van big data. Ook wordt er ingegaan
op de vraag wat het mkb met

big data kan. Uit onderzoek blijkt
dat maar liefst 75 procent van de
bedrijven niet optimaal van big
data profiteren. Terwijl er verwacht
wordt dat de markt voor big data-

oplossingen voor mkb-bedrijven
tussen 2013 en 2018 groeit met
43 procent.
De presentatie begint om
20.30 uur.

Martens Systems B.V.
Plataanstraat 16
5802 EJ Venray
T +31(0)478 220 220
E info@martenssystems.nl
I www.martenssystems.nl

MONTEUR BEVEILIGING & DATA/TELECOMMUNICATIE

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!

Als servicemonteur ben je zelfstandig bezig met het aanleggen en het opsporen en
verhelpen van storingen in diverse Beveiligings- & data installaties. Je stemt je werkzaamheden af met de klant en je hebt oog voor verbeteringen in de installatie.
Daarnaast voer je periodieke onderhoudstaken en reparatiewerkzaamheden uit.
Proﬁel
• Je beschikt over een MBO opleiding elektrotechniek of gelijkwaardig
• Je hebt ervaring in het aanleggen en onderhouden van brandmeld-,
inbraak- en/of data
• Installaties, kennis van camerasystemen en telecommunicatiesystemen is een pré
• Je bent accuraat, ﬂexibel, probleemoplossend & enthousiast
• Je kunt zelfstandig werken en je bent klantgericht en representatief
• Je vindt het leuk om klanten te bezoeken
• Je vindt het leuk om in teamverband te werken
• Je bent in het bezit van een MBV diploma of bent bereid deze te halen
• Je bent bereid om mee te draaien in de storingsdienst
Wij bieden
Goede primaire en secondaire arbeidsvoorwaarden met een passend salaris.
Goed opleidingsprogramma, prettige informele werksfeer en werken in een
enthousiast team. Als zelfstandig servicemonteur heb je de beschikking over een
serviceauto.
Ben jij de gedreven en enthousiaste servicemonteur die wij zoeken?
Kom dan bij het team van Martens Systems BV!
Mail je CV voorzien van motivatie naar:
Martens Systems BV, t.a.v. Nico Versteegen: info@martenssystems.nl.
Sinds 1 januari 2016 zijn de activiteiten op het gebied van beveiliging,
telecom en ict door Elektro Martens BV ondergebracht in de zelfstandige
onderneming Martens Systems BV. Beide ondernemingen zullen in de
toekomst als zelfstandige organisaties intensief met elkaar blijven samenwerken.

van Giersbergen
aanhangwagen & bandenservice
verkoop & onderhoud & reparatie & onderdelen
Energiestraat 9 • 5961 PT Horst • 06-51273200
info@aanhangwagen-service.nl
www.aanhangwagen-service.nl
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bestel de HALLO voordeelpas 2016 op
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GEPLUKT Thei Heldens

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

gevonden. Vroeger heb ik ook wel eens
prijzen gewonnen, maar daar ga ik al
een tijdje niet meer voor. Dan ging ik
naar allerlei tentoonstellingen door
heel het land, maar tegenwoordig ga
ik vooral nog naar de tentoonstellingen
van vogelvereniging Ons Genoegen in
Horst.”

In beweging blijven

De 76 jarige Thei Heldens uit Horst heeft drie grote hobby’s in zijn leven: hij houdt en kweekt verschillende
vogeltjes, hij speelt toneel bij toneelgroep 60+ en hij speelt jeu de boules bij de club in Horst. Deze week wordt
hij geplukt.
Thei woont met zijn vrouw Jo
in Horst, maar hij is opgegroeid in
Melderslo. Vorig jaar waren ze 50 jaar
getrouwd. In de tuin van hun huis staat
een volière waar Thei zijn grote hobby
beoefent: het houden van vogels.
“Ik houd en kweek verschillende
soorten vogels, waaronder vale

Thei’s andere grote hobby is het
toneelspelen. “Daar ben ik op mijn
14e al mee begonnen. Tot mijn 28e
heb ik dat gedaan, toen kwam de
televisie en verdween het theater
naar de achtergrond. Dat vond ik erg
jammer, want in toneel kon ik echt
mezelf kwijt. Ik vind het erg leuk om te
proberen een ander persoon te spelen
en alle tekst te leren. In 1999 ben ik
bij toneelvereniging 60+ gegaan. Daar
zitten allemaal mensen die ouder zijn
dan 60 bij. We hebben zelfs een lid van
87 jaar oud. Laatst hebben we nog een
stuk gespeeld bij buurtvereniging de
Herstraat. Daarin had ik een vrij grote
rol: ik speel de knecht op een boerderij
die verliefd wordt op een van de drie
dames die de boerderij runnen. Het is
een mooie rol met wat stille humor,
daar houd ik wel van. Het stuk is minstens 25 jaar oud en geschreven door
Teng Hoeijmakers en Mart Wismans.
We hebben best vaak stukken die
door de leden zelf geschreven zijn.
We zijn nu met veertien, maar dat is
eigenlijk te weinig. Dus zoeken we nog
mensen.”

De laatste passie waar Thei veel
mee bezig is, is jeu de boules. “Ik ga
wel vier middagen per week naar
de club. Jo zit er ook bij, maar zij
komt iets minder vaak. Het is altijd
erg gezellig en we gaan naar allerlei
verenigingen in de buurt. Dan kom
je op allerlei plekken en kom je
veel mensen tegen. Het is erg leuk
voor iedereen die nog een beetje in
beweging wil blijven. We zijn met
zeker 70 leden en we blijven maar
groeien. Eigenlijk is onze huidige
locatie dan ook te klein, maar er is
nog veel onzekerheid over een nieuwe
locatie. Het lijkt mij in ieder geval erg
mooi als we een mooie binnenbaan
kunnen krijgen.”

Twintig jaar
op de tractor
Thei en Jo hebben drie kinderen en
vijf kleinkinderen. Thei heeft 40 jaar
lang voor de gemeente gewerkt.
“20 jaar heb ik er op de tractor gezeten
en de andere helft op de vrachtwagen.
Dan deed ik allerlei klusjes voor de
gemeente: onderhoud, opruimen,
vervoer, van alles en nog wat. Ook ben
ik bijna 30 jaar lid geweest van
de vrijwillige brandweer in Horst.”
Door de jaren heeft Thei veel operaties
ondergaan. Jo grapt: “De dokters
noemen hem ook wel de man van
6 miljoen, zoveel is er vervangen.
Maar ik ben vooral blij dat hij nog zo
vitaal rondloopt.”

woestijnvinken, goudvinken, putters en
verschillende bastaardsoorten. Dat zijn
verschillende soorten vogels die ik heb
gekruist. Dat vind ik het leukst om te
doen. Het is ook een stuk moeilijker,
maar ik houd wel van een uitdaging.
Ik houd onderhand al weer 55 jaar
vogels, ik heb het altijd al leuke dieren

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Oplossing vorige week:
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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HALLO in Zwitserland
De familie Fransen, familie Van der Linden en de familie Knapen gingen onlangs op reis van
Griendtsveen naar Meiringen in Zwitserland. Op de piste namen ze ook even de tijd om te poseren met
de HALLO.
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HZPC derde in medailleklassement LWK
Door: zwemvereniging HZPC
De wedstrijdafdeling van HZPC is het nieuwe jaar goed begonnen. Op zaterdag 9 en zondag 10 januari werden
namelijk de Limburgse Winterkampioenschappen gezwommen. De wedstrijd werd georganiseerd door ZV Kimbria
uit Maastricht in het mooie Geusseltbad in Maastricht. HZPC behaalde uiteindelijk een derde plaats in het
medailleklassement, met negen keer goud, vier keer zilver en acht keer brons.

Grubbenvorst
in beweging
De derde activiteit van KERNgezond Grubbenvorst vond op
vrijdag 8 januari plaats. Een aantal lokale sportverenigingen gaven in
’t Haeren sportclinics aan de kinderen van de groepen 6 van basisscholen
De Kameleon en De Samensprong.
Voordat er gesport kon worden
werden eerst de winnaars van
de foto van de maand uitgereikt.
Deze keer waren er twee winnende
foto’s uitgekozen uit de vele
inzendingen. De eerste winnaar was
Denize van De Kameleon. De tweede
winnende foto was van Roos,
Mette, Bo, Dianne en Janne van de

Bijles
Peel en Maas
Bijles in scheikunde,
biologie en wiskunde
VMBO-HAVO-VWO
Bijles bij jou thuis
06-19425475

bijles.peelenmaas@hotmail.nl
www.facebook.com/bijles.peelenmaas

Samensprong. Na deze prijsuitreiking
leefden de kinderen zich uit met
sporten. De sportverenigingen
Samourai (judo), Asparagos
(volleybal), BC Grubbenvorst
(badminton) en TV Grubbenvorst
(tennis) boden clinics aan om de
beginselen van hun sport aan de
kinderen bij te brengen.
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bestrijding van alle ongedierte
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Blitterswijck

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!
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IMPLANTEREN, GEBITSPROTHESE
EN NAZORG ONDER ÉÉN DAK
U kunt bij ons terecht voor:

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

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

Cas Versteegen, Tijn van Kuijk, Lars
Hagens en Danee Verstegen waren de
jongsten van de groep. Door hen werd
erg goed gezwommen. Zij verbeterden
op bijna alle afstanden hun persoonlijke record. Cas en Tijn behaalden
zelfs enkele medailles. Cas mocht zich
Limburgs Kampioen noemen op de
100 meter schoolslag en 100 meter
rugslag en won brons op de 100 meter
vrijeslag en zilver op de 50 meter
vlinderslag. Tijn won brons op de
100 meter schoolslag en zilver op de
100 meter rugslag.
Andere medailles waren voor Imke
van den Hoef, Manon Koster, Serafina
Vlijt, Judith van Meijel, Björn Piket en

heel verrassend voor Pieter Otten.
Imke won goud op de 100 meter
vlinderslag en rugslag en zilver op
de 100 meter vrijeslag. Voor Manon
Koster was er brons op de 100 meter
schoolslag en rugslag. Serafina nam het
brons mee naar huis op de 100 meter
vlinderslag en Judith won goud op
de 100 meter rugslag, schoolslag en
vrijeslag en zilver op de 100 meter vlinderslag. Björn Piket behaalde, na een
ietwat tegenvallende eerste dag, op de
tweede dag een bronzen medaille op
de 100 meter vrijeslag. Het estafetteteam van de junioren won daarnaast
brons op de 4x100 meter vrijeslag en
het damesteam won goud op zowel de

4x100 meter vrijeslag als op de 4x100
meter wisselslag. Behalve medailles
werden er ook veel persoonlijke records
gezwommen. Lieke Meulenkamp
verbeterde haar persoonlijke record
op de 100 meter schoolslag met
4 seconden. Anouk Seuren, Lynn Vallen
en Anna van Kuijk zwommen op vier
afstanden een (klein) pr. En dankzij de
persoonlijke records van Pleun van den
Bergh en Imke van den Hoef stelden
het junioren/jeugdestafetteteam
hun deelname aan de Nederlandse
Kampioenschappen veilig. De Neder
landse kampioenschappen voor junioren en jeugd worden gezwommen in
het laatste weekend van januari.

SV Oxalis verliest nipt
van koploper
Door: korfbalvereniging SV Oxalis
Korfbalvereniging SV Oxalis uit Horst aan de Maas speelde op zondag 10 januari tegen de ongeslagen nummer 1
van de competitie VIOS uit Ottersum. Een wedstrijd die zeer gelijk op ging en lang spannend was.
Het eerste doelpunt viel aan de
kant van SV Oxalis uit een perfect
genomen vrije worp van Elise
Dekker. Na de gelijkmaker was het
weer Oxalis die de voorsprong nam:
Chantal Nillesen verzilverde een
terecht verkregen strafworp. VIOS
schakelde daarna een tandje bij en
liep uit naar een 2-5 voorsprong. In
deze fase was het belangrijk voor
Oxalis om geen foutjes te maken bij
het uitbrengen van de bal want VIOS
strafte dit genadeloos af. Oxalis bleef
de van te voren uitgestippelde
spelwijze hanteren, lange aanvallen en
wachten op de foutjes van VIOS. En die
kwamen. Bo Cuppen en Lotte van de

Munckhof scoorden na twee fouten
van VIOS en de aansluiting was weer
een feit. VIOS bepaalde de ruststand
op 4-6.
In de rust werd er op gehamerd
dat Oxalis scherper moest worden in de
passing en het tempo uit de wedstrijd
moest halen. Het was belangrijk dat
VIOS niet in hun ritme zou komen.
Oxalis kwam sterk de kleedkamer
uit waardoor de spanning om te snijden
was. Het waren Lisette Verheijen en
Bo Cuppen die de stand weer gelijk
trokken 6-6. Wederom was het VIOS
die er in slaagde uit te lopen door drie
doelpunten op rij te scoren, 6-9. In deze
fase was het erop of eronder.

Het spel was goed en het
onderlinge vertrouwen groeide.
Lisette Verheijen maakte uit een klein
kans de 7-9. Na de 7-10 van VIOS waren
het twee prachtkansen die door Annick
Boekensteijn en Lotte Hesen koelbloedig werden afgemaakt 9-10. In deze
fase had Oxalis moeten doorzetten
maar VIOS zette het verschil weer
op twee, 9-11. Annick Boekensteijn
maakte met een mooie doorloopbal
de 10-11 Helaas mocht het niet baten
en scoorde VIOS in de laatste seconden
van de wedstrijd nog een treffer 10-12.
Ondanks het verlies kijkt Oxalis trots
terug op een sterk gespeelde wedstrijd
tegen de koploper.
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Dames Set Up delven onderspit tegen Argos
Door volleybalvereniging Set Up
De dames van Set Up hebben afgelopen weekend hun wedstrijd gespeeld tegen Argos D1. Set Up wist dat het
moeilijk zou worden tegen de dames uit de promotieklasse. Helaas is dat ook gebleken. Het werd 3-1 voor Argos.
Set Up begon in de eerste set
met een kleine voorsprong van 7-10.
Deze wist ze te behouden met haar
sterke service, een goede passing
en een krachtige maar vaak ook
slimme aanval. De dames wisten hun
voorsprong te behouden en via 9-13
en 14-19 sleepten ze de eerste set

binnen met een eindstand van 21-25.
De dames uit Meerlo leken de laatste
tijd nog maar amper met beleving te
kunnen spelen, maar het tegendeel
bewezen ze in de eerste set.
De dames van Argos deden er een
stapje bij tijdens de tweede set en
hierdoor kwamen de dames van Set Up

al snel op een achterstand van 7-6.
Gedurende deze set bleef Set Up 3 tot
4 punten achter op haar tegenstander.
De dames kwamen tot 18-15 en wilden
de set niet direct uit handen geven.
Uiteindelijk hebben ze deze set toch
verloren met 25-21.
Het verlies van de tweede set

Twee kampioenen bij Set Up
Door: volleybalvereniging Set Up
Twee teams van volleybalvereniging Set Up uit Meerlo zijn in de eerste helft van het volleybal
seizoen kampioen geworden. Het meisjes C-team, bestaande uit Milou, Marlon, Anne, Mila, Guusje,
Rachel, Emmie, Raven en coach Liezet, is tijdens de laatste wedstrijd op zaterdag 9 januari kampioen
geworden. De meiden speelden die dag tegen VCP uit Oploo en Westerbeek. De eerste set waren de
meiden erg zenuwachtig, met als gevolg dat ze deze set met moeite hebben gewonnen. De tweede set
was de spanning wat minder en hebben ze het publiek laten zien dat ze een kampioenschap waardig
zijn. Na twee gewonnen sets waren ze officieel kampioen. Tijdens de twee sets die daarna nog
gespeeld zijn, straalde het hele team en is er nog veel lol gemaakt. Ook de meiden van team Set Up
N6.3 werden kampioen.

was een domper voor Set Up na de
uitstekende eerste set. Het niveau
van de Meerlose dames zakte terug.
Ondanks een kleine voorsprong van
10-9 voor Argos, kregen de dames hun
eigen service pass niet onder controle.
Hierdoor kon er nauwelijks weerstand
worden gegeven tegen de sterke ploeg
uit Oeffelt. Vanaf 14-12 ging het mis en
kon Argos haar voorsprong vergroten.
Uiteindelijk won Argos deze set met
25-19. De laatste set leek het er niet

SV Kronenberg
ontvangt cheque
Sportvereniging SV Kronenberg heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie van
de Kronenbergse dorpsraad op zondag 10 januari een cheque ontvangen van
1.500 euro. Hiermee wil de vereniging verbeteringen aan gaan brengen in
licht en geluid bij hun accommodatie.
De vereniging heeft het plan om de
geluidsinstallatie voor binnen en buiten
te verbeteren en om LED-verlichting
aan te brengen in de kantine.
Hierdoor kunnen ook de toeschouwers
beter van de sfeer en beleving tijdens
de wedstrijden genieten, aldus
SV Kronenberg.

Meisjesteam AVOC kampioen
Door: volleybalvereniging AVOC
Meisjes CMV niveau vijf van volleybalvereniging AVOC uit America is kampioen geworden in de
vijfde klasse hoog. Het team had aan een gelijkspel tegen nummer twee Livoc uit Liessel genoeg om
eerste te worden in de competitie. Avoc is met haar 52 punten niet meer in te halen voor de
concurrentie. Het Americaanse team bestaat uit Lynn Schurink, Mirthe Cox, Ted Janssen, Mieke van
Doremaele en Janny Cuppen. Zij zijn naar de titel geloodst door trainers en coaches Carmen Cox,
Petra van Doremaele en Sandra Billekens.

meer in te zitten. Direct kwamen ze
op een achterstand van 8-4. Af en toe
kwamen de dames van Set Up nog
verrassend uit de hoek. Ze wisten nog
even aan te sluiten bij Argos met een
tussenstand van 19-19, maar het mocht
niet meer baten. Ook deze set verloor
Set Up met 25-22.
Volgende week speelt Set Up
Dames 1 om 19.00 uur thuis tegen
Saturnus/Hendriks Coppelmans
Dames 2.

Naast de bijdrage van de dorpsraad
hebben zij ook geld ontvangen van
Kronenberg=Oranje, dat bezoekjes aan
wedstrijden van Paul Verhaegh regelt.
Dit initiatief stelt 2.500 euro beschikbaar voor het licht en geluid. De vereniging hoop op zondag 20 maart alle
aanpassingen doorgevoerd te hebben.
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Wat
zeg je?

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Voornamelijk om te appen’
Het gebruik van chatapp WhatsApp is de laatste jaren flink gestegen. Sterker nog, het is onder inwoners van Horst aan de Maas de populairste bezigheid op een smartphone. Maar liefst 78 procent van de ondervraagden geeft aan de mobiele telefoon voornamelijk te gebruiken om te
appen. Bellen is ook nog altijd populair: dit wordt nog altijd door 73 procent gedaan. Maar ook de sociale media-kanalen worden veel bezocht
via de telefoon: door 32 procent van de ondervraagden. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.

Waar gebruik
je je mobiele telefoon
voornamelijk voor?

Thuis wordt een vaste telefoon nog steeds
meer gebruikt dan een mobiele telefoon.
22 procent geeft aan thuis alleen een vaste
telefoon te gebruiken en 16 procent alleen het
mobieltje. De meeste mensen (62 procent)
wisselen echter af. “Ik hou de bundel van mijn
mobiele telefoon in de gaten en bel aan de
hand daarvan mobiel of vast”, laat een van de
ondervraagden weten. Iemand anders kaart
het slechte mobiel bereik van de provider aan
en zegt daarmee genoodzaakt te zijn een vaste
telefoonlijn te behouden.
Bijna driekwart van de ondervraagden
heeft een abonnement en 28 procent geeft
aan prepaid te bellen. De fax loopt volgens het
onderzoek op zijn laatste benen want slechts

Inwonerspanel
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Top drie

78 procent

WhatsApp
73 procent

Bellen

32 procent

Social Media

1.672 leden

behoefte aan te hebben of stellen dat mensen
9 procent van de mensen uit Horst aan de Maas
die hun nummer moeten weten, het toch wel
heeft het afgelopen jaar nog gebruik gemaakt
hebben.
van het apparaat. “Ik fax alleen nog maar
voor mijn werk”, geven verschillende mensen
aan. Het papieren
TipHorstaandeMaas
‘Ik gebruik de vaste telefoon
telefoonboek
is een samenwerkings
daarentegen wordt nog
aan de hand van mijn mobiele verband tussen
door 41 procent gebruikt.
HALLO Horst aan de
bundel’
“Wel steeds minder”,
Maas en TopOnderzoek.
‘Faxen alleen nog maar voor
zegt iemand. 65 procent
Voor meer resultaten
werk’
zegt nog steeds in het
of aanmelden
‘Ik gebruik het telefoonboek
telefoonboek te staan.
voor de volgende
steeds minder’
De mensen die er niet in
enquête, kijk op www.
staan geven verschillende
tiphorstaandemaas.nl
redenen hiervoor. “Een foutje door de provider”,
Reageren?
zegt iemand. Anderen geven aan hier geen
www.hallohorstaandemaas.nl

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

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

Ingezonden brief

Veiligheid kinderen basisschool Hegelsom
Onlangs is op initiatief van de ouderraad van basisschool Onder de
Linde in Hegelsom een bord geplaatst bij het schoolplein. Op dit bord staan
enkele regels vermeld die een veilige omgeving rondom school bevorderen, zodat onze kinderen op een veilige wijze naar school kunnen komen
en naar huis kunnen gaan.

Tevens wordt sinds kort, mede
door medewerking van de gemeente
Horst aan de Maas, de Kiss and Ridezone voor ons schoolplein middels de
letters K + R duidelijk weergegeven.

’t Heike
Vastgoed B.V.
• voor € 500 uw huis
verkocht krijgen;
• gratis waarde bepaling;
• bemiddeling;
• directe aankoop
06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

www.heikevastgoed.nl

Autobedrijf

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

Wij willen iedereen eraan herinneren
dat in deze zone absoluut niet
geparkeerd mag worden en dat
de maximaal toegestane snelheid
binnen de bebouwde kom van

Hegelsom 30 kilometer per uur
bedraagt.
Ouderraad Basisschool
Onder de Linde,
Hegelsom

Alle soorten bestratingen

Alle soorten tegelwerk

Alle soorten buiten tegels
Alle soorten klinkers

Alle soorten keramische tegels
voor binnen en buiten

Grind, zand en cement

Complete badkamers

Wind- en schaduwdoeken

Piazzetta pelletkachels

Hoebertweg 6, 5966 ND America
www.haardstede.nl

www.vanrengsbestratingen.nl

www.vanveggeltegels.nl

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.perfectfinishbv.nl
+31 6 48 35 24 27
Facebook.com/perfectfinishbv
info@perfectfinishbv.nl
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

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

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL
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Ik ben klaar voor carnaval
Slechts 31 procent van de inwoners van Horst aan de Maas gaven aan het
begin van dit jaar aan al klaar te zijn voor carnaval. De overige 69 procent was
van mening dat carnaval dit jaar toch wat snel volgt op oud en nieuw. In het
weekend na Nieuwjaar kwamen namelijk al zes prinsen carnaval uit in Horst
aan de Maas. Carnaval valt vroeg dit jaar, dat mag duidelijk zijn. Omdat carnaval
zelf gevierd wordt van zondag 7 tot en met dinsdag 9 februari, zijn alle
voorbereidingen voor het feest verdeeld over slechts één maand.

“Carnaval en ook de carnavalsoptocht, ik vind het mooi om mee te
maken”, reageert iemand die wel al helemaal klaar is voor carnaval. Mart van
de Munckhof uit Horst is ook van mening dat carnaval niet vroeg genoeg kan
beginnen. “Het zou ook langer moeten duren, twee weken bijvoorbeeld. Nu kun
je pas vrijdags beginnen en dinsdag is het alweer voorbij. De voorbals zijn ook
super. Samen ‘sjoenkele’ en zingen verbroedert meer dan een overvloedig
kerstdiner. Kerst kun je wat mij betreft overslaan.”

Ieder dorp hoort een eigen kroeg te hebben
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Het gaat nog niet zo goed met de Nederlandse cafés. Uit cijfers van het CBS
blijkt dat hoewel restaurants en hotels de crisis weer ongeveer te boven zijn,
het met cafés juist steeds slechter gaat. Toch zien veel mensen een café als een
belangrijke voorziening voor een dorp. Niet ieder dorp in Horst aan de Maas heeft
een echte kroeg en dat kunnen mensen soms best jammer vinden. Want als je
een avondje naar de kroeg wilt, dan doe je dat toch het liefst in je eigen dorp.
In de leefbaarheidsenquête van gemeente Horst aan de Maas gaven inwoners

van de gemeente aan een café een belangrijkere voorziening te vinden dan
bijvoorbeeld een kerk, jeugdsoos of snackbar.
Aan de andere kant is een kroeg in een klein dorp gewoon niet altijd
haalbaar. Het gaat al slecht met cafés in Nederland, dus een café op een plek
waar al niet zoveel mensen wonen is gewoonweg niet rendabel. En zo erg is het
ook weer niet om een dorp verder naar de kroeg te gaan.
Ieder dorp hoort een eigen kroeg te hebben. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 01) > Cannabisteelt moet gereguleerd worden > eens 58% oneens 42%

Het HELE JAAR
Het
JAAR
in
deHELE
aanbieding
in de aanbieding

INKOOP-VERKOOP ASSISTENT
FULLTIME

INKOOP-VERKOOP
ASSISTENT FULLTIME m/v

Eurogreen International BV is een internationaal opererend bedrijf betreffende
verpakte boomkwekerijproducten voor met name discount/supermarkt,
bouwmarkt, groothandel en postorderbedrijven. Voor onze inkoop/verkoop
zoeken we iemand die hierin fulltime kan ondersteunen.

Eurogreen International BV is een internationaal opererend bedrijf
betreffende verpakte boomkwekerijproducten voor met name
FUNCTIE-EISEN
discount/supermarkt, bouwmarkt, groothandel en postorder• MBO/HBO werk en denkniveau op gebied van boomkwekerij.
bedrijven.
Voor onze inkoop/verkoop zoeken we iemand die hierin
• Goed cijfermatig en commercieel inzicht.
fulltime
kan
• Geen 9 tot ondersteunen.
5 mentaliteit.
• Flexibel en acuraat.
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
FUNCTIE-EISEN
• Goede beheersing van de Duitse en/of Franse taal is een pre.
• Goede kennis
van Microsoft
Office. op gebied van boomkwekerij.
• MBO/HBO
werken denkniveau
•
Kennis
van
planten.
• Goed cijfermatig en commercieel inzicht.

• Geen 9 tot 5 mentaliteit.
• Flexibel
en accuraat.
FUNCTIEOMSCHRIJVING
• Goede
beheersing
van de Nederlandse
en Engelse taal in woord
• Voorraadbeheer
verpakkingsmaterialen
en planten.
• Inkoop/verkoop
en
geschrift. orders invoeren, begeleiden en afhandelen.
• Coördineren
van tijdige
vanen/of
ingekochte
materialen.
• Goede
beheersing
vantoelevering
de Duitse
Franse
taal is een pre.
• Contact met toeleveranciers en klant.
• Goede
kennis van
Microsoftvan
Office.
• Administratieve
ondersteuning
de afdeling inkoop – verkoop.
• Kennis
van planten.
• Ondersteuning
bedrijfsbureau m.b.t. plannen productie binnen- en
buitenland.

Bij Jumbo hebben we nu bovenop de laagsteprijsgarantie ook Jaaraanbiedingen.
Bij Jumbo
hebben
we nu bovenop
laagsteprijsgarantie
ookzeJaaraanbiedingen.
Dat zijn
heel veel
producten
die je alsde
gezin
vaak gebruikt. En
zijn niet een week,
Dat zijn
die je als Dat
gezin
gebruikt.
Enboodschappen
ze zijn niet een doen.
week,
maar
het heel
heleveel
jaarproducten
in de aanbieding.
is vaak
nog eens
rustig

Elke zondag open van 11.00 tot 17.00 uur

maar het hele
jaar in de aanbieding.
Dat is nog
eens
rustig
doen.
Horsterweg
64, Sevenum
077
- 467
24boodschappen
24

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Naast een prettige informele werksfeer bieden we goede arbeidsvoorwaarden
• Voorraadbeheer
verpakkingsmaterialen
engoede
planten.
en een marktconform
salaris. Ook bieden we een
kans op een vaste
aanstelling.
• Inkoop-/verkooporders
invoeren, begeleiden en afhandelen.
• Coördineren
van tijdige toelevering
van ingekochte
materialen.
ALS JE GEÏNTERESSEERD
BENT NEEM
DAN CONTACT
OP
• Contact
met toeleveranciers
en SANDER@EUROGREENBV.COM
klanten.
MET SANDER
THIJSSEN VIA:
• Administratieve ondersteuning van de afdeling inkoop – verkoop.
• Ondersteuning bedrijfsbureau m.b.t. plannen productie binnenen buitenland.
Naast een prettige informele werksfeer bieden we goede
arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris.
Ook bieden we een goede kans op een vaste aanstelling.
ALS JE GEÏNTERESSEERD BENT NEEM DAN CONTACT OP
MET SANDER THIJSSEN VIA: SANDER@EUROGREENBV.COM

Deze aanbiedingen zijn geldig van
Deze aanbiedingen zijn geldig van
woensdag
30 december 2015 t/m 31 december 2016.
woensdag 30 december 2015 t/m 31 december 2016.
Kijk opKijk
Jumbo.com
voor het
en deenspelregels.
op Jumbo.com
vooraanbod
het aanbod
de spelregels.

Crist Coppens
JumboPhicoop,
Phicoop,
Sevenum,
Horsterweg
Jumbo
Sevenum,
Horsterweg
64 64

KEURSLAGERKOOPJE
geldig t/m zaterdag
16 januari 2016

Hacheepakket
500 gram vlees, uien
en kruiden €6,95

4 varkensoesters met saus €6,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Wim
weet
het
Persvrijheid. Dat is voor mij
als journalist natuurlijk een
groot goed. Zonder de inspan
ningen van journalisten
hadden de Verenigde Staten in
de jaren zeventig waarschijn
lijk een andere president
gehad en zaten Fred Teeven en
Ivo Opstelten er nu nog
warmpjes bij op het ministerie
van Veiligheid en Justitie.
In EU-land Polen lijken ze
niet zo overtuigd van het nut van
een onafhankelijk journalistiek
apparaat. Daar heeft de president vorige week een nieuwe
mediawet ondertekend die de
macht van de media moet
beperken. Met de nieuwe wet
kan de regering de directie en
hoofdredactie van de publieke
omroep ontslaan. Heel handig
voor wanneer de Poolse versie
van Nieuwsuur een bonnetje op
het spoor komt van een van de
bewindslieden. Of voor wanneer
er declaraties voor taxiritten van
bestuurders onder het tapijt
moeten worden geveegd.
In mijn nog prille journalistieke carrière is er mij –in de
meeste gevallen- bij journalistieke opdrachten medewerking
verleend; gemeenten gingen
mijn verzoeken niet op een
dubieuze manier uit de weg en
ik ben bij andere instanties niet
vaak op een vorm van onwelwillendheid gestuit. Ook niet toen
ik voor deze krant een keer een
Poolse benefietavond in The
Shuffle bezocht. Bijna alle
aanwezigen die avond waren
van Poolse komaf, maar de
enige barrière was af en toe de
taal. Ik bespeurde geen grotere
afkeer dan bij Nederlands jegens
mij als journalist. Dat de Poolse
regering het nu nodig vindt deze
maatregel te nemen, heeft dus
niet zo zeer iets met de Poolse
mentaliteit te maken. Of zij
waren uitstekend ingeburgerd.
Overigens is deze machtspolitiek niet uniek voor dat land. In
Europese landen als Hongarije
en Wit-Rusland nemen ze het
ook niet altijd even te nauw met
de rechten van onze beroepsgroep. Ik ben blij dat in
Nederland doorgaans het
gezonde verstand regeert.

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
14 januari 2016
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Commissie
Samenleving
Openbare bijeenkomst op dinsdag 19 januari
2016 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Horst aan de Maas. De vergadering
wordt live in audio uitgezonden via de website.
Op de agenda staan onder andere de onderwerpen “Rapport Meldpunt Werkgroep Wmo Alert”,
“Ontwikkelingen Gasthoês” en “Harmonisatie
begroting, Brandweer organisatieplan, Regionaal
Risicoprofiel, MJB 2016-2019 VRLN en Wijziging
Gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Limburg-Noord”. Verder worden de voorstellen van de raadsvergadering van 2 februari 2016
besproken. Voor deze commissie komt daarvoor
in aanmerking: Voorstel tot het vaststellen van de
gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen
van niet-gesprongen explosieven uit WO2 in de

monitor SOCIAAL DOMEIN
jaren 2010 tot en
met 2015 op een totaalbedrag van € 251.213,93.
Meer informatie over deze vergadering vindt u op
de website www.horstaandemaas.nl.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom !
Indien u dit wenst kunt u inspreken tijdens de
vergadering van de commissie Samenleving.
In dat geval kunt u contact opnemen met de
grifﬁer, Ruud Poels. Dit kan telefonisch via
06-51 85 28 91 of per mail via
grifﬁer@horstaandemaas.nl

Hoe zit het met de aantallen?
Hoezo vraagverheldering?
Ondersteuning aan jeugd?

Commissie Ruimte

'Milieubeoordeling Effecten van de gebiedsontwikkelingen Klavertje 4, LOG Witveldweg
en CVI Raaieinde in de kernen in de gemeente Horst aan de Maas' en start evaluatieonderzoek in 2016.
Indien u dit wenst kunt u inspreken tijdens
de vergadering van de commissie Ruimte.
In dat geval kunt u contact opnemen met
de grifﬁer, Ruud Poels. Dit kan telefonisch
via 06 - 51 85 28 91 of per mail via
grifﬁer@horstaandemaas.nl
Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de www.horstaandemaas.nl.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom!

Thema januari 2016

Blik op de toekomst!
Wil je ook meedoen aan onze
fotowedstrijd? Wat zijn je plannen
dit jaar? Heb je goede voornemens?
Deel
jouw blik op de toekomst en
HORST AAN DE MAAS
leg deze vast op de gevoelige plaat.

KIEK

Stuur je foto in via de Facebookpagina van de gemeente.

Ondersteuning aan volwassenen?
Hoe lang is de doorlooptijd?
Hoe is het met tevredenheid?

Hoe lang is de
doorlooptijd?

Openbare bijeenkomst op woensdag
20 december 2016 om 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis in Horst aan de Maas.
De vergadering wordt live in audio uitgezonden
via de website.
Op de agenda staat onder andere de onderwerpen “Regionale uitwerkingen Provinciaal
Omgevingsplan Limburg (POL)” en “Rapport
Milieubeoordeling Effecten van de gebiedsontwikkelingen Klavertje 4, LOG Witveldweg
en CVI Raaieinde in de kernen in de gemeente
Horst aan de Maas”. Verder worden de voorstellen van de raadsvergadering van 2 februari 2016
besproken. Voor deze commissie komen daarvoor
in aanmerking:
• RV 6 Voorstel tot het vaststellen van het Beleidsplan Openbare verlichting 2016-2025
• RV 7 Voorstel tot het starten van de vaststellingsprocedure Nota bodembeheer OoijenWanssum inclusief de bijbehorende (water)Bodemkwaliteitskaart
• RV 8 Voorstel tot vaststelling van het rapport

X

De monitor Sociaal Domein geeft elk kwartaal
een getalsmatig overzicht van ondersteuning
en zorg. Met de monitor kan de gemeente
trends volgen en daar naar handelen. Maar
wat zeggen de getallen? Wat betekent bijvoorbeeld die doorlooptijd?
Doorlooptijd
‘Doorlooptijd’ is de tijd tussen het moment waarop
een inwoner een ondersteuningsverzoek doet bij de
gemeente en het moment waarop die ondersteuning geregeld is. Daar staan termijnen voor. Halen
we die? En, vraag twee, hoe doen we dat dan?
Zorgvuldigheid en maatwerk
Om met de eerste vraag te beginnen: Soms halen we
die termijnen ruim en soms blijkt dat wat lastiger.
Dat heeft alles te maken met de ondersteuningsvraag zelf en van wie die vraag komt. Gaat het
over werk en inkomen, dan is bijna 100 % binnen
de termijn (28 dagen). Dat komt omdat er -en dat
is meteen het antwoord op de tweede vraag- snel
‘aan de poort’ al mogelijkheden geboden worden

Voorbeeld uit de

om iemand weer aan een baan te helpen (bv. reïntegratietrajecten). Pro-actief aan de slag, door goede
afspraken te maken met ondernemers en andere
partners in een zichzelf steeds makkelijker vindend
netwerk. Ook dat werpt z’n vruchten af.
Kwaliteit en kwantiteit
Verzoeken op zorggebied (Wmo) liggen vaak wat
complexer. De gebiedsteams gaan zorgvuldig te
werk. Als het nodig is door expertise van buitenaf in
te schakelen. Bij jeugdigen gaat het soms om meer
dan één instantie. Kwaliteit gaat dan voor snelheid.
Maar zelfs dan is het streven om binnen de termijnen
te blijven. Bij Wmo en jeugd wordt in 2015 veel tijd
gestoken in de herindicatie-gesprekken. Men ontvangt dan al ondersteuning maar die moet vanwege
de continuïteit van zorg in het overgangsjaar 2015
opnieuw tegen het licht worden gehouden.
De hele monitor bekijken?
Kijk voor de monitor Sociaal Domein op
www.horstaandemaas.nl/monitor.
Daar vind je ook de vorige vier artikelen.

praktijk

Klant bepaalt het tempo

KIEK

HORST AAN DE MAAS

Jij doet toch ook mee?

“Vanuit het gebiedsteam ben ik betrokken geweest bij een meisje met
een verstandelijke beperking. Zij wilde op zichzelf gaan wonen. Het liefst
zonder begeleiding, maar al snel bleek dat dit niet haalbaar was.
Verschillende gesprekken zijn er geweest. We hebben daarin haar tempo gevolgd.
Dat zorgde ervoor dat zij uiteindelijk zelf bij een zorgaanbieder op bezoek is gegaan. Daar vond ze de
ondersteuning die precies aansloot bij haar wensen. Het hele traject heeft vier maanden geduurd. Door
het tempo van de klant te volgen, heeft ze nu zelf ook een goed gevoel bij de ondersteuning die het
voor haar mogelijk maakt om haar wens op den duur te vervullen.”

Vrijwilligersinstellingen
kunnen opnieuw vouchers
(t.w.v. € 500,-) aanvragen

Militaire oefening
In onze gemeente is een oefening gepland
van 18 t/m 22 januari 2016.
Ongeveer 27 militaire voertuigen verplaatsen
zich hoofdzakelijk op bestaande wegen en

Kijk op www.horstaandemaas.nl/vouchers voor uitgebreide informatie en de voorwaarden.

Melding over milieu?
Altijd gemeente bellen
Overlast door stank of geluid? Lichthinder?
Asbest aangetroffen of een bodemverontreiniging? Voor deze en alle overige meldingen
op het gebied van milieu belt u voortaan het
centrale nummer van de gemeente:
077-477 97 77. Tijdens kantooruren krijgt
u direct een medewerker aan de lijn waar u
uw melding kunt doen. Buiten kantooruren
kiest u in het keuzemenu voor optie 2 en u
kunt uw melding doorgeven. Met ingang van
7 januari is de gemeente het adres voor alle

paden, op bepaalde plekken wordt ook
opstelling ingenomen. Er wordt geen
gebruik gemaakt van (oefen)munitie.
Het gewone verkeer zal hier geen hinder
van ondervinden.

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

milieumeldingen. De meldingen gaan via een
centrale meldkamer naar de toezichthouders
die vervolgens bepalen wat er moet gebeuren.
Tot nu toe gingen meldingen over overlast op
het gebied van milieu via de meldkamer van
de politie. De omliggende gemeenten, waarmee Horst aan de Maas nauw samenwerkt op
het gebied van vergunningverlening, toezicht
en handhaving, gebruiken vanaf 7 januari ook
het eigen telefoonnummer in combinatie met
een centrale meldkamer.

America
Dorperpeelweg 12-15

Hegelsom
Stationsstraat 147

Broekhuizen
Oude Vonkelweg 2

Horst
Veld Oostenrijk 13
Stationsstraat 82
Steenstraat 2

Broekhuizenvorst
Vertrokken naar
onbekende bestemming

Lottum
Houthuizerweg 16a
Zandterweg 26

Meterik
Dr. Droesenweg 7
Crommentuynstraat 47
Sevenum
Steeghoek 4-6
Tienray
Nieuwe Baan 52

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

ANBISE afslank- detox- hypno coaching

HUIS van de STREEK

anco lifestyle centre

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

Beej Mooren

Lunchroom Lekker Gewoën

Boerderijwinkel Lenders

Museum de Kantfabriek

Bootcamp Power

My-LifeSlim www.mylifeslim.com

Camps Optiek

Paramedische Voetzorg Horst

Center Parcs Het Meerdal

Pearle Opticiens Horst

De Golfhorst

Praktijk Ik Leer

DMS-Service

Slender You Fit

Duet Kappers

Staatsie 1866

Eetcafé ’t Dörp

Stichting Booremert, Vers vaan Hôrs

Eethuis BRaM

Studio for Hair

FotoID

Toffedag.nl

Goed Haar en Visagie

Toffe Dagstrand

Het LoopCentrum

Ut Snoephuuske

Hof van Kronenberg

VARG Outdoor & Travel

www.anbise.com, Sevenum

Groenewoudstraat 1, Horst
Grubbenvorsterweg 34, Sevenum
www.bootcamppower.nl, Horst
Sint Lambertusplein 2, Horst
www.dagjemeerdal.nl, America
Raamweg 8, America
Ulsheggerweg 2b, Lottum
Peperstraat 12a, Sevenum

Generaal Dempsystraat 11, Swolgen
St. Lambertusplein 2a Horst
Hofstraat 2, Meerlo

Stationsstraat 137, Hegelsom
Kronenbergweg 19, Kronenberg

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst
Americaanseweg 8, Horst
Sevenum en Swolgen

Hof te Berkel 1-9, Horst
Steenstraat 3, Horst

Pieter Belsstraat 34, Horst
Weltersweide 1, Horst
Stationsstraat 151, Hegelsom
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www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst

Maasbreeseweg 1, Sevenum
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Venrayseweg 11, Horst

Steenstraat 2, Horst

*v.a. 8

Deelnemers

Lambertusplein, Horst

Vlasvenstraat 4c, Melderslo
www.toffedag.nl
Dagstrand Kasteelsebossen, Horst
Kerkstraat 26, Horst

Gebr. van Doornelaan 90, Horst
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Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas

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

Transparante politiek
D66 is voorstander van een open en transparante politiek. Niet alleen
het resultaat is van belang, maar vooral ook de weg waarop we dat
bereiken. Een resultaat mag vaak goed lijken, maar als niet het juiste
proces is gevolgd, worden nog betere mogelijkheden over het hoofd
gezien. Dat is één van de redenen waarom we die open en transparante
politiek voorstaan. Bovendien kunnen bij gebrek aan transparantie
onwenselijke en niet doorzichtige spelletjes worden gespeeld.
D66 zal ook in dit nieuwe jaar
maximaal inzetten op die transparantie. Nodig? Denk maar aan de korfbalvereniging die door de wethouder in

Horst werd ondergebracht zonder ook
andere relevante verenigingen hierbij te
betrekken, of de Kasteelboerderij waar
nog steeds niet duidelijk is waarom die

voor een weggeefprijs een andere eigenaar moest hebben. Ook kunnen we
nu bedenkingen hebben over hoe het
proces rond de Sportzone loopt. De wethouder is daar al van het begin af aan
zelf nauw bij betrokken, maar wordt nu
‘overvallen’ door een groepje ondernemers die hem hun plannen hebben
voorgeschoteld. De wethouder gaf eind
vorig jaar aan dat hij deze voorstellen
volkomen onverwacht te horen kreeg.
Terwijl je er de hele tijd midden inzit?

De vraag is hier weer of er wel open
spel wordt gespeeld. Zou de wethouder
nu niet meteen aan moeten geven
wat de plannen rond de Sportzone zijn
en zou hij niet een duidelijke discussie in de raad moeten hebben gevoerd
waar kaders gesteld worden voor deze
eventuele Sportzone? Zoals bijvoorbeeld
de plaats van een zwembad (na onze
eerste bedenkingen over de Kasteelse
bossen is men wel erg snel met het
aangeven dat het zwembad daar wel

zou moeten komen). Het beïnvloeden
lijkt al een poos aan de gang. Zou er
dan ook al een plek voor extra slaapcapaciteit voor sporters vastgesteld
zijn? Ging het bij de Kasteelboerderij
dan niet alleen om een kopje koffie
of een pannenkoek? We zullen zien,
doorzichtig is het nu niet. Wij zullen
proberen die transparantie voor u te
bereiken.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

Faillissement en werkgelegenheid
Hebben faillissementen in de detailhandel ook gevolgen voor de
werkgelegenheid Horst aan de Maas? De afgelopen weken staan de kranten
vol van faillissementen van winkelketens als warenhuis V&D, drogisterij DA,
schoenenzaken Manfield, Invito, Pro Sport, Dolcis, Scapino en Maxwell.
Oorzaken voor faillissementen in de retail zijn divers. Niet tijdig inspelen op
veranderend consumentengedrag, de groei van de webwinkels, de outlets
in de regio en zelfs het weer wordt als oorzaak genoemd.
Niet alle bovengenoemde ketens
hebben filialen in onze gemeente
Horst aan de Maas, maar zeker is dat
er toch ook de nodige mensen uit onze

gemeente nu te maken krijgen met
ontslag. Geen fijne gedachte, maar wel
de realiteit. Daar ligt ook een uitdaging
voor de lokale politiek.Hoe krijgen wij

de mensen die nu (helaas) langs de
kant staan weer aan het werk? Waarbij
we ons realiseren dat enkele doelgroepen het nog extra zwaar hebben:
schoolverlaters zonder ervaring, de
vijftigplussers en de mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Het CDA
vindt werkgelegenheid belangrijk zowel
voor de mensen persoonlijk als ook voor
de lokale economie. Werken is de beste
sociale zekerheid. Samenwerking tussen
overheid en ondernemers is nu cruciaal.

De gemeentelijke overheid moet
samen met het centrummanagement
en de lokale ondernemersverenigingen
verstandige besluiten nemen om
leegstand tegen te gaan en werkgelegenheid te behouden. Als CDA steunen
we een ‘sociaal akkoord’ met lokale
ondernemers. Wat ons betreft alle hens
aan dek voor de werkgelegenheid in
Horst aan de Maas.
Hay Emonts,
CDA Horst aan de Maas

Bezuinigingen in de huishoudelijke ondersteunende zorg
Drie miljard moesten we landelijk, van staatssecretaris Van Rijn,
bezuinigen op de zorg. Door deze grote bezuinigingen hebben onder
andere in de thuiszorg al duizenden zorgmedewerkers hun baan verloren
en zijn nog veel meer mensen hun zorg kwijtgeraakt. Mede hierdoor
zitten ook veel thuiszorgorganisaties in de problemen. Ook hier in
de regio.
Dit is één van de gevolgen waar
de SP al vanaf het begin voor heeft
gewaarschuwd en zich landelijk
en lokaal actief voor heeft ingezet.
Omdat de gemeente voor deze

zorg verantwoordelijk is, is de SP
heel benieuwd hoe onze gemeente
hiermee omgaat. Onlangs sloten
het kabinet, de gemeenten en de
vakbonden een akkoord. Het kabinet

laat het overkomen alsof ze extra
geld steken in onze zorg. Echter in
werkelijkheid komt er maar een
fractie van wat ze eerder weghaalden
terug voor zorg.
Het is zeker een goed begin,
maar hiermee zijn de problemen
in de zorg dus nog lang niet
opgelost. In dit akkoord wordt onder
andere 300 miljoen gestoken in de
huishoudelijke en ondersteunende
zorg. We hebben nu aan het college

gevraagd om deze gelden, die
straks door dit akkoord naar onze
gemeente komen, ook daadwerkelijk
te oormerken voor de huishoudelijke
en ondersteunende zorg. Wij zien dit
als een mooie kans voor het college
om hiermee een goede bijdrage te
leveren aan hun coalitieakkoord met
als titel: ‘werken aan werk, zorgen
voor zorg’.
Aniet Fonteyne,
SP Horst aan de Maas

De Horster maat
Een nieuw jaar met bestaande en nieuwe thema’s staat op de rol.
Zoals in ons stuk van vorige week al aangegeven kan dat gaan om
het voortborduren op thema’s die in de voorbereidingsfase in 2015 al aan
de orde zijn geweest.
Zo gaan we het tweede jaar in
van de decentralisaties in het sociaal
domein. De eerste bevindingen zijn
al verwerkt in een evaluatie en de
feedback was over het algemeen
positief. Er is echter geen ruimte
om op de lauweren te gaan rusten.
Een kritische benadering blijft op
z’n plaats. Zeker omdat het mensen

direct raakt, is zorgvuldigheid pure
noodzaak. Daarnaast is er nog altijd
ruimte om verbeteringen door te
voeren. De zogenaamde Horster maat
heeft hier z’n vruchten afgeworpen,
juist op kleine(re) schaal is het
overzichtelijker om zaken op te pakken.
Een groot voordeel ten opzichte van
grotere gemeenten om ons heen. Grote

thema’s die dit jaar vol aan bod komen
zouden bij voorkeur dan ook volgens
dezelfde maat opgepakt dienen te
worden. De eventuele oprichting van
een Sportzone, de verbouwing van het
Gasthoês, de herstructurering van het
accommodatiebeleid en de verbouwing
of nieuwbouw van het zwembad zijn
hiervan voorbeelden. Ontwikkelingen
die perfect passen in een visie om de
gezondste gemeente in de regio te
worden. Gezond in de breedste zin van
het woord. Zorgen voor een woon-,
werk- en leefklimaat waar iedere

inwoner van onze gemeente zich thuis
voelt als in een warm bad. Gekoppeld
aan duurzaamheid naar de toekomst
toe. Op een aantal fronten kunnen
we ons al koploper noemen en daar
mogen we trots op zijn. Zo wordt het
scheiden van afval in onze gemeente
landelijk veelvuldig geprezen. Echter
ook duurzaamheid in de vorm van een
financieel verantwoord gemeentelijk
beleid dient gewaarborgd te worden.
Het stimuleren van energiebesparende
maatregelen, het bieden van
langdurige arbeidsplaatsen, het

behouden van goed onderwijs,
het voorzieningenniveau op peil
houden (ook in de omringende
dorpen) en het zuinig zijn op een
groene omgeving zijn belangrijke
pijlers. Alles volgens de Horster maat
en met inspraak van inwoners en
andere belanghebbenden. Wilt u
hierover in gesprek dan zijn wij altijd
aanspreekbaar.

Eric Seuren,
PvdA Horst aan de Maas
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Floor Driessen
12 jaar
Horst
Dendron College

Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Dan zou ik graag een rood
Volkswagenbusje willen hebben.
Ze hebben een leuke vorm en rood
vind ik een mooie kleur. Je kunt het
gebruiken als auto en camper. Ik zou er
mee door Europa gaan rijden. Maar dan
moet ik eerst 18 jaar zijn. Dan ben ik
van plan mijn rijbewijs te halen.
Wat is het beste en wat het slechtste
cadeau dat je ooit gegeven hebt?
Ik geef nooit echt slechte cadeautjes
aan iemand, omdat ik het zelf ook
niet leuk vind om een slecht cadeau
te krijgen. Samen met vriendinnen
heb ik wel ooit een super leuk cadeau
gegeven. Het was een high ranja bij
Beej Mooren. Dat is een soort van high
tea, maar dan met ranja. De ontvanger
vond het heel leuk. Het was wel
grappig, want we hadden vijf kannen
ranja met elkaar leeggedronken.
Als je getuige zou kunnen zijn van
een gebeurtenis in het verleden,
welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik graag bij de eerste stap op
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de maan willen zijn. Het lijkt me leuk
om te zweven in de ruimte en mooi om
het heelal en de aarde van bovenaf te
zien. Later wil ik heel graag sterrenkundige worden.
Wat is je favoriete uitgaans
gelegenheid in Horst aan de Maas?
Ik ga nog niet echt uit, maar ik vind het
wel erg leuk om te gaan zwemmen
met mijn vriendengroep. Vaak gaan we
bij De Berkel discozwemmen. Dat is op
de laatste vrijdag van de maand. Bij
De Berkel is een leuke glijbaan, een
koud en een warm bad. Het koude bad
is dieper, dat is wel leuker om in te
zwemmen.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Als ik nog eens iets opnieuw zou
kunnen doen, dan zouden dat het
kamp, gala en de musical van groep 8
op De Doolgaard zijn. Dat waren hele
leuke herinneringen en ervaringen.
Vooral omdat het zo’n leuke klassen
en juffen waren.
Wat is het eerste dat je je als kind
kan herinneren?
Vroeger toen ik ongeveer 3 jaar was,
wilde ik ’s avonds altijd voorgelezen
worden door mijn vader of moeder uit
het boek Muisje Andersom. Ik wilde
Muisje Andersom ook altijd nadoen,

aan
Floor Driessen

dus zei ik goedemorgen in plaats van
welterusten en ging ik andersom in bed
liggen.
Welk nummer heeft een speciale
betekenis voor jou?
Ik heb ooit viool gespeeld op mijn
opa’s crematie. Het liedje heet
Don’t Leave Me. Ik vind het een heel
mooi liedje en mijn opa had het vast
ook mooi gevonden. Op de crematie
ging het liedje helemaal foutloos,
dat vond ik wel bijzonder.
Stad of dorp?
Een dorp, omdat het in een stad altijd
druk is en je moet langer fietsen om
ergens te komen. In een dorp kun je
gewoon overal heen met de fiets of te
voet en er is alles wat je nodig hebt.
Ook is een dorp rustiger.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
De beste uitvinding zou een machine
zijn die opruimt. Ik vind opruimen nooit
leuk om te doen. Als ik mijn kamer
moet opruimen, dan ga ik vaak iets
anders doen.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik graag op Curaçao te wonen.
Ik ben er nog nooit geweest, maar
familie van ons woont er nu. Het lijkt
me een leuk land met al die gekleurde

huizen. Er is een gezellige sfeer en de
zon schijnt altijd.
Wat is jouw stopwoordje?
Mijn moeder heeft mijn stopwoordje
opgemerkt en ze vindt het erg irritant.
Mijn stopwoordje is ‘dut ow best’.
Ik zeg het als iemand iets gaat doen
en het mij niet zoveel uitmaakt.
Bijvoorbeeld als mijn moeder zegt dat
ze naar de winkel gaat, dan zeg ik:
‘dut ow best’. Ik weet eigenlijk niet hoe
ik eraan kom.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Eigenlijk heb ik twee grote beslissingen laatst genomen. De eerste was
dat ik naar het Dendron College ging.
Dat was niet zo’n moeilijke keuze.
Ik had havo/vwo-advies, dus daarmee
kon ik niet naar het Citaverde. Ik vind
het Dendron een hele leuke school.
Het is er niet té druk, maar gewoon
gezellig. De tweede beslissing was dat
ik gestopt ben met vioolspelen. Ik heb
zeven jaar viool gespeeld, maar ik vond
het niet meer zo leuk en ik heb nu
elke dag huiswerk. Ik heb wel een jaar
getwijfeld of ik wel of niet zou stoppen
met vioolspelen.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Ik heb niet echt een leukste vak of
stomste vak. Maar de leukste vakken
vind ik KVB en gym. Bij KVB kun je
tekenen en knutselen, dat vond ik
altijd al leuk om te doen. Bij gym
kun je lekker bewegen. De minst
leuke vakken vind ik wiskunde en
geschiedenis. Geschiedenis vind ik
niet heel boeiend en onze docent
van wiskunde geeft altijd heel veel
huiswerk op. Dat vindt onze klas niet
zo leuk, omdat we dan lang aan ons
huiswerk zitten.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Ik heb niet echt een leukste dag.
Maar ik vind het wel altijd leuk en
gezellig als er vrienden of familie zijn.
Bijvoorbeeld op verjaardagen of met
Sinterklaas, Kerst en nieuwjaar.
Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
dan kiezen?
Dan zou ik graag Superman willen zijn.
Het lijkt me heel leuk om te kunnen
vliegen, dan kun je alle huizen onder
je zien. En hij helpt allerlei mensen.
Mij lijkt het ook leuk om mensen in
nood te helpen.
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Theorie
ramp
Het vernieuwde theorieexamen voor het autorijbewijs
blijkt zo verschrikkelijk
moeilijk te zijn dat kandidaten
massaal zakken. In het derde
kwartaal van 2015 slaagde
slechts 38 procent voor het
gevreesde theorie-examen.
Gelukkig behoor ik tot die
minderheid die de eerste keer
wél slaagde voor het theorieexamen. Maar dat wil niet
zeggen dat ik er geen moeite
voor heb moeten doen.
Het theorie-examen is nu
eenmaal geen examen waar je
met een uurtje bordjes in je
hoofd knallen je papiertje zult
behalen. Helaas moest ik mijn
halve kerstvakantie opofferen én
heb ik bovendien ook nog twee
dagen een theoriecursus
gevolgd. Een beetje tureluurs
word je er wel van. Neem de
gevaarherkenningsvragen.
Je krijgt een plaatje te zien met
een bepaalde verkeerssituatie,
bijvoorbeeld dat je 30 kilometer
per uur rijdt en dat er een paard
aankomt. De vraag die gesteld
wordt is: ‘Wat doe je?’.
Gas geven, remmen of niets
doen. Bij het witte paard was
het wel de bedoeling om te
remmen en bij het zwarte paard
niet, want dan zou het paard
schrikken. Misschien nog wel het
ergste van alles, ik dacht niet:
‘Hoe zou ik hier in de praktijk op
reageren?’, maar ik dacht juist
‘Hoe zou het CBR willen dat ik in
de praktijk reageer?’ En dan mis
je als CBR toch het hele punt van
dit onderdeel, dat in de praktijk
rijvaardigheid zou moeten
bijbrengen? Bovendien begint
het CBR een beetje te lijken op
een commerciële organisatie.
Hiermee wil ik niet zeggen dat
ze de vragen extra moeilijk
maken, maar het komt toch wel
weer ‘goed’ uit voor het CBR
wanneer er iemand voor de
derde keer zakt en er dus een
vierde keer geld in het laatje
komt. Duidelijk is dat er iets
moet veranderen. Anders staat
ons een grote theorieramp te
wachten…
Liefs, Anne
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Buurtsuper
Melderslo
Wij feliciteren prins Ron 2e en wensen
jou een onvergetelijke carnaval toe!
Buurtsuper Melderslo

Carnavals
avond voor
de jeugd

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

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
Gefeliciteerd Prins
Ron II en gevolg

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

Drie dolle dagen toegewenst.
Severens Beveiliging BV
T 077 - 398 33 22
www.severensbeveiliging.nl

Proficiat Preens Ron!
Veiligheid voor U op maat gemaakt!

Geert Wijnhoven Onderhoud • Verkoop • Advies
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wbsbrandbeveiliging@gmail.com Lochtstraat 10, 5962 AK Melderslo
www.wbsbrandbeveiliging.nl
Mobiel: 06 - 29 37 83 42

du

CV De Vlaskop (Melderslo)

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

W IJ
FE LI C IT ER EN
O N Z E P RE IN S
R O N 2 EN
A DJU DA N T EN
G ER EN B A R T !

Carnavalsconcert van HarmonieOrkest Noord-Limburg
Harmonie-Orkest Noord-Limburg uit Horst houdt op woensdagavond 3 februari haar carnavalsconcert. Het concert begint om 20.11 uur in ’t Gasthoês in Horst.

Bij OJC Niks vindt op vrijdag
29 januari een carnavalsavond
voor basisschoolkinderen uit Horst
plaats. Van 18.00 tot 19.45 uur is
er feest voor de kinderen van
groep 1 tot en met 5. Daarna van
20.00 tot 22.00 uur een feest
voor de kinderen van groep 6 tot
en met 8.
Voor het zesde jaar organiseren
de verenigingen uit Horst samen
deze avond. Het thema van dit jaar
is ‘superhelden’. Er is een dj en
er zijn optredens van de (jeugd-)
liedjeszangers en verschillende
dansgardegroepen. Door de jeugdprins van CV D’n Dreumel worden
prijzen voor de best verklede kinderen uitgereikt.

Buutreedner Marlon Kicken uit het
Brabant treedt deze avond op. Ook zangeressen Karlijn Erren en Demi Janssen
uit Horst staan op het programma.
Onlangs wisten ze op de jeugdliedjes-

middag van Horst zelfs op eerste en
tweede plek beslag te leggen. Karlijn
is doorgedrongen tot de finale van het
Kinger Vastelaovend Leedjesfestival. Ook
Anja Hoeijmakers betreedt samen met

Onje Klonje het podium. Uit Grubbenvorst
gaat slagwerkgroep de Bende van
Joseph een act opvoeren. Uit eigen gelederen laat Geert Ebisch van zich horen en
het geheel wordt omlijst en verbonden

met muziek in de carnavalssfeer, die door
het orkest zelf gespeeld wordt onder
leiding van dirigent Marjolein Vermeeren.
Voor meer informatie, kijk op www.honl.
nl (Foto: Sanne van Dooremalen)

verenigingen 21

14
01

11 vragen aan prins Ron II

‘Ik weet wat me te wachten staat’
vrouw Hilde zijn adjudanten. Ger is overigens ook mijn neef,
dubbelfeest dus.
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval is een feest voor iedereen maar vooral het
‘samengevoel’. We doen het samen!
Wat wordt er volgens jouw van een prins verwacht?
Een prins is de voorganger tijdens de voorbals ter voor
bereiding op de carnaval. Daarnaast is het een taak van de
prins om zoveel mogelijk mensen uit het dorp te betrekken
bij het carnavalsfeest, jong en oud. Ook het ziekenbezoek
in de week voor carnaval is belangrijke maatschappelijke
taak voor de prins en zijn gevolg. Verder zijn er een aantal
recepties waar je bij aanwezig moet zijn als prins.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw gemeente toe?
Alle liefde, geluk en gezondheid maar vooral heel veel plezier en lol.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Tot nu toe heb ik altijd geroepen dat de sleuteloverdracht de
leukste activiteit van de carnaval is, maar voor dit jaar ben
ik daar (nog) niet helemaal uit. Er zullen a ctiviteiten
komen die we dit jaar alleen meemaken omdat
we het prinsentrio zijn en carnaval op een andere
manier zullen bekijken.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens
carnaval?
Slapen zal zich nog uitwijzen tijdens de carnaval,
we zullen er niet al te veel tijd voor hebben, maar
gaan ons best doen. Slapen kunnen we later…
We hebben de hele week met carnaval vrij maar
vakantie met carnaval komt ‘nicht in frage’.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden voor
familie, vrienden en kennissen?
Als je gevraagd wordt, begint het prins zijn eigenlijk al.
De voorpret, samen met mijn prinses, was geweldig.
We hebben ons blauwe vingers geappt, iets wat ik voorheen
eigenlijk amper deed. Af en toe een hint erin gooien, zelf
de grootste lol hebben maar niemand had een vermoeden.
Zelfs de kinderen kreeg hint op hint zoals: “Ik denk dat ik dit
jaar maar eens alle voorbals ga bezoeken” en op de vraag:
“Weet jij al wat je met carnaval aan gaat doen?”, gaf ik
het antwoord: “Ja, dat weet ik al voor de hele carnaval.”
Toen we de kinderen vroegen om op vakantie te gaan tijdens
de carnaval kregen we steevast de vraag of we gek waren.
Nee, ze hadden geen idee en wij heel veel lol.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2017 mee
willen geven?
Niet twijfelen, doen! En genieten, want dat doen wij ook,
elke keer weer.

Gen gewazel,
gen genêûl,
Same kunnen
weej hiël veul!
Wie ben je?
Mijn naam is Ron van de Lisdonk, getrouwd met Ria en
we hebben samen drie zonen: Guus (18), Jelle (16) en
Coen (14). Ik ben jaren actief bestuurslid geweest bij CV
de Vlaskop en nu nog actief op de achtergrond, zoals bij
het opbouwen van activiteiten en ik ben bühnemeester
tijdens de zittingsavond. Onze kinderen vonden het
‘doezend’ dat ik prins werd, ze waren dolenthousiast.
Eigenlijk alle reacties waren enthousiast en het meest
gehoorde commentaar was wel dat men het niet (meer)
had verwacht. Leuk om te horen en wij zien het als
compliment.
Waar werk je?
Ruim twintig jaar ben ik werkzaam als bedrijfsleider bij een
zeugenfokbedrijf in Castenray. Dit sluit goed aan bij mijn
opleiding op de MAS en de praktijkschool. Ik ben altijd een
dierenmens geweest en heb dagelijks plezier in het werken
met de dieren. Mijn werkgever is zelf prins geweest in
Castenray en weet dus vrij aardig wat mij te wachten staat.
Zijn enthousiasme en medeleven is geweldig.

Waarom heb je ja gezegd op
de vraag om prins te worden?
Waarom ja? Ja, waarom niet? Wij hebben er niet lang over na hoeven denken. We waren er eigenlijk direct al uit onder de voorwaarden: als we het doen, doen
we het samen. Met samen bedoelen we dan ook samen met
de adjudanten en hun vrouwen, onze kinderen en de kinderen van de adjudanten. Gelukkig zijn we allemaal liefhebbers
van carnaval. Mijn broer is precies twintig jaar geleden prins
geweest en destijds mocht ik adjudant zijn, ik weet dus een
klein beetje wat met te wachten staat.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Behalve dat het erg onverwacht kwam, was het ook erg leuk
en vererend om gevraagd te worden om de prins voor het
komende seizoen te zijn. Samen met mijn prinses hebben wij
onze adjudanten gekozen. We hebben zelfs gedacht aan parttime adjudanten zodat er afwisseling zou kunnen zijn voor de
adjudanten, maar uiteindelijk hebben we toch twee vrienden
aangewezen om ons bij te staan de komende periode. Bart
Jacobs met zijn vrouw Gertie en Ger van de Lisdonk met zijn

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

Boerenbruidsparen CV De Vlaskop Prins Niek I
van CV D’n Ezelskop

Tijdens het megaverlovingsbal van carnavalsvereniging De Vlaskop in Melderslo zijn zowel het boerenbruidspaar als het jeugdboerenbruidspaar bekendgemaakt.
Muziekvereniging Eendracht trad
eerst op. Daarna werd honderd jaar
Melderslo gevierd. Uiteindelijk werden
de twee bruidsparen bekendgemaakt.

Het jeugdboerenbruidspaar bestaat uit
Louka Muijsers en Tom Driessen. Het
38e boerenbruidspaar van De Vlaskop
wordt gevormd door Yvone en Marcel

van Kuijck. Op dinsdag 9 februari is de
receptie van de bruidsparen van 17.33
tot 19.00 uur. Om 15.11 uur worden zij
in de onecht met elkaar verbonden.

In de Wingerd in Sevenum is op zaterdagavond 9 januari de nieuwe prins
van carnavalsvereniging D’n Ezelskop met een James Bond thema uitgekomen. De nieuwe prins is Niek I. De adjudanten van Niek Hoeijmakers zijn
Marijn Maessen en Toetje.
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PRINS LEON II GEFELICITEERD
NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN
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Bij Christoffel
wenst alle
Kreye en Kreyinnen
enne goje carnaval

Het Maashotel wenst
alle Kreye en Kreyinnen
enne goje carnaval

ALAAF!

ALAAF!

www.hetmaashotel.nl

www.bijchristoffel.nl

wij feliciteren
prins Leon II

Wij feliciteren Prins Leon II

Euroveen B.V.
Californischeweg 10-B, 5971 NV Grubbenvorst
T 077 366 93 90

Ons theehuis te Broekhuizen is elke zondag
geopend van 11.00 – 17.00 u en vanaf
27 maart dagelijks van 10.00 – 18.00 u.

www.bvb-substrates.nl

www.blueberriehill.nl
Theo en Gerda
Hermans-Marcellis
en medewerkers wensen
Leon een prachtig
carnavalsseizoen toe.
Lekker eten en drinken doe je bij
Maaszicht in Broekhuizen.
Alaaf

Van Leendert Transport
Van Leendert Milieuservice

Wij feliciteren Prins Leon II
Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst 077-320 9700
info@vanleendertbv.nl www.vanleendertbv.nl

www.eetcafemaaszicht.nl

Veerweg 12 • 5872 AG Broekhuizen • Tel. 077 463 18 66

nse wejl!
e
w
m
u
rnava
Wanss
vanuut enne mojje ca
n
iederië
Stayerhofweg 7, Wanssum T 0478 - 53 17 95
info@jacobs-dakbedekkingen.nl

www.jacobs-dakbedekkingen.nl

De meest veelzijdige dakbedekker in uw regio

GLAS & SCHILDERWERKEN V.O.F.

Wij&wensen
Prins Leon II een kleurrijke carnaval!
GLAS
SCHILDERWERKEN
Broekhuizen
• Tel: 077 - 463 14V.O.F.
95 • info@hermkensvof.nl

Vastelaovend same!
Vastelaovend same!

Bambino’s
pakken
eersteprijs bij
dansfestival
De bambino’s van de dans
gardegroep van CV d’n Tuutekop
uit Hegelsom hebben bij het
jaarlijkse Dansgarde Festival in
Velden van CV de Wuiles de eerste
prijs behaald. De minioren en
junioren werden tweede en derde.
De minioren trapten de dag af
met een gardedans. Daarna
volgden de bambino’s, die de prijs
wonnen met hun oosterse dans.
De junioren mochten als laatste
dansen. Zij traden op met de
showdans Sisteract!.

Broekhuizen • Tel: 077 - 463 14 95
info@hermkensvof.nl
Broekhuizen
• Tel: 077 - 463 14 95 • info@hermkensvof.nl

Uitkomen
jeugdprins
Hegelsom
De jeugdprins van Hegelsom
wordt op zondag 17 januari
bekendgemaakt in feestzaal
Debije.
Eerst wordt er afscheid genomen
van jeugdprins Michiel I en zijn
adjudanten Gijs en Luuk. Michiel
neemt vervolgens plaats in het
ald-jeugdpreense- en vorstenkorps.
Als de nieuwe jeugdprins is
uitgekomen is er nog een optreden
van de formatie Aaltied Noeit te
Laat. Belangstellenden zijn welkom
vanaf 15.11 uur.
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‘Jaar met vele hoogtepunten’

Wie ben je?
Mijn naam is Leon Jeucken. Ik ben 30 jaar oud en geboren
in Broekhuizen. Op dit moment ben ik prins Leon ‘d`n
twedde’ en woon ik samen met mijn prinses Hanneke
waarmee ik in september ook ga trouwen. Dit wordt dus
voor ons een jaar met vele hoogtepunten.
Waar werk je?
Ik ben werkzaam bij BVB Substrates in Grubbenvorst en
ben daar verantwoordelijk voor de transportafdeling.
Het leuke is dat ik dit jaar de scepter overneem van mijn
collega Hans, die vorig jaar prins is geweest bij VC De
Krey. Op onze afdeling werd de laatste weken al druk
gespeculeerd wie de nieuwe prins zou worden en ik heb
vele spontane reacties ontvangen van mijn collega`s.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te
worden?
Ik ben al jaren actief als raadslid binnen onze vereniging
en wist daarom zeker dat ik ja ging zeggen als ik een
keer gevraagd zou worden. Ik vier carnaval al van jongs af
aan en vind het daarom een hele eer dat ik nu gevraagd
ben om prins te worden. Mijn prinses is ook fanatiek
carnavalsvierder en al jaren lid van onze vereniging
als nar.

Boeren
bruidspaar
Grubben
vorst
Tanja Vastbinder en Stan Marce
lissen zijn op zaterdag 9 januari
tijdens het verlovingsbal gepresenteerd als het nieuwe boerenbruidspaar
van CV De Vlaskop in Grubbenvorst.
De organisatie dit jaar is in handen
van de Toneelvereniging MARIPOSA.
Het bruidspaar wordt op gekke
maondaag 25 januari om 10.00 uur
in de onecht verbonden. Hierna kan
iedereen om 11.00 uur het bruidspaar
feliciteren in de Residentie van de
Plaggenhouwers Café De Vonkel.

Dizze carnaval
vur os genne
bal an de voot of un
toet an de mond, wej
springe as de heersers
van de Krey dur alle
zalen rond!

Hoe voelde het om tot
prins te worden gekozen?
Vanaf de dag dat ik gevraagd
ben is het iets waar je dagelijks
mee bezig bent. De volgende dag ben
ik samen met mijn prinses op bezoek geweest bij Pieter en
Maud om te vragen of hij mijn adjudant wilde zijn. Vanaf de
kerstdagen kon ik echt niet meer wachten en ik was super
blij dat ik eindelijk uit het ei kon springen.
Wat betekent carnaval voor jou?
Carnaval betekent voor mij een periode van veel plezier en
samen zijn voor jong en oud.
Wat wordt er volgens jou van een prins verwacht?
Deze carnaval zal ik alle dagen en activiteiten voorop gaan.
Verder hebben we een kort seizoen waardoor er al vele
activiteiten ingepland zijn zowel in Broekhuizen als in de
omliggende dorpen.
Wat wens je de carnavalsvierders in je gemeente toe?
Ik wens alle carnavalsvierders een te gekke carnaval toe
en wil graag iedereen uitnodigen om op carnavalszondag
naar de Mèrthal te komen waar de sleuteloverdracht dit jaar
georganiseerd wordt door onze carnavalsvereniging De Krey.
Het belooft een spektakel te worden.

Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Tot nu toe het prinsenbal, dit was een geweldige
ervaring. Verder kijk ik uit naar mijn receptie op zondag
25 januari en alle andere carnavalsactiviteiten. In het
bijzonder ook op carnavalsdinsdag de grote Toer de Brokeze.
Dit is jaarlijks een hoogtepunt en zeker de moeite waard om
een kijkje te komen nemen.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens carnaval?
De nachten zullen kort zijn, die ervaring heb ik wel uit de
jaren dat ik al bij de vereniging ben. Bij ons staat de deur
altijd open dus er zal ook nog regelmatig tot in de laatste
uurtjes doorgegaan worden.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden
voor familie, vrienden en kennissen?
Ik wist vooraf dat dit lastig zou worden. Vooral vrijdags na
de repetitie van de fanfare wordt er veel gespeculeerd.
Ik probeerde de aandacht op iemand anders te verleggen of
het onderwerp te vermijden.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2017 mee willen geven?
Geniet vanaf het moment dat je gevraagd wordt tot het
einde volop van deze periode. Ga voorop in het feest en heb
oog voor jong en oud.

Gekke Maondags
programma
Grubbenvorst
Gekke Maondaagsvereiniging De Plaggenhouwers uit Grubbenvorst
houdt maandag 25 januari de carnavalstraditie Gekke Maondaag. Het
weekend ervoor vindt ook al een bal in café ’t Stammineke plaats en is er
een dialectmis in de kerk.

2016wk03

Gekke Maondaag wordt om
08.00 uur afgetrapt met het ophalen
van prins Peter I die daarna door het
dorp gereden wordt. Vervolgens wordt
het boerenbruidspaar opgehaald.
Leden van de schutterij schieten de
dag om 9.00 uur om. Daarna volgen
om 10.00 uur de boerenbruiloft en
sleuteloverdracht, om 11.00 uur de

receptie van het boerenbruidspaar, om
14.30 uur de optocht en om 16.00 uur
gaat het feest door in de cafés.
Het zogenaamde WA-WA-bal in
’t Stammineke dient als opwarmer
voor Gekke Maondag en vindt plaats
op zaterdag 23 januari om 20.00 uur
en de dialectmis met carnavalsmuziek
op zondag om 10.00 uur.
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Harmonie Eten & Drinken
Hoofdstraat 8
5973 NE Lottum
Harmonie
Eten(NL)
& Drinken
T
077-4632945
Hoofdstraat 8
W
www.harmonie-etenendrinken.nl
Harmonie
Eten(NL)
& Drinken
5973
NE Lottum
E
Hoofdstraat
8
T info@harmonie-etenendrinken.nl
077-4632945
5973
NE Lottum (NL)
W www.harmonie-etenendrinken.nl
T
E 077-4632945
info@harmonie-etenendrinken.nl
W www.harmonie-etenendrinken.nl
E info@harmonie-etenendrinken.nl

Wij wensen prins Pascal I Enne Kluchtige Carnaval
Aarts Conserven B.V.
Houthuizerweg 20, Lottum
Tel.: (0)77 366 1404

www.aartsconserven.nl

Personeel feliciteert
prins Pascal I
wenst Prins Pascal I
enne hiele goije Gekke Moandig
en Carnaval toe!

Henri Dunantstraat 25a
5807 ES Oostrum
T: 0478 - 514 027
E: info@hoeijmakersbadkamers.nl
www.hoeijmakersbadkamers.nl

Rob Hoeijmakers Timmerwerk

LOTTUM
LOTTUM

van Wijlickshove 51 - 5973 KG Lottum
Telefoon: 077 463 14 04 - Mobiel: 06 10 47 13 70
www.robhoeijmakers.nl - E-mail: robhoeijmakers@home.nl

Proficiat Tegelhoetje vaan ut Tummerhoetje!

www.robhoeijmakers.nl

Van Leendert Transport
Van Leendert Milieuservice

Wij feliciteren Prins Pascal I

GLAS & SCHILDERWERKEN V.O.F.

Wij&wensen
Prins Pascal I een kleurrijke carnaval!
GLAS
SCHILDERWERKEN
Broekhuizen
• Tel: 077 - 463 14V.O.F.
95 • info@hermkensvof.nl
Broekhuizen • Tel: 077 - 463 14 95

De Peg (Lottum)

Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst 077-320 9700 Broekhuizen
info@hermkensvof.nl
• Tel: 077 - 463 14 95 • info@hermkensvof.nl
info@vanleendertbv.nl www.vanleendertbv.nl

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

info@hoeymakers-kellenaers.nl
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Prins Pascal I en
prinses Sonja:
weej wense jullie
enne biestige schonne
vasteloavend!

Wij wensen Prins Pascal I een fijne carnaval toe!
De Steegh 13, 5973 PZ Lottum • tel. 077 – 463 28 93
E info@gkbikes.com www.gkbikes.com

www.innovista.nu
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‘Het is een eer om
voorop te mogen gaan’

Jeugdprins Jelle I
van CV D’n Dreumel
Tijdens de jeugdzittingsmiddag op zondag 10 januari werd Jelle Camps
uitgeroepen tot jeugdprins Jelle I. Hij wordt bijgestaan door zijn twee
adjudanten Floris (Janssen) en Remco (Martens).
Na een schouwspel, geheel in het
thema ‘Superhelden’ werd door de
nieuwe vorst, Vôrs Festum, het nieuwe
jeugdprinselijk trio bekend gemaakt.
Het prinselijk trio recipieert op zaterdag
30 januari 2016 in zaal De Lange Horst
tussen 19.11 en 21.11 uur.
Ook het jeugdboerenbruiloftgezelschap werd deze middag bekend
gemaakt. De spelersgroep bestaat
geheel uit leden van zwemvereniging
HZPC. Het jeugdboerenbruidspaar wordt
gevormd door bruid Sara, gespeeld
door Kim van Rengs en bruidegom

Wie ben je?
Ik ben Pascal Hoeijmakers, 43 jaar oud en getrouwd
met Sonja Hoeijmakers-van Deijnen. Ik woon in
Lottum. We hebben geen kinderen, maar wel de
twee honden Moos en Seppl. Mijn hobby’s zijn
darten en ik zit bij de Bammels die jaarlijks de
herenzitting organiseren. De buurt en mijn vrienden
reageerden verrast dat ik prins ben geworden, hoewel mijn vrienden wel wisten dat ik graag wel een
keer prins carnaval wilde worden.
Waar werk je?
Ik heb samen met prinses Sonja een eigen zaak
in badkamers en tegels, onder de naam Henk
Hoeijmakers. In 2016 bestaat de zaak dertig jaar.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins
te worden?
Ik heb ja gezegd, omdat ik al jaren hoopte en
wachtte tot ze mij een keer zouden vragen. Het
is een eer om met de carnaval als prins voorop te
mogen gaan. Verder is er in mijn naaste familie nog
nooit iemand prins geweest.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Om tot prins verkozen te worden is geweldig.
Verwacht had ik het niet en tijdens de carnaval
word ik bijgestaan door voorzitter Erwin Vos en
ceremoniemeester Bart Relouw en natuurlijk prinses
Sonja. De voorzitter en ceremoniemeester staan alle
prinsen in Lottum bij.
Wat betekent carnaval voor jou?
Carnaval betekent voor mij vooral gezelligheid en
feesten: een mooie manier om te ontstressen.
Wat wordt er volgens jou van prins verwacht?
Als je niet in de raad van 11 zit kun je in mijn
ogen je niet voorbereiden op de functie van prins.

Wel ken ik de meeste activiteiten, omdat ik een
carnavalsvierder ben. Zoals het er nu uitziet heb ik
zo’n 25 maatschappelijke en officiële taken, maar
dit kunnen er nog meer worden.
Wat wens je de carnavalsvierders in je gemeente
toe?
Ik wens alle carnavalsvierders een super gezellige
tijd toe. Doe maar eens een keer gek, dat is goed
voor je!
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Ik ben zaterdag 2 januari als prins uitgeroepen, dat
was al een geweldig feest. Maar volgens de kenners is gekke maandag en de prinsenreceptie ook
een echt hoogtepunt.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens
carnaval?
Ik hoop genoeg om te herstellen maar er zullen
dagen bij zijn dat dit niet lukt natuurlijk. Ik heb na
verschillende activiteiten een dagje vrij gepland.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Het geheimhouden voor familie en kennissen was
niet zo moeilijk. Voor de vrienden daarentegen
wel, die wisten dat ik een keer prins wilde
worden. Ze hebben me veel uitgehoord, maar ik
heb het toch zo kunnen draaien dat ze me steeds
geloofden.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2017 mee
willen geven?
Hierop zou ik het beste een antwoord kunnen
geven na carnaval, maar omdat het een kort en
druk seizoen is: vooral genieten, je ben tenslotte
maar één keer prins carnaval.

Harm, gespeeld door Jens van Stipdonk.
Ook Mirthe Driessen als moeder van
de bruid, Sofie Geurts als vader van de
bruid, Tess Everaerts als moeder van de
bruidegom, Anouk Huijs als zus van de
bruid, Pien Kellenaers als zus van de
bruidegom, Iris van den Munckhof als
synchroonzwemster, Nanco Cuppen als
koning Willem en Anne Roefs als koningin Maxima maken deel uit van het
gezelschap. Het jeugdboerenbruidspaar
wordt op zondag 31 januari om 14.11
uur in zaal De Lange Horst in de onecht
verbonden.

Jeugdprins
CV De Vöskes Meerlo
Tijdens het jeugdprinsenbal van zondag 10 januari werden Stan Rutten
en Fleur Reijntjes gepresenteerd als jeugdprins en jeugdprinses van de
Vossenkeutels uit Meerlo. Jeugdprins Stan en jeugdprinses Fleur worden
tijdens hun regeerperiode ter zijde gestaan door de adjudanten Bart Peelen
en Milou Peelen.
Het thema van het jeugdprinsenbal
was ‘Playback je gek’. Diverse playbackacts, uitgevoerd door de leden
van de Jeugd Raad van 11, passeerden
de revue. De laatste special playback
act was ‘Sister Act’. Aan het einde van
de act kwam het jeugdprinsenpaar
met adjudanten onder de nonnen
kleding tevoorschijn. Op zondagmiddag 31 januari houden jeugdprins

Stan en jeugdprinses Fleur met hun
adjudanten Bart en Milou receptie
in café Oud Meerlo van 15.11 tot
16.30 uur. Zaterdag 16 januari is het
prinsenbal-liedjesavond. Op deze avond
zullen de prins en het boerenbruidspaar
bekend worden gemaakt. Ook wordt
het nieuwe liedje gekozen. Deze avond
begint om 20.00 uur in sport- en feestzalencentrum ’t Brugeind.
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Jeugdprinsenpaar in America
De nieuwe jeugdprins en jeugdprinses van carnavalsvereniging De Turftreiers zijn op zondag 10 januari
uitgekomen.
Het jeugdprinsenpaar bestaat
uit Wouter van der Heijden en Jorijn
van Enckevort.

Hun adjudanten zijn Bas van
Herpen en Sanne van der Sterren.
De receptie vindt plaats op zater-

dag 23 januari om 20.11 uur in de
Bondszaal in America.
(Foto: Hans Seweuster)

De Turftreiërs
presenteren
Tim Janssen als prins
Tim Janssen is de nieuwe prins van de Turftreiërs in America. Hij kwam
op zaterdag 9 januari uit.
Tim I kwam in de Bondszaal
tevoorschijn als nieuwe prins van de
Turftreiërs. Hij wordt deze carnaval
ondersteund door zijn prinses Jenny en
adjudanten Tom Ummenthun en Thijs
Baltissen. Samen gaan zij de carnaval
in met de leus ‘de pook in d’n hook

Boerenbruidspaar
CV Kroeënekraan en Pieëlhaas

d’n bal in ut rek, wej maken jullie met
carnaval hártstikke gek!’. Tim is in het
dagelijks leven internationaal chauffeur
bij Kempen Transport uit Venlo.
De receptie is op zaterdag
16 januari om 20.11 uur in de
Bondszaal.

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

Thijs van Dinther en Heleen Verbeek zijn tijdens het prinsenbal op zondag 3 januari uitgeroepen tot het
boerenbruidspaar van CV Kroeënekraan en Pieëlhaas uit Kronenberg en Evertsoord.
Dit jaar wordt de boerenbruiloft
georganiseerd door Jong Nederland
uit Evertsoord. Op carnavalszondag
7 februari, om 14.45 uur trekt het

boerenbruidspaar, samen met prins
Wil I en zijn adjudanten Erwin en Marc,
in de optocht door Kronenberg. Na de
optocht wordt het boerenbruidspaar

in de onecht verbonden met elkaar.
Deze plechtigheid vindt plaats in de
Torrekoel, meteen hierna vindt de
receptie plaats.

Han en Sandra Joosten
boerenbruidspaar Tienray
Han en Sandra Joosten zijn het nieuwe boerenbruidspaar in Tienray. Zij kwamen op zaterdag 9 januari uit in het
parochiehuis. Hun getuigen zijn Marleen Hendriks en Marcel van IJzendoorn.
Het bruidspaar wordt op dinsdag
9 februari onder toeziend oog van de

getuigen en andere carnavalsvierders in
de onecht worden verbondens. De cere-

monie begint om 14.30 uur. Aansluitend
is er de mogelijkheid tot feliciteren.

Stefan Rongen
ingewijd als prins van
De Geiten
In het Tienrayse parochiehuis is op zaterdag 9 januari prins Stefan
Rongen gepresenteerd als prins van De Geiten. Zijn receptie is op zaterdag
30 januari in het parochiehuis in Tienray.
Na een griezelig toneelstuk kwam
Stefan I uit als 64e prins van het geitenrijk. Samen met zijn vriendin Angelique
in ’t Zandt, vorst Marcel Rongen en
de raad van elf gaat hij de Tienrayse

carnaval in onder het motto ‘Ut is un
kwestie van simpel denke, lang leave
de lol en owzelf vol blieve tanke’.
Zijn receptie van 30 januari begint
om 19.30 uur.
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BEKRO
B.V.
Installatietechniek

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

www.bekro.nl

Verwarming
■

■ CV-ketels ■
vervanging en onderhoud ■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

Dreumelprins Ted I
in Horst

Jeroen I prins van
Meulewiekers

Ted Herraets is op zaterdag 9 januari uitgeroepen tot prins Ted I van
CV D’n Dreumel in Horst. Hij wordt bijgestaan door zijn prinses Marian en de
adjudanten Rob Geurts en Leon Litjens.

Jeroen Smedts is op zaterdag 9 januari uitgeroepen tot de nieuwe prins
van de Meulewiekers in Meterik. De 52e prins wordt in zijn regeerperiode
bijgestaan door prinses Laila Lazar en adjudanten Stan Seuren en Koen Jakobs.

Prins Ted I is eigenaar van Herraets
Wonen in Horst, en vader van vier
kinderen. Hij is lid van Jong Nederland
Horst, solexclub Proemgas, zwemvereniging HZPC, renvereniging De
Peelrunners en de EHBO-vereniging.
Zijn lijfspreuk luidt: ‘Deze carnaval
staon weej same óp de taoffels en

steul en zörge vur en fantastisch
vastenaovesgeveul!’. Als ‘hoesorde’
heeft hij gekozen voor: ’ván de
kammeruij ván de scheive taoffel’.
Prins Ted I houdt samen met zijn
prinses en adjudanten receptie op
zaterdag 23 januari vanaf 20.11 uur in
de Mèrthal in Horst.

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

Jeroen I is een sportieve en
muzikale prins. Hij speelt in het vierde
elftal van de Meterikse voetbalclub
en maakt hij als basgitarist onderdeel
uit van twee verschillende bands.
Daarnaast is hij 20 jaar oud en volgt
de opleiding Maatschappelijk Werk
en Dienstverlening (MWD) aan de

Hogeschool van Amsterdam HvA.
Zijn prinses Laila (21) komt uit Haarlem
en heeft Jeroen leren kennen op de
HvA. Jeroen en adjudanten Stan (20) en
Koen (20) komen op zondag vaak bij
elkaar in het café.
De receptie is op zondag 31 januari
om 13.11 uur in MFC De Meulewiek.

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

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
Per direct te huur gemeubileerde
woning in buitengebied America.
Info tel. 06 83 16 10 81.
Warmtemassage. Last van nek- en rugpijn? Warmtemassage doet wonderen.
Bel 06 83 71 34 34 omg. 077.
Valise Atelier & Natuur.
Creatieve workshops voor jong en
oud. Voor groepen en families.
Schilderen, een bloemstuk maken,
herinneringsschilderijtjes maken,
bamboebouwen en heerlijk toeven in
de natuur www.valise.nl
Vermist zwarte kater. Ons zwarte
katertje Whisky is nog steeds vermist.
Heeft iemand hem gezien of weet je
wat er met hem gebeurd is, laat het
ons aub weten. 06 21 92 44 33
fam. Ooijevaar Lottum.

Niek I uitgeroepen
Prinsenpaar
tot prins in Hegelsom Disco ’t Trefpunt
Tijdens het prinsenbal in Hegelsom op zaterdag 9 januari is prins Niek I
uitgeroepen tot prins van CV D’n Tuutekop. Niek Geurts wordt bijgestaan
door zijn prinses Ineke Voestman en adjudanten René Thielen en Dennis
Wijnhoven.
Niek is 29 jaar oud en heeft samen
met zijn prinses Ineke Voermans (31)
een dochtertje Hanna. Samen met
adjudanten René Thielen en Dennis
Wijnhoven zijn zij de nieuwe kartrekkers van de Hegelsomse carnaval.
Niek heeft een eigen marketingbedrijf,
MarketingMakkers. Als hobby’s heeft

hij drummen bij onder andere de fanfare St. Hubertus, carnavalsband.nl en
rockband Campaign. Ook is hij allround
dj en speelt hij op tijd graag een potje
badminton. Het motto waarmee prins
Niek de carnaval in gaat is: ’Mak Tam
Tam, op de kaetel sloan, duchtig vastenaovend viere, loat oow lekker gaon’.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

In Horst werd op vrijdagavond 8 januari het prinsenpaar van Disco
’t Trefpunt in Horst onthuld. Bart Nabben en Irmy Claessen zijn uitgeroepen
tot de nieuwe prins en prinses van de disco.
Onder een versierde paraplu en
met een masker op zodat ze nog even
niet herkend werden, luisterde het
nieuwe prinsenpaar samen met de
bezoekers naar de proclamatie die hen
uitriep tot nieuw prinsenpaar van disco
’t Trefpunt. Nadat prins Bart en prinses
Irmy helemaal waren aangekleed
met mantel, muts met veren en het

kroontje mocht iedereen het nieuwe
prinsenpaar feliciteren. Daarna was het
tijd om te feesten. Prins Bart en prinses
Irmy gingen voorop in de polonaise.
Deze avond was Pauline Arts het
mooist verkleed en zij kreeg van prins
Bart en prinses Irmy een cadeautje
uitgereikt en ontving een medaille van
het nieuwe prinsenpaar.

Banden - Accu’s - Carwash

Hét adres voor
alle auto- en
motorbanden
Ook uw elders gekochte banden
monteren wij voor u!

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700
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Lezing bij Museum De Kantfabriek

‘Bidprentjes zijn mijn lust en leven’
In Museum De Kantfabriek in Horst hield Frans Pluijmaekers uit Hulsberg op zondag 10 januari een lezing over
bidprentjes. De lezing is een onderdeel van de expositie Ter Herinnering, die gaat over de manier waarop bidprentjes veel kunnen vertellen over de gestorven mens en zijn of haar familierelaties, gebruiken en gewoonten,
modeverschijnselen en tijdgeest.

Voordat de 70-jarige Pluijmaekers
zijn lezing start, heeft hij al een
duidelijk doel voor ogen: “Graag wil

ik een stukje cultuur en geschiedenis
aan de mensen doorgeven”, vertelt
hij. Onlangs bracht hij zijn derde boek

uit onder de naam ‘Beeldverslag
van het katholiek erfgoed’. Dit boek
bestaat uit meer dan tweeduizend

verschillende prentjes uit vijftien
landen. Pluijmaekers is van oorsprong
uitvaartverzorger. Deze baan bracht
hem in contact met bidprentjes. Zo ontstond zijn interesse, resulterend in een
enorme verzameling. Lachend vertelt
hij tijdens de lezing: “Ik heb echt geen
idee hoeveel bidprentjes ik heb, ontzettend veel in ieder geval. Bidprentjes
zijn mijn lust en leven.”
Een bidprentje is een klein prentje
dat binnen de katholieke kerk wordt
gegeven na een bepaalde gebeurtenis.
Bijvoorbeeld bij het dopen, het
huwelijk en in het bijzonder bij het
overlijden. Tijdens zijn presentatie
gaat Pluijmaekers onder andere in
op de verspreiding van bidprentjes:
“Door bijvoorbeeld de handel tussen
Europa en China kwamen ook Chinese
prentjes onze kant op.” Ook bleek
dat vroeger niet iedereen zomaar
aan bidprentjes kon komen. “Pas
vanaf de negentiende eeuw kon ook
het gewone volk beschikken over
prentjes”, legt Pluijmaekers uit. In
hoog tempo praat hij de ongeveer
45 aanwezigen bij over de geschiedenis
van bidprentjes.
Na een luid applaus van het publiek
is er ruimte voor vragen. Deze mogelijkheid wordt door de aanwezigen ook
uitgebreid benut. En of het nu over het
geloof of een specifiek bidprentje gaat,

Pluijmaekers weet op elke vraag duidelijk antwoord te geven. Het tekent zijn
enorme kennis over bidprentjes.
Een van de aanwezigen is Jo.
Hij reageert heel enthousiast op de
lezing van Pluijmaekers: “Hij bracht
het echt heel goed. Ik heb Frans al
vaker zien spreken, bijvoorbeeld bij de
presentatie van zijn eerste boek, maar
hij was vandaag echt heel duidelijk.”
Ook Tineke, een vrijwilligster van
De Kantfabriek, kijkt tevreden terug op
de lezing. “De koffie moet natuurlijk
ook gehaald worden, dus ik heb niet
alles gezien. Maar wat ik meegekregen
heb was heel leuk. Gelukkig lijkt het
publiek ook heel tevreden.”

Cultuur, geschiedenis
en traditie
Niet alleen het publiek, maar
ook Pluijmaekers zelf is tevreden
over zijn lezing. “Op het gebied van
cultuur, geschiedenis en traditie heb
ik iets vastgelegd.” Toch is dit een
van Pluijmaekers laatste lezingen.
Hij is ongeneselijk ziek. “De ziekte
van Recklinghausen laat het niet toe.
Daarom is het ook fijn dat ik vandaag nog wat kon doorgeven aan het
publiek.” De expositie met bidprentjes
als thema in Museum De Kantfabriek
duurt nog tot zondag 21 februari.

Pronkzitting en carnavals
matinee CV D’n Dreumel
De pronkzitting van carnavalsvereniging D’n Dreumel in Horst vindt plaats op zaterdag 16 januari om 20.11
uur. Het carnavalsmatinee vindt plaats op zondag 17 januari om 14.11 uur. Beide evenementen vinden plaats in
De Mèrthal.
Op het programma van de
Pronkzitting staat de Schitspool en de
Two Petjes. In de buutton zijn Hub

Stasen en Marlon Kicken te vinden.
Ook Da Ma Zoeë staat op het
programma. Tijdens het Hôrster

Carnavalsmatinee treden de
Schitspool, de Two Petjes, Da Ma Zoeë
en Chrit Driessen op.

Eenakter Cambrinus
Stichting FilmTheater organiseert op donderdag 28 januari het toneelstuk Witte Nacht in café Cambrinus in Horst. De eenakter gaat over het
verhaal van een vrouw die twee jaar na de dood van haar man een andere
kant van hem leert kennen.
Het stuk komt van de hand van
componist en musicus Martijn Alsters,
filmmaker Louk Voncken en theatermaakster Gerrie Abels. De schrijver

van het stuk is Peer Wittenbold.
De voorstelling begint om 20.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.filmtheater.nu

14
01

cultuur 29

Geitenkermis in
Broekhuizenvorst
De geitenkermis in Broekhuizenvorst vindt dit jaar op zondag 17 januari
plaats. Dat is volgens de traditie de tweede zondag na Driekoningen.
Het duurt tot en met woensdag 20 januari.

Nieuwjaarsconcert in
Broekhuizenvorst

Fanfare Broekhuizenvorst en Ooijen hield op zaterdagavond 9 januari een nieuwjaarsconcert in
BMV De Schakel in Broekhuizenvorst. Tijdens het concert werden enkele leden van Fanfare Broekhuizenvorst
en Ooijen gehuldigd. De leden Nol Clabbers, Wim Clabbers, Pol Clabbers, Hay Derikx, Jeu Derikx, Martien
Hanssen, Antoon Hanssen en Lambert van het Groenewolt werden gehuldigd voor hun lange en grote staat
van dienst. Samen zijn ze goed voor 469 jaar lidmaatschap.

Lustrum voor SamenUitBus
Horst aan de Maas
De SamenUitBus Horst aan de Maas viert in 2016 haar eerst lustrum, omdat het initiatief vijf jaar bestaat.
Eind 2010 werden door het
Nationaal Ouderenfonds de sleutels
van de BoodschappenPlusBus, nu de
SamenUitBus, overhandigd. Daarmee
kreeg een nieuw initiatief van een
aantal vrijwilligers en de Stichting
Synthese zijn afronding. Hiermee
werd Horst aan de Maas een nieuwe
voorziening voor ouderen en mensen
met een beperking rijker. In januari
2011 werden de eerste uitstapjes en

marktritten naar het centrum van Horst
gemaakt.
Vijf jaar later is de bus voor ruim
tweehonderd vaste klanten een niet
meer weg te denken middel voor
mensen om elkaar te ontmoeten,
vriendschappen te sluiten of samen
de vereenzaming te lijf te gaan, aldus
het bestuur. Mee kunnen blijven doen
is een belangrijk uitgangspunt bij dit
alles. Deze eerste lustrumviering wil

het bestuur van de SamenUitBus vooral
aangrijpen om nog meer bekendheid
te vergaren, met name onder die groep
ouderen die behoefte hebben aan
ontmoeting en contact. Daarnaast wil
het bestuur zich in de maanden tot de
zomervakantie vooral richten op meer
mannelijke deelnemers en nieuwe
klanten van de bus. Kortom, ook meer
mannen over de streep trekken is de
nieuwe uitdaging.

Na de hoogmis op zondag
verzamelt de geitenclub zich in
de plaatselijke café in het dorp.
Hier worden kaarten voor het
evenement vanaf 11.00 uur
verkocht. Met het opbrengst van de
kaartverkoop gaat de club maandag
18 januari op pad om in de regio
geiten te kopen. Deze worden op

dinsdagochtend 19 januari geslacht,
om ze vervolgens ’s avonds op te
eten. Tussendoor staat er nog een
bezoek aan de brouwerij in Arcen
op het programma. Op woensdag
wordt dan nog in het kader van de
bijbehorende rituele onder meer een
Tunnispop verbrand. Meer informatie
mail met lookeijtje@hotmail.com

Films bij ’t Hökske in Sevenum
Vogelwerkgroep ’t Hökske uit Sevenum organiseert op maandag 25 januari De Sevewaeg in Sevenum een avond
met twee films over De Peel en over kraanvogels. De avond wordt gegeven door de Cor Verspeek en begint om
20.00 uur.
Cor Verspeek maakt als hobby
natuurfilms. De Strabrechtse Heide
en Beuven en de Vlucht van de
Kraanvogels zijn, zijn meest recente
films. Deze laatste gaat hij in Sevenum
vertonen. De vlucht van de kraanvogels
gaat over de kraanvogels en de kraanvogeltrek. De film volgt het leven van
deze vogel als hij wegtrekt naar het

zonnige zuiden. Cor Speek zag op zondag 23 november 1997 voor het eerst
kraanvogels vliegen boven de Peel.
Hun majestueuze vlucht en adembenemende roep hebben zo’n grote invloed
op hem gehad dat hij sindsdien elk jaar
een gebied bezoekt waar hij kraanvogels kan waarnemen en filmen.
Na een pauze gaat Cor Speek

nog een film vertonen over de Peel.
Ook in dit natuurgebied is hij dikwijls
te vinden. Momenteel is hij weer bezig
met een nieuwe film over de Peel.
De film die vertoond wordt gaat over
de Peel in de vier seizoenen. Beide
films zijn met ingesproken tekst en
Cor Speek kan hier eventuele vragen
over beantwoorden.

Kinderopvang ’t Nest en
gymnastiekvereniging Hosema
Kinderopvang ’t Nest en gymvereniging Hosema hebben de handen ineen geslagen om het beweegdiploma aan
te bieden aan alle peuters en kleuters van de gemeente Horst aan de Maas. Deze week start de samenwerking met
een pilot op de locaties van kinderopvang ’t Nest in Grubbenvorst.
Het beweegdiploma is ontwikkeld door de Koninklijke Nederlandse
Gymnastiek Unie om bij kinderen in de
leeftijd van 2 – 6 jaar de motorische
ontwikkeling zo optimaal mogelijk te
laten verlopen. In deze leeftijdsgroep
zijn de hersenen het meest gevoelig
om de motorische vaardigheden te
kunnen ontwikkelen. De ambitie van de
KNGU is dat ieder kind in Nederland zijn

beweegdiploma’s behaald zoals dit ook
gebruikelijk is voor de zwemdiploma’s.
Kinderopvang ’t Nest,
in samenwerking met
gymnastiekvereniging Hosema
start deze week met een pilot in
Grubbenvorst. In totaal gaan 26 peuters
binnen het peuterprogramma van Puk
en Muk en dagopvang De Eksters aan
de slag om het Beweegdiploma te

behalen. De peuters van deze locaties
gaan samen met de medewerkers
van de groep gymmen onder leiding
van een trainster van Hosema. Dit
doen ze tien keer. Daarnaast zullen ze
vijfmaal, tijdens het regulier lesaanbod
van Hosema, een peutergymles
bezoeken samen met een begeleider.
Als afsluiting ontvangen ze het
beweegdiploma.

Veilingklok bij
De Locht
Bezoekers van Museum De Locht in Melderslo kunnen zondagmiddag
17 januari deelnemen aan deze veiling. Tevens is er een demonstratie stroop
maken. De demonstraties beginnen om 13.00 uur.
Museum De Locht beschikt over
een traditionele veilingklok die vroeger
in Veiling ZON werd gebruikt. Daarbij
loopt de wijzer van hogere prijs naar
lagere prijs. Wie het eerst op een
knop drukt, betaalt de prijs op de klok.
Kinderen kunnen zich tevens ver-

maken met een museumspeurtocht,
oude spelen en een miniatuurkermis.
Bezoekers kunnen ook kennis nemen
van de nieuwe wisselexpositie ‘Joodse
Onderduikkinderen’. Het museum is
op woensdag, zaterdag en zondag
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America
Rock Friday

vr 15 januari 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Receptie prins
za 16 januari 20.11 uur
Organisatie: CV De Turftreiers
Locatie: Bondszaal

Broekhuizen

Vertoning natuurfilm
zo 17 januari 14.00 uur
Locatie: Brouwershuis

cultuur

14
01

Evertsoord

Horst

Café De Verbeelding

Optreden Jeroen Kant
en de Sheriffs

zo 17 januari
Organisatie: CV Kroeënekraan
en Pieëlhaas
Locatie: Smêlentos

do 14 januari 20.00 uur
Locatie: café Cambrinus

zo 17 januari 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

zo 17 januari 10.00 uur
Locatie: café ’t Hukske

Quiltcafé

Optreden Marcello

vr 15 januari 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

zo 17 januari 17.00 uur
Locatie: café D’n Tap

Verlovingsbal boerenbruiloft

Kindermiddag

Grubbenvorst
Receptie jeugdprins

Voetbalinstuif

za 16 januari
Organisatie:
CV De Plaggenhouwers
Locatie: café ‘t Stammineke

za 16 januari 10.30-12.30 uur
Organisatie: voetbalvereniging
Wittenhorst
Locatie: sportpark Ter Horst

Receptie prins

Open dag John Deere

zo 17 januari 14.11 uur
Organisatie: CV
De Plaggenhouwers
Locatie: café De Vonkel

za 16 januari 11.00-15.00 uur
Locatie: John Deere Fabriek Horst

Kaassoefleestje
vr 15 januari 20.00 uur
Locatie: OJC Canix

Mini Peggenplaybackshow
za 16 januari 14.00 uur
Locatie: OJC Canix

Pronkzitting
za 16 januari 20.00 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: De Mèrthal

Broekhuizenvorst Hegelsom

Lottum

Geitenkermis

Seniorenmiddag

zo 17 januari 12.00 uur
Organisatie: Vorster Parents
Locatie: café ’t Dörp

za 16 januari
Organisatie: CV D’n Tuutekop
Locatie: Zaal Debije

Geitenmaaltijd

Uitkomen jeugdprins

Carnavalsmatinee

wo 20 januari 19.00 uur
Organisatie: CV De Blauwpoët
Locatie: café ’t Dörp

zo 17 januari 15.11 uur
Organisatie: CV D’n Tuutekop
Locatie: Zaal Debije

zo 17 januari 14.11 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: de Mèrthal

David Bowie Memorial
Dance Party
za 16 januari 21.00 uur
Locatie: OJC Niks

Meerlo

Prinsenbal-liedjesavond
za 16 januari 20.00 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: ‘t Brugeind

Meterik
Darttoernooi

zo 17 januari 14.11 uur
Organisatie: CV De Meulewiekers
Locatie: Zaal De Meulewiek

Sevenum
Zittingsavond

vr 15 t/m zo 17 januari 20.00 uur
Organisatie: CV D’n Ezelskop
Locatie: De Wingerd

Swolgen

Zwolligse Revue
vr 15, za 16 en zo 17 januari
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: café-zaal Wilhelmina

Melderslo

Veiling met veilingklok en
demonstratie stroop maken
zo 17 januari 10.00-17.00 uur
Organisatie: Museum De Locht

Versterking en ondersteuning

Stichtingbestuur
voor De Muzikantine
De Muzikantine in Horst heeft een stichting bestuur geformeerd. Math Craenmehr, Rene Achten en Thijs Lenssen
nemen hierin plaats. Het bestuur gaat initiatiefnemers Bram Jacobs en Joep van Wegberg versterken en
ondersteunen bij het verder ontwikkelen van de Muzikantine.

Jeroen Kant en de
Sheriffs in Cambrinus
Jeroen Kant en de Sheriffs staan zondag 17 januari in café Cambrinus in
Horst. Het optreden begint om 16.00 uur.
Het werk van Jeroen kant staat
bol van liefde, humor en zelfspot en
past in de lijn van Bram Vermeulen
en Boudewijn de Groot. Met De
Sheriffs creëert hij een sound die de

Amerikaanse traditie ademt, zonder in
clichés te vervallen of zijn eigenheid te
verliezen, aldus Cambrinus.
Voor meer informatie, kijk op
www.cambrinusconcerten.nl

L

kwaliteit bij team geert nottelman
Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

Muzikantine presenteerde op vrijdagavond 8 januari haar cd Groetjes uit het Popdorp van Limburg
De rol van voorzitter wordt ingevuld
door Math Craemehr. Als voormalig
manager van De Heideroosjes,
troubadour en lid van het dialect duo
Um & Um zag Math de muziekwereld
vanuit verschillende kanten. Math is
ook de oprichter van Stichting ERATO
Muzikaal Contact. Rene Achten vervult
de functie van secretaris. Rene’s
muzikale achtergrond ligt hoofdzakelijk

in de blaasmuziek. Hij speelde
Trombone en Tuba bij Muziekvereniging
St. Hubertus in Hegelsom en later
Muziekvereniging Concordia in
Meterik, waarvoor hij recentelijk
als organiserende kracht betrokken
was bij de succesvolle concertreeks
‘Sagas’. Rene is werkzaam bij
Rabobank Horst Venray. Thijs Lenssen
vervult de penningsmeestersfunctie.

Als accountant bij Innovista Accountants
en Adviespartners brengt Thijs zijn
brede financiële kennis en ervaring in.
Binnen de popscene is Thijs al jaren een
bekend gezicht als bassist en frontman
van Tres Hombres en als drummer van
de The Human People.
Het bestuur heeft onlangs het
eerste beleidsplan voor de periode
2016-2020 vastgesteld.
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Medische Religie
zorg

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

America
zondag

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
Meerlo

Gemeente Horst aan de Maas
T 077 477 97 77
ma t/m vr 08.00 – 17.00 uur

Tandarts
Spoedgevallendienst
15 t/m 21 januari 2016
TipTopTand Tandartspraktijk
Voncken
Mgr. Joostenstraat 27-29,
Grubbenvorst
T 077 327 00 97

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

Alarmnummer

112

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

Op het Dendron College in Horst worden op maandag 11 januari en woensdag 13 januari de musicaldagen
gehouden. Op maandag was het de beurt aan de leerlingen van vmbo-2. Iedere klas werkte onder leiding
van een docent van Kunstencentrum Jerusalem uit Venray aan een liedje uit een musical. In verschillende
blokken volgden zij lessen over dans, drama en zang. Uiteindelijk worden alle musicalstukken samengevoegd
tot één voorstelling voor onder andere ouders en personeel. Het mooiste optreden uit de twee musicaldagen
verovert een plekje op het jaarlijkse Spektakel van het Dendron College.

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

Gebiedsteams

Musicaldagen op het Dendron
College

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Gooiendaag opent medio 2016
een kleinschalige woonvoorziening
Gooiendaag is een particuliere zorgorganisatie. Wij verzorgen kleinschalige dagbesteding voor ouderen. Vanaf medio
2016 bieden we ouderen met beperkingen door ouderdom de mogelijkheid om in onze warme, sfeervolle huiselijke
woning te komen wonen. Ons doel is om een thuis te zijn voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen.
Warme sociale contacten en uitstekende zorg staan bij ons borg voor een fijn woon- en leefklimaat. Ons motto:
“elke daag unne Gooiendaag!” maken wij iedere dag met veel plezier waar! Onze medewerkers onderscheiden zich
door een grote betrokkenheid, enthousiasme, uitstraling, gastvrijheid, veelzijdigheid, teamgevoel en vakkundigheid.

Voor onze woning zijn wij op zoek naar meerdere:

Verzorgenden
Helpenden

(min. verpleegkundige niveau 4 of verzorgende IG)

(min. verzorgende niveau 2 helpende zorg/welzijn)

Alle functies zijn parttime functies, met een minimum v.a. 18 uur, aantal uren in overleg. De verzorgenden rouleren
in drie diensten (vroege, late en slaapdienst). De helpenden worden ingedeeld in de vroege en late diensten.
De hoofdtaken in de functie van verzorgende:
• draagt zorg voor de kwaliteit van wonen,
zorgverlening en een goed woon- en leefklimaat;
• draagt bij aan het opstellen en up-to-date houden
van de zorgleefplannen van onze bewoners;
• signaleert knelpunten en is voortdurend lerend op
zoek naar verbetering van zorg en dienstverlening;
• onderhoudt contact met bewoners en familie.
De hoofdtaken in de functie van helpende:

Dringend een priester nodig?
T 077 398 14 16 (alg. secretariaat)
(werkdagen tussen 10.00 en 12.00)
Deken A. de Graaf Woutering
T 06 21 22 49 38
Kapelaan K. Mielnik
T 06 31 74 40 26
kapelaan Marcin
T 06 29 89 91 69
kapelaan Terrence
T 06 31 97 85 15

Parochiecluster Maasdorpen
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

• draagt bij aan de kwaliteit van wonen, zorgverlening

en een goed woon- en leefklimaat;

• goede sociale en communicatieve vaardigheden;
• zelfstandig kunnen werken.

Wij bieden:
Een leuke, uitdagende en verantwoordelijke functie
binnen onze kleine organisatie. Een klein, zeer
enthousiast team waarbinnen eigen initiatief en
verantwoordelijkheid gewaardeerd worden.
Wij volgen de COA VVT. De functie van verzorgende
is ingedeeld in fwg 35, de functie van helpende is
ingedeeld in fwg 25 van deze CAO. Kijk ook op onze
facebook-pagina voor een leuk filmpje.

• is met name belast met huishoudelijke en licht ver-

zorgende werkzaamheden;
• signaleert knelpunten en is voortdurend lerend op

Ben je enthousiast? Wil je onze nieuwe collega worden?
Schrijf of mail dan voor 31 januari een brief met CV naar:

zoek naar verbetering van zorg en dienstverlening.
Wij zoeken positieve enthousiaste hartelijke
persoonlijkheden met een groot hart voor ouderen met:
• recente kennis van en ervaring op het gebied van
kleinschalig wonen;
• ervaring binnen de ouderenzorg;
• vaardig in Word en Excel;
• flexibel en stressbestendig;

zorg voor ouderen
Petra Leijssen-Versteegen
Berkelstraat 3, 5961 JK Horst, Petra@pierewiet.com

94%

van onze klanten
beveelt Superkeukens aan

Sorrento
Plus
kristalgrijs hoogglans
Direct de beste prijs incl. apparatuur

ÌÌÌÌÌ

Klanten beoordelen
Superkeukens met een

8,6

€ 3999,5 jaar apparatuurgarantie

GROHE Red
3-in-1 kokendwaterkraan

Superdea l!

NU

€799,Koud, warm én kokend water
Druk-draaibediening
Incl. kokend waterboiler 4 liter
Boilervat: titaan

OP=OP

Netto ovenvolume 35 (liter)
Touch Control-bediening
Magnetronvermogen: 1000 W
19 Verwarmingsfuncties
Easy-to-clean email binnenzijde
Vlekvrij roestvrij staal

HORST
Witveldweg 100
(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

afzuigkap
vaatwasser
spoelbak
werkblad

Vaatwasser
60 cm

Heteluchtoven
met magnetron
(NIS 45 cm)

Superdea l!

compleet met:
keuken 340 cm
koelkast
combi-oven
met magnetron
gaskookplaat

Superdea l!

NU

€849,OP=OP

NU

Energieklasse A+
5 programma’s
3 temperaturen
Geluidsniveau 49 dB
Standaard couverts: 13

€449,OP=OP

ROERMOND

HEERLEN

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

SUPERKEUKENS ROERMOND, HORST EN HEERLEN ZIJN ONDERDEEL VAN ELECTRO WORLD TUMMERS | WWW.SUPERKEUKENS.NL

