
 Het was de perfecte opwarmer voor de komende carnavalsdagen: de Gekke Maondaag optocht in Lottum. Tal van groepen, eenlingen, paren en praalwagens trokken maandag 13 
februari door de Lottumse straten. Pegge en Pegginnen hesen zich in de mooiste pakjes en leefden zich uit met schmink en kwast. De bonte stoet werd afgesloten door prins Giel 
Martens, zijn prinses Lenny Martens-Thiessen en adjudanten Ben van Enckevort en Tim van Dijk. Tim stelt zich, net als alle andere prinsen van Horst aan de Maas, verderop in 
deze HALLO voor aan de lezer.  Beeld: Hans Winter   
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 Zorg en onder ondersteuning van inwoners 
    120.000 euro extra voor Synthese om sociale basis te versterken
    Door de toenemende vraag aan zorg en ondersteuning van inwoners, met name bij jeugd en ouderen, neemt de druk op het voorliggend veld toe. Synthese speelt een belangrijke rol in 
het voorliggend veld van Horst aan de Maas en daarom heeft de gemeente besloten om de subsidie aan Synthese te verhogen voor 2023 met een bedrag van 120.000 euro. Door het 
versterken van de sociale basis, waarbij de gemeente inzet op gezondheid en preventie, wil zij zorgvragen voorkomen. Inwoners worden op deze manier eerder geholpen en de 
gemeente verwacht daardoor minder (zware) zorgvragen.

    Het welzijnswerk in Horst aan de 
Maas wordt uitgevoerd door Synthese. 
Hiervoor ontvangt Synthese een 
meerjarensubsidie tot 2025. Om de 
transformatie in het sociaal domein 
mogelijk te maken, is een investering 
in de sociale basis nodig. Synthese 
heeft een voorstel ingediend voor 
uitbreiding van de huidige capaciteit 
om beter te kunnen voldoen aan de 
vraag en behoefte van zorg en onder-
steuning, aan inwoners. Op basis van 
het voorstel zijn verdere gesprekken 
gevoerd over de inzet van Synthese en 

heeft het College van B&W besloten 
de subsidie aan Synthese te verhogen 
voor 2023.

    Verdeling extra inzet
    Deze extra inzet voor 2023 is met 
name gericht op het jeugdwerk en 
informele zorg. De overige onderdelen 
die door het verhogen van subsidie 
uitgebreid worden zijn het opbouw-
werk, mantelzorgondersteuning en de 
thuisadministratie.
    Scholen geven aan dat er behoefte is 
aan jongerenwerkers van Synthese 

die meer aanwezig zijn op de middel-
bare scholen. In het kader van voor-
lichting, coaching, preventie maar ook 
het beschikbaar zijn voor hulpvragen 
van jongeren. Na corona is er bij deze 
doelgroep een grotere vraag voor 
ondersteuning. Scholen geven aan dat 
de aanwezigheid van jongerenwerkers 
op scholen een positieve uitwerking 
heeft, omdat de toegang laagdrempe-
lig is. Hierdoor trekken jongeren snel-
ler aan de bel. Met de huidige inzet is 
het niet mogelijk om aan deze groei-
ende behoefte tegemoet te komen. 

Ook is er behoefte aan extra inzet op 
straat en om het project van Join Us en 
Less Fear door te zetten. Om de onder-
steuning te bieden waar behoefte en 
vraag naar is, wordt de inzet van het 
jeugd en jongerenwerk uitgebreid. 
    Hiernaast geeft de gemeente aan dat 
steeds meer ouderen langer zelfstan-
dig thuis blijven wonen en hierdoor 
het belang van mantelzorg toeneemt. 
Er komen bij het steunpunt Mantelzorg 
van Synthese dan ook steeds meer 
ondersteuningsvragen binnen. 
Mantelzorgers doen fors meer beroep 

op de huishoudelijke hulpregeling. Dit 
komt mede door de stijgende wacht-
lijsten bij professionele organisaties 
vanuit de WMO. In toenemende mate 
legt dit een steeds grotere druk op de 
dienstverlening van Synthese.
    Voor het jaar 2023 kan de verhoging 
van de subsidie worden opgevangen 
binnen de beschikbare budgetten 
van de begroting en wordt dit ver-
werkt bij de eerste bijstelling 2023. 
Besluitvorming voor de periode vanaf 
2024 volgt na behandeling van het 
transformatieplan.   

 Schonne Pegskes   
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‘Kiek’ de carnaval 
Ga jij ook carnaval vieren in jouw dorp?

Stuur ons je leukste optocht/carnavalsfoto toe en wie 
weet zie je die dan terug in HALLO.

Stuur je foto voor dinsdag 21 februari 16.00 uur naar:
redactie@hallohorstaandemaas.nl 
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 Meriko Vocaal zet 55-jarig jubileum luister bij met deelname Alpe d’HuZes
    Zangvereniging Meriko Vocaal uit Meterik bestaat in 2023 55 jaar. De 
muzikale groep heeft besloten om stil te staan bij deze mijlpaal door 
zich in te zetten voor een goed doel. Hierbij is gekozen voor Alpe 
d’HuZes, een jaarlijks fiets- en loopevenement voor KWF 
Kankerbestrijding op de bekende Franse berg. Eind mei trekt het 
Meriko-Team, bestaande uit 27 mannen en vrouwen, naar Frankrijk, 
waar zij een bijdrage leveren aan dit goede doel door te fietsen, wande-
len of andere teamleden te ondersteunen. Tot die tijd wordt er met 
verschillende acties geprobeerd zoveel mogelijk geld in te zamelen voor 
dit goede doel.

    Toen de groep met het idee kwam om 
haar jubileum in het teken te zetten 
van geld inzamelen voor het goede 
doel, viel de keuze al snel op Alpe 
d’HuZes. Bestuurslid Jan Laurijsse zet 
zich samen met zijn vrouw namelijk al 
een aantal jaar in voor dit specifi eke 
doel. “We besloten in 2019 voor het 
eerst mee te doen, omdat meerdere 
mensen in onze directe kring vochten 
tegen kanker”, legt Jan uit. “Je staat 
zo vaak met een onmachtig gevoel 
te kijken en op deze manier kan je 
die onmacht omzetten in daadkracht. 
Het koor was altijd ons startpunt met 
acties en er dachten altijd veel men-
sen met ons mee. Er waren meerdere 
mensen die aangaven dit eigenlijk ook 
wel een keer te willen doen. Toen we 
een gezamenlijk goed doel zochten 
voor ons jubileum, kwamen we hier al 
snel bij uit.”

    27 man sterk
    Dit bleek een goed idee te zijn, want 

binnen het koor, dat bestaat uit onge-
veer zestig leden, meldden 27 mensen 
zich aan om in mei mee te gaan naar 
Frankrijk. “Hiervan gaan negentien 
leden daadwerkelijk de berg beklim-
men, fi etsend of wandelend”, vertelt 
Jan. “De rest gaat mee om daar te 
ondersteunen en vrijwilligerswerk te 
doen”, voegt Thea Muysers, medebe-
stuurslid, hieraan toe. “Iedereen heeft 
zijn eigen taak of doel waarom ze die 
kant op gaan en we gaan dit echt met 
zijn allen doen.” Dat dit gezamenlijke 
doel voor veel saamhorigheid zorgt 
binnen het koor, komt door het feit dat 
kanker toch een ziekte is waar ieder-
een wel mee te maken krijgt, legt 
Thea uit. “Onderling worden ervarin-
gen gedeeld en je ziet wel dat dit doel 
voor verbinding zorgt.” Dat kan Jan 
beamen. “We hebben een teambuil-
dingochtend georganiseerd. Met een 
trainer en diëtiste namen we verschil-
lende oefeningen door samen, dat 
was ontzettend leuk.”

    Geld inzamelen
    De Alpe d’HuZus vindt plaats op 
woensdag 31 mei, de Alpe d’HuZes 

vindt plaats op donderdag 1 juni en de 
komende periode staat in het teken 
van geld inzamelen middels verschil-
lende acties. “Als je mee wilt doen, 
meld je je aan en is het streefbedrag 
dat je ophaalt 2.500 euro per per-
soon voor de deelnemers aan de Alpe 
d’HuZes en 600 euro voor deelnemers 
aan de Alpe d’HuZus”, legt koorlid 
Sonja uit. “Dit moet je van tevoren 
doen en omdat wij als groep mee-
doen, zamelen we dit geld ook samen 
in.” Zo ontwierp de groep een eigen 
shirt en jas, waarop logo’s van ver-
schillende sponsorende bedrijven te 

zien zijn. “Deze dragen we bij al onze 
acties”, vertelt Thea. De afgelopen 
tijd werden er verschillende dingen 
georganiseerd, zoals een hutspotac-
tie en de verkoop van chocoladelet-
ters. “Over een maand hebben we een 
bingoavond en er is ook een paasactie 
op komst”, geeft Thea aan. “We probe-
ren alle verschillende doelgroepen te 
bereiken. Ook wordt er een benefi et-
concert georganiseerd op zaterdag 25 
maart. Heel veel mensen zetten zich 
hier belangeloos voor in. Dat is super-
mooi om te zien. De steun is onge-
kend.”

Meriko Vocaal hoopt zoveel mogelijk 
geld in te zamelen voor kankeronder-
zoek voor ze richting Frankrijk trekken. 
“Het is heel bijzonder om dit samen 
te mogen doen”, zegt Sonja. “Iets om 
nooit meer te vergeten”, voegt Thea 
toe. “Het is heel intensief, maar ont-
zettend dankbaar om te doen. We zet-
ten samen de schouders eronder en 
gaan ervoor.”
Kijk voor meer informatie over done-
ren op www.merikovocaal.nl

    Tekst: Floor Velthuizen

       

    Oproep: deel jouw leukste vastelaovendfoto’s met HALLO Horst 
aan de Maas
    De schminck staat klaar, de veren zitten weer in de steek en de mooiste 
pakjes liggen gestreken klaar: het is eindelijk tijd voor een nieuwe editie 
van de vastelaovend. 

    Een editie waar reikhalzend naar 
wordt uitgekeken, mede door het 
gemis van afgelopen jaren. Prachtige 
optochten trekken als vanouds door de 
straten en carnavalsvierders drommen 

weer samen op volgepakte feestplei-
nen. Van Meerlo tot Evertsoord en van 
Griendtsveen tot Grubbenvorst: overal 
klinken de meezingers door de stra-
ten.

    In HALLO Horst aan de Maas van don-
derdag 23 februari nemen we onze 
lezers graag mee in een kleurrijke 
terugblik naar carnaval 2023, maar dat 
kunnen we niet zonder jullie bijdrage. 
Daarom roepen we op om de mooiste 
foto’s van jullie carnaval met ons te 
delen. Van geschminkte snoetjes, van 
de praalwagens tijdens de optocht én 

van de feesten in de zaal. Deel jouw 
beeldmateriaal uiterlijk dinsdagavond 
21 februari, door te mailen naar redac-
tie@hallohorstaandemaas.nl en wie 
weet wordt jouw vastelaovend ver-
eeuwigd in HALLO Horst aan de Maas.

       

    Synthese Horst biedt hulp bij Tijdelijk Noodfonds Energie
    Kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening kunnen sinds 
dinsdag 7 februari terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Dit 
betaalt voor huishoudens die in aanmerking komen een deel van de 
energierekening van oktober 2022 tot en met maart 2023. 

    Huishoudens met een bruto-inkomen 
van maximaal 200 procent van het 
sociaal minimum kunnen steun aan-
vragen bij het Noodfonds. Het bruto-
inkomen is dan per maand lager dan 
2.980 euro (alleenstaand) of 3.794 
euro (samenwonend). Deze bedragen 
zijn inclusief 8 procent vakantiegeld. 
In aanmerking komen ook huishou-
dens die zelf een contract voor gas, 
stroom en/of stadswarmte hebben 
bij een energieleverancier. Het maakt 
niet uit bij welke energieleverancier. 
De rekening moet dan (afhankelijk van 
het inkomen) hoger zijn dan tien tot 
dertien procent van het gezamenlijk 
bruto-inkomen.
    Inwoners kunnen zichzelf melden bij 
het noodfonds, via www.noodfonds-

energie.nl. Op deze website kunnen ze 
ook eerst de check doen om te bepa-
len of ze in aanmerking komen voor 
deze fi nanciële ondersteuning. Daarna 
kijkt het Noodfonds welk deel van 
het inkomen opgaat aan energie. Als 
er van elke 100 euro die binnenkomt 
meer dan 13 euro naar gas en elektri-
citeit gaat, betaalt het fonds voor zes 
maanden de rest.
Voor bijvoorbeeld een alleenstaande 
met een inkomen van 2900 euro bruto 
betaalt het fonds dus alle energiekos-
ten boven 377 euro. Stel dat diegene 
een energierekening van 420 euro 
heeft, dan betaalt het fonds dus zes 
maanden 43 euro van de rekening.
Het noodfonds is een initiatief van 
een aantal energiemaatschappijen, 

de Nederlandse schuldhulproute en 
SchuldenlabNL. Samen storten zij geld 
in het fonds. De Rijksoverheid legt 
voor elke euro die het bedrijfsleven 
inlegt ook een euro bij. In totaal zit er 

49 miljoen euro in het fonds.
Heb je graag hulp bij deze aanvraag? 
Mail dan naar stap@synthese.nl of bel 
077 39 78 500.   

HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media BV en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.

Oplage 20.000 exemplaren

www.hallohorstaandemaas.nl

Redactie
077 208 32 00
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst
Bezoek uitsluitend tussen 9.00 en 
12.00 uur en op afspraak

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 16.00 uur

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van  rechten aangeleverd 
te worden. Eventuele verplichte naamsvermelding van de 
foto graaf of auteur dient bij aan levering expliciet te worden 
 gemeld. Bij verzuim komen kosten voor  rekening van de 
aanbieder.

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de 
elektronische versie van HALLO Venray.

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.

Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandig-
heden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Colofon

Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com
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asbestverwijdering
Binnen- en buitensaneringen | snelle en correcte afhandeling 
compleet veilig & betrouwbaar | erkend asbestverwijderaar

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
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Jeugd vanaf 16 welkom bij Taste
Na 20.00 uur uitsluitend bezoekers van 18 jaar 
en ouder in café tijdens Horster carnaval 
Carnaval gaat vrijdag 17 februari van start. Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen inzake het alcohol-
beleid, laten de Horster carnavalscafés vanaf vrijdag na 20.00 uur uitsluitend bezoekers toe van 18 jaar en 
ouder. 

De horeca heeft hiertoe besloten op 
grond van overheidsmaatregelen die 
al meer dan tien jaar van kracht zijn. 
Het is bijna onmogelijk gebleken om 
hierop goed te controleren en hand-
haven tijdens carnaval. Onder begelei-
ding van ouders zijn bezoekers onder 
18 jaar uiteraard wel welkom. 

Jeugdcarnaval
De jeugd vanaf 16 jaar kan de hele 
carnaval terecht bij Taste aan het 
Wilhelminaplein, ook na 20.00 uur. 
Voor de jeugd van 12 tot en met 
15 jaar organiseren NIXX 12-15 en 
Jeugdcarnaval in samenwerking met 
BreakOut op zondag 19 februari ook 
een carnavalsavond. Deze vindt plaats 
in de Break Out. De toegang is gratis. 
Vorig jaar op carnavalsmaandag werd 
heel Horst opgeschrikt door een vorm 
van zinloos geweld waarbij Guus 
Janssen kwam te overlijden. Daar 
wordt dit jaar op carnavalsmaandag 
bij stilgestaan. In alle Horster horeca-

gelegenheden worden om 19.40 uur 
enkele favoriete carnavalsnummers 
van Guus gedraaid.

Dinsdagavond ziet de afsluiting van 
carnaval er anders uit dan anders. 
Vanaf 22.00 uur komt er onder de 

klanken van dj Guido een einde aan de 
carnavalsactiviteiten van D’n Dreumel 
en van het Jeugdcarnaval. De horeca 
sluit om 23.00 uur haar deuren (alleen 
zaal Taste blijft open). Het carnavals-
seizoen wordt dinsdag op een ludieke 
manier afgesloten.

Meerlonaar Mohamad zamelt goederen in voor 
getroffenen van aardbeving in vaderland
Het dodental naar aanleiding van de aardbeving in Turkije en Syrië stijgt nog steeds. De teller is inmiddels opgelopen tot meer dan 41.000 
slachtoffers. De beelden van voormalig landgenoten die via telefoon en televisie binnenstromen bij Mohamad Al Masri uit Meerlo, laten hem 
niet onberoerd. Om iets te kunnen betekenen, besloot hij om goederen in te gaan zamelen. Deze kunnen bij hem worden gedoneerd, waarna ze 
op een later moment richting het getroffen gebied worden vervoerd. 

Naar verwachting bevinden zich 
nog altijd duizenden slachtoffers 
onder het puin in het grensgebied 
tussen Turkije en Syrië, dat maan-
dag 6 februari zwaar werd getroffen 
door een aardbeving. De Verenigde 
Naties sprak eerder deze week al 
de verwachting uit dat het dodental 
de komende tijd verder zal oplopen 
richting 50.000. Het zijn berichten die 
Mohamad Al Masri niet in de koude 

kleren gaan zitten. De inwoner van 
Meerlo is zelf van Syrische komaf, en 
woont met zijn gezin inmiddels ruim 
vier jaar in Nederland. In zijn beste 
Nederlands deelt hij zijn emotionele 
verhaal. “Mensen in mijn vaderland 
zijn plots dakloos. Ze slapen buiten, in 
de kou. Daarom is er vooral behoefte 
aan tenten, medicatie en dekens.”
Zorgwekkende beelden
Het zijn emotionele dagen voor 

Mohamad en zijn gezin. Via zijn tele-
foon komen er nog dagelijks zorg-
wekkende beelden binnen. Veelal 
gestuurd door vrienden en beken-
den, direct afkomstig uit de getrof-
fen streek. “Zelf ben ik geboren in 
een klein dorp nabij Damascus, maar 
mijn vriendin komt uit het noorden 
van Syrië. Het gebied dat nu zwaar 
getroffen is. Tijdens de oorlog zijn er 
ook veel bekenden vanuit Damascus 

naar het noorden verhuisd.” Op één 
van de filmpjes op Mohamads tele-
foon, is te zien dat een vriend van de 
familie een ‘rondleiding’ geeft door 
zijn zwaar beschadigde huis. “Het 
is levensgevaarlijk om daar nog te 
wonen, vanwege instortingsgevaar. 
Er zijn hele stukken muur weg en 
overal liggen brokstukken.”
Familie Al Masri wil doen wat ze kan, 
om de getroffenen te helpen. “Het 

liefst zou ik zelf naar Syrië gaan om 
te helpen, maar dat is geen optie. 
Zelf kunnen we wel een beetje mis-
sen. Bijvoorbeeld luiers van ons 
jongste kind. Helaas zijn we niet 
rijk, anders kon ik geld sturen.” Om 
toch een verschil te kunnen maken, 
zocht Mohamad contact met een 
bevriende Syriër uit Venlo. “Hij heeft 
een supermarkt en in zijn maga-
zijn worden spullen verzameld, die 
later naar Syrië worden gebracht. 
Daar breng ik ook de goederen heen 
die bij mij worden gedoneerd.” Om 
zijn actie kenbaar te maken aan een 
groter publiek, nam Mohamad con-
tact op met dorpsgenoot Henk van 
Hemert. Als maatschappelijk bege-
leider bij Synthese, kent en begeleidt 
hij familie Al Masri al langer. “Samen 
proberen we bekendheid te geven 
aan deze inzamelingsactie”, vertelt 
Mohamad. “Maar echt veel is er tot 
nu toe nog niet binnengekomen bij 
mij thuis. Misschien brengen mensen 
het direct naar het magazijn in Venlo. 
Dat mag natuurlijk ook”, legt hij uit. 
Inwoners uit Horst aan de Maas die 
iets kunnen missen, mogen hun 
spullen brengen bij Mohamad thuis, 
aan de Bernhardstraat 8 in Meerlo. 
Ook het magazijn in Venlo, waar 
een centraal verzamelpunt is gecre-
eerd, is een optie om aan te done-
ren. Dit bevindt zich aan de Groot 
Egtenrayseweg 36. Mohamads zes-
jarige dochter benadrukt nog maar 
eens waar de grootste behoefte aan 
is in het land waar zij geboren werd. 
“Tenten en dekens zijn echt belang-
rijk, want anders krijgen de mensen 
die buiten slapen het koud.”

Tekst: Jelle van Hees

Gezond eten is de toekomst! De Hôrster tuin; een moderne 
groente- en fruitspeciaalzaak in het centrum van Horst zoekt 
in verband met gezondheidsredenen bij een van onze mede-
werkers een nieuwe collega ter uitbreiding van ons team.

Je bent werkzaam in de winkel, hebt contact met onze klanten 
en adviseert daar waar nodig of werkt in de snijkeuken voor de 
bereiding van onze salades, maaltijden, gesneden groente en 
nog veel meer.

Spreekt dit je aan?
Stuur dan snel jouw motivatie + cv (inclusief foto) naar
info@dehorstertuin.nl t.a.v. Annemarie en wie weet tot snel!

Verkoopmedewerker
of medewerker snijkeuken
gezocht! Uren zijn bespreekbaar, 15 - 25 uur.

In de weekenden en avonden ben je vrij!

KERKSTRAAT 4A IN HORST  |  WWW.DEHORSTERTUIN.NL
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24 uur
bereikbaar

Anita Seuren
uitvaartzorg
06 -10 87 07 06

U I T VA A R T Z O R G

HAN-MARK
ARENDSE

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

T 0478 - 760012

Samen onderweg naar een mooie herinnering

Yvonne Vos
uitvaartverzorging

Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

24-uur bereikbaar

077 - 366 13 14
www.bobnoten.nl

Grubbenvorst | Horst | Velden

Ik heb mien laeve gelaefd
Begoos aan mien aalerlaeste rit...

Geheel onverwacht hebben we afscheid moeten nemen 
van onze broer, zwager en oom

Vic Snellen
26 april 1960 Lottum 8 februari 2023

Horst Petra en Kees
Nathalie en Tim, Diede, Mille, Noé
Milou en Dirk

Lottum Frank
  Jim
  Sil

Wij zijn stil, omdat de juiste woorden soms niet te vinden zijn.

Correspondentieadres:
van Douverenstraat 45
5961 JH Horst

Geheel naar wens van Vic hebben wij als gezin afscheid 
van hem genomen.
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Abel van Beek Horst
Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt in 
de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben gevolgd 
en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering Abel van Beek (24) uit Horst en 
inmiddels wonend in Bergen, Noorwegen.

Dat de stad Bergen, aan de westkust 
van Noorwegen, al zeker 2,5 jaar zijn 
thuis vormt, was niet per se de bedoe-
ling, geeft Abel lachend aan. “Ik kom 
oorspronkelijk uit Den Bosch, maar in 
groep 7 verhuisden we naar Horst”, 
vertelt hij. “Het was even wennen om 
als stadskind in een Limburgs dorp 
terecht te komen, waar iedereen dia-
lect sprak. Ik vond het best moeilijk 
om ertussen te komen op de basis-
school, maar toen ik eenmaal naar 
het Dendron College, de middelbare 
school, ging, was dit allemaal een stuk 
makkelijker.”

Studie
Nadat hij zijn middelbare school 
afrondde, volgde Abel de studie infor-
matica in Utrecht. “Ik zag dit ook als 
een mogelijkheid om weer terug naar 
de stad te trekken en om iets nieuws 
te ontdekken”, legt hij uit. “Ik was 
namelijk altijd al avontuurlijk inge-
steld.” Toen er zich tijdens zijn stu-
die de mogelijkheid voordeed om op 
uitwisseling naar Noorwegen te gaan, 
hoefde Abel hier dan ook niet lang 
over na te denken. “De foto’s zagen er 
fantastisch uit, dus ik dacht: ‘dit moet 
ik meemaken’”, blikt hij terug. “Ik ben 
gek op de natuur en toen ik de ber-
gen, de zee, het bos en de meren zag, 
wilde ik echt gaan.” 

	HIk voelde me ontzettend 
op mijn plek

Zo gezegd, zo gedaan: Abel vertrok 
voor (in eerste instantie) een half jaar 
naar Noorwegen. Tijdens deze uitwis-
seling volgde hij twee vakken aan de 
universiteit in Bergen. “Het leek toen 
alsof alles voor mij op zijn plek viel”, 
vertelt hij. “Tijdens mijn studie merkte 
ik dat ik informatica leuk vond, maar 
dat ik niet precies wist wat ik daarbin-
nen ermee wilde doen. In Noorwegen 
volgde ik het vak webdesign, dat 

gericht is op de ontwikkeling van 
webapplicaties. Ik vond dat zo interes-
sant, omdat het meer met design te 
maken had en minder met de harde, 
technische kant van informatica. Dit 
in combinatie met de natuur, cultuur 
en mensen in Noorwegen, beviel me 
allemaal zo goed dat ik me ontzettend 
op mijn plek voelde.”

Roadtrip
Dit gevoel zorgde ervoor dat Abel 
teruggetrokken werd naar het land 
voor zijn master. “Na mijn bachelor 
nam ik een tussenjaar.” Het initiële 
plan van Abel was om deze tijd rei-
zend door te brengen. “Ik wilde in 
een Volkswagen-busje naar Mongolië 
rijden, maar corona gooide roet in 
het eten. Omdat ik slecht kan stilzit-
ten, besloot ik toch een busje te kopen 
waar eigenlijk te veel aan moest 
gebeuren.” De maanden die volgden 
bracht Abel al klussend door. “Ik had 
toen eigenlijk al in mijn achterhoofd 
dat ik hiermee naar Noorwegen terug 
wilde”, lacht hij. Abel schreef zich in 
voor een master in Noorwegen en 
ging in zijn bus die kant op. “Doordat 
er weinig contacturen waren vanwege 
corona, was mijn master een combi-
natie van studeren en rondreizen en 
zoveel mogelijk van het land zien.”

Verliefd
Ondanks dat Abel niet per se in zijn 
hoofd had om na het afronden van zijn 
master in Noorwegen te blijven, was 
dit uiteindelijk wel het geval. Na zijn 
studie vond hij een baan als software 
developer bij een grote multinational 
in Bergen en besloot hij om te blij-
ven. “Mijn familie zei ook al dat als ik 
zou gaan, dat ik dan niet meer terug 
zou komen”, geeft Abel aan. “Ik denk 
dat dit ook komt doordat je in twee 
jaar tijd toch wel echt contact verliest 
met de mensen die je veel sprak in 
Nederland. Ik bouwde hier eigenlijk 
een heel nieuw leven op.” Dit was op 
het begin best zwaar volgens Abel. 

“Dan ken je nog niemand en spreek je 
de taal niet, daar moet je even door-
heen. Inmiddels spreek ik vloeiend 
Noors.” 

	HIk ontmoette mijn 
vriendin in de klimhal

Wat ook bijdraagt aan het onderhou-
den van de Noorse taal, is dat Abel 
zijn Deense vriendin leerde kennen 
tijdens zijn studie. Met haar spreekt 
hij een mix van Noors en Deens. “We 
ontmoetten elkaar in de klimhal. In 
Nederland was ik niet zo, maar door-
dat je in het buitenland makkelijk op 
mensen afstapt, ben ik gewoon naar 
haar toe gegaan en zei ik: ‘hey, what’s 
up?’.” Het stel leerde elkaar in een 
korte tijd goed kennen, omdat Abels 
bus net in die periode terug moest 
naar Nederland. “De bus mocht maar 
twee jaar in Noorwegen zijn. Ik vroeg 
haar of ze zin had om de bus mee 
terug te brengen, omdat ze een vrien-
din in Nederland had die ze nog wilde 
bezoeken. We zijn toen, twee weken 
nadat we elkaar leerden kennen, 
samen 48 uur lang naar Nederland 
gereden. Zo lang samen in zo’n kleine 
bus; dan leer je elkaar wel echt ken-
nen”, lacht hij. “Inmiddels is ze nu een 
jaar mijn vriendin.”

De natuur in
Het mooiste aan Noorwegen vindt 
Abel ongetwijfeld de natuur. “Die 
is fantastisch. Maar ook de manier 
waarop mensen ermee omgaan; je 
komt hier nooit afval tegen en mocht 
dit wel het geval zijn, dan stop je om 
het op te rapen en mee te nemen. De 
cultuur verschilt op dat gebied enorm 
met die in Nederland. In Nederland 
laten mensen zoiets liggen, omdat ze 
dan denken: ‘ik heb dat niet gedaan, 
dus waarom zou ik het oprapen?’.” Zijn 
vrije tijd brengt Abel dan ook het liefst 
door in de natuur. “In Nederland deed 

ik ook aan hardlopen, maar dan ren je 
buiten over asfalt. Hier in Noorwegen 
vind ik trailrunning geweldig. Je rent 
bergen op en af en er valt zoveel te 
zien.” 

	HIn de winter ski ik 
vooral

Naast hardlopen is Abel in Noorwegen 
ook begonnen met klimmen. “Dat 
doe ik zowel binnen als buiten”, geeft 
hij aan. “Het is echt gaaf om dit bui-
ten aan een bergwand te doen, in 
Nederland zou ik dit nooit gedaan 
hebben.” Dat geldt ook voor skiën. 
“Dit is nu een groot onderdeel van 
mijn winter. Omdat je in de winter 
bijna niet kunt hardlopen door alle 
sneeuw en gladheid, is skiën het alter-
natief.” Ondanks dat hij nu over maar 
liefst vier sets ski’s beschikt, was skiën 
iets dat Abel nooit eerder had gedaan 
voordat hij naar Noorwegen vertrok. 
“Alle Noren hier vonden het ontzet-
tend grappig om iemand op 22-jarige 
leeftijd voor het eerst op ski’s te zien 
staan”, lacht hij. “Toch moet ik zeg-
gen dat ik het nu redelijk goed kan. Je 
hebt hier allerlei berghutten, waar je 
naartoe kunt wandelen of langlaufen 
en dan vervolgens kunt overnachten. 

Deze vormen een heel netwerk, dat je 
kunt volgen. In de hutten staan potjes 
waar je, gebaseerd op vertrouwen, 
geld in kan doen om je overnachting 
te betalen.”

Toekomst
Het is overduidelijk dat Abel zich 
ontzettend op zijn plek voelt in 
Noorwegen. Toch mist hij zijn familie 
wel. “Mijn ouders wonen nog steeds 
in Horst en ik mis hen natuurlijk wel. 
De onvoorwaardelijke liefde die je 
van je familie krijgt betekent heel 
veel.” Daarom zoekt Abel zijn fami-
lie en vrienden altijd op tijdens kerst. 
“Afgelopen december had ik mijn 
vriendin meegenomen zodat ik haar 
alles kon laten zien in Horst en ze mijn 
dierbaren kon leren kennen. Ook heb-
ben we natuurlijk gefietst. Dat gaat in 
Noorwegen echt anders. Hier heb je 
een fiets nodig met twaalf versnellin-
gen en goeie remmen. Op je brakke 
studentenfietsje kom je de berg niet 
op”, lacht hij.”
Dat zijn toekomst in Noorwegen ligt, 
weet Abel zeker. “Hoe en wat precies, 
dat weet ik nog niet. Ik vind het vooral 
belangrijk dat ik me ergens op mijn 
plek voel en dat is precies wat ik hier 
in Noorwegen ervaar.”

Tekst: Floor Velthuizen

Horst aan de MaasUit

La Providence 
Ursulinenweide 5 
5971 ED  Grubbenvorst 
E info@laprovidence.nl
T 077 - 355 56 56

Hey, jij!
Op zoek naar een job in de zorg?

Dat komt goed uit! Wij starten een nieuwe afdeling PG en zoeken 
verschillende collega’s.
Ook voor onze andere zorgafdelingen. De uren zijn in overleg.
Zit hier iets voor jou tussen?

VERPLEEGKUNDIGE  
Bewoners de aandacht geven die ze verdienen

VERZORGENDE IG
Respectvol en met een lach omgaan met onze bewoners

HELPENDE (PLUS)
Onmisbaar in onze begeleiding en verzorging

MEDEWERKER LEEFPLEZIER
Ook wel Chef Gezelligheid genoemd

Stichting ‘La Providence’ is een zelfstandig zorgcentrum in 
Grubbenvorst, Noord-Limburg. La Providence biedt cliënten, op 
grond van een zorgindicatie, huisvesting, verzorging, verpleging, 
huishoudelijke hulp, activiteiten, begeleiding en/of behandeling. 
Onze betrokken medewerkers, die zich in kunnen leven in de 
cliënt en diens familie, geven aandacht en warme liefdevolle zorg. 
Het leefplezier van de cliënt is daarbij leidend, niet het medisch 
model. We ondersteunen zoveel mogelijk de eigen identiteit, 
zelfstandigheid, normen en waarden en cultuur van onze cliënten 
en proberen hen onderdeel uit te laten maken van de maatschappij. 
We ontzorgen onze bewoners op het gebied van proces (regelen) en 
inhoud (zorg).

Onze zorg- en dienstverlening is gebaseerd op de vier hoofdpijlers: 
Wonen | Thuis | Behandeling | Advies.

Kriebelt het na het lezen van deze 
vacatures?
Kijk op www.laprovidence.nl/werkenbij en reageer!
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 Vergulde Orde van Verdinste voor Stef en Nelly 
Dekker
    Stef en Nelly Dekker hebben vrijdag 10 februari tijdens de zittingsavond de Vergulde Orde van Verdinste 
ontvangen uit handen van prins Bart III van C.V. D’n Tuutekop uit Hegelsom. Het echtpaar is voornamelijk 
bekend van zijn jarenlange fotografiewerk, onder meer voor de carnavalsvereniging.

    Nelly is een geboren Hegelsomse en 
Stef is vanuit het rijk van de Jocus 
getogen richting Tuutekop. Stef was 
actief als hoffotograaf. Samen maak-
ten Stef en Nelly vele jaren de grote 
groepsfoto na de woorddienst. De 
laatste jaren leggen zij alle hoogheden 
en boerenfamilies vast op de gevoe-
lige plaat voor de statiefoto’s, zowel 
van het jeugd- als het grote carnaval. 
Ook maken ze regelmatig foto’s voor 
de voorpagina van het Haegelsums 
Bledje.
Ook buiten hun fotografeerwerk heb-

ben Stef en Nelly hun sporen al lang 
en breed verdiend in het Hegelsomse 
verenigingsleven. Stef zingt al jaren bij 
Happy Sound en is ook secretaris bij 
de zangvereniging. Verder speelde hij 
volleybal bij HVC en was hij in het ver-
leden coach bij ODOS.
Nelly is medeoprichter van de heem-
kundevereniging en is actief op basis-
school Onder de Linde: voorheen als 
luizenmoeder en bij de tussenschoolse 
opvang en momenteel zet zij haar 
beste beentje voor in de techniek-
klas. Verder stak zij de handen uit 

de mouwen bij de Hegelsomse seni-
orenmiddag en is zij al vele jaren 
verantwoordelijk voor de samenstel-
ling van de lijst met namen voor het 
Hegelsoms Mandje.
Buiten al deze verdiensten zijn Stef en 
Nelly altijd te porren voor hulp tij-
dens activiteiten. Uit waardering en 
dank voor deze uitgebreide staat van 
dienst besloot het bestuur van C.V. D’n 
Tuutekop om Stef en Nelly te onder-
scheiden met de Vergulde Orde van 
Verdinste.

       

    Gastheren- en vrouwen Geopark Peelhorst & 
Maasvallei ontvangen certifi caat
    Tijdens de de afsluitende bijeenkomst van de cursus ‘Gastheer van het Landschap voor Geopark Peelhorst & 
Maasvallei’ bij Museum de Locht, werden onlangs certificaten uitgereikt aan nieuwe gastheren- en vrouwen. 
De cursus, die bestond uit vier middagen, werd verzorgd door IVN Natuureducatie. 

    In het gebied van de Peelhorst en 
Maasvallei, dat loopt van Oost-Brabant 
tot diep in Zuid-Limburg en waar ook 
gemeente Horst aan de Maas in par-
ticipeert,  hebben bewegingen in de 
aardkorst geleid tot een breukenstelsel 

in de bodem. Dit aardkundig feno-
meen, dat tot op de dag van vandaag 
actief is, heeft een uniek landschap 
gevormd met horsten (hoge zijdes) 
en slenken (lage zijdes). De veertien 
nieuwe gastheren- en vrouwen zijn 

allen actief in toerisme en recreatie. 
Zijn gaan zich samen met anderen 
inzetten voor durzame gebiedsontwik-
keling en promotie van dit specifi eke 
gebied. Er wordt daarbij ingezet op 
een UNESCO-status.

Kekkilä-BVB
Coldenhovelaan 10
2678 PS De Lier

Kekkilä-BVB Grubbenvorst B.V.
Californischeweg 10b
5971 NV Grubbenvorst

Kekkilä-BVB is een van Europa’s grootste leveranciers en producent van substraten. Met
eigen merken en als private label producent zijn wij expert als het gaat om het produc-
eren en leveren van substraten voor alles wat groeit en bloeit, zowel voor consumenten
als voor professionele kwekers en telers. Wij hebben al meer dan 100 jaar ervaring en
leveren onze producten aan meer dan 80 landen. We werken met meer dan 500 mensen in
Nederland, Finland, Zweden, Duitsland, Estland en Spanje aan het optimaal beleveren van

onze klanten.

MENGLIJN OPERATOR/ SHOVELMACHINIST

Als bedrijf hechten wij veel waarde aan de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Binnen
Kekkilä-BVB werken we bewust met mentorschap. Middels deze manier van werken weten we inhoudelijke
kennis over te dragen en de waarde en cultuur binnen de organisatie door te geven. Vanwege gezonde
groei komen wij voor onze locatie in Grubbenvorst graag in contact nieuw talent dat zich graag verder wil
ontwikkelen. Daarom zoeken wij een

In deze mooie allround combi functie word je verantwoordelijk gemaakt voor het aanrijden van onze
grondstoffen, het verwerken van onze producten en de opslag hiervan. Op de shovel zorg je ervoor dat het
productieproces soepel verloopt. Als je dit goed onder de knie hebt bieden wij je de mogelijkheid om door
te groeien naar menglijn operator. Als menglijn operator binnen Kekkilä-BVB ben je met je team
verantwoordelijk voor het instellen en bedienen van de procesbesturing, om volgens receptuur de diverse
grondstoffen tot teeltsubstraat te mengen volgens de hoogste veiligheid en kwaliteitsnormen.

Wat ga je concreet doen?
• Het instellen en bedienen van de menglijnen;
• Het aanrijden van onze grondstoffen op de shovel;
• Het produceren van bulksubstraten volgens receptuur;
• Kwaliteitscontrole en registratie;
• Het verhelpen van kleine storingen;
• Het tijdig vullen van de meststofbunkers.

Wat vragen wij van jou?

• Bent flexibel ten aanzien van werktijden (seizoen twee ploegendiensten);
• Bent woonachtig in de regio Venlo/Grubbenvorst en beschikt over eigen vervoer;
• Hebt affiniteit met machines binnen een productieomgeving;
• Staat open voor coaching en ontwikkeling tot zelfstandig specialist operator;
• Heftruckcertificaat is een pre, anders bieden we jou hiervoor een cursus.

Wat krijg je ervoor terug?
Als je ervoor kiest om bij Kekkilä-BVB te werken dan bieden we je een zeer uitdagende baan in een
internationaal topbedrijf. Je komt terecht binnen een informele en prettige werkomgeving met volop
doorgroeimogelijkheden. Uiteraard bieden wij jou een marktconform salaris met 24 vakantiedagen, 8%
vakantiegeld, een bonusregeling o.b.v. onze bedrijfsdoelstellingen en een premievrij pensioen.

Vragen?
Heb je naar aanleiding van deze vacature vragen? Neem dan contact op met onze Talent Acquisition
Partner, Daryl Pfoster via daryl.pfoster@kekkila-bvb.com of bel naar 06-57288590 (ook Whatsapp)

Acquisitie naar aanleiding van deze functie is niet gewenst.

Centrum van Broekhuizen
65e Tour de Brokeze
In Broekhuizen vindt carnavalsdinsdag voor de 65e keer de Tour de 
Brokeze plaats. Tijdens deze kolderieke toertocht door het centrum van 
Broekhuizen wordt het publiek vermaakt met vreemde technische 
creaties en carnavaleske acts, dit jaar rondom het thema Grand Prix 
Tour de Brokeze. 

Het spektakel start om 11.11 uur op 
het kerkplein met muzikale optredens 
van HutjeMutje, hilarische kwalifi ca-
tieraces en allerlei leuke kinderactivi-
teiten.

Om 14.11 uur worden de renners en 
hun teams voorgesteld. Aansluitend 
klinkt het startschot voor wat onge-
twijfeld wederom een legendarische 

Tour de Brokeze zal worden. 
Als de winnaar is ‘geknoeveld’ door 
Miss Krey volgt het carnavalsbal in 
het Brouwershuis, met onder meer 
muziek van DJ HitMaestro en Marleen 
Rutten.

Kijk voor het volledige programma op 
de website van carnavalsvereniging 
De Krey
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Openingstijden gemeentehuis
Maandag: 8.00 tot 20.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 8.00 tot 17.00 uur

Openingstijden gemeentewerf
Maandag t/m vrijdag
Ochtend: 7.30-12.00 uur
Middag: 12.30-16.00 uur

Contact en
openingstijden
Moet u iets regelen aan de balie?
Maak dan eerst een afspraak.
Dat kan via de website of bel ons op 

Broekhuizen
• Hilkensbergweg 5 ( alcoholwetvergunning 

en exploitatievergunning horeca)
Evertsoord
• Slenkenweg 12 (realiseren veldopstelling 

zonnepanelen)
Griendtsveen
• Helenaveenseweg 42 (verbouw woonhuis)
Grubbenvorst
• Beatrixstraat 13 (het plaatsen van een 

dakkapel voorkant woning)
Hegelsom
• St. Jorisweg 70 (huisvesten van 

arbeidsmigranten in een bedrijfsloods)
Horst
• St. Lambertusplein / Kerkstraat 

(incidentele standplaats chimney cake)
• St. Lambertusplein / Kerkstraat 

(incidentele standplaats visverkoop)
• Wilhelminaplein en Gasthoesplein 

(evenement)
• Steenstraat (marktstandplaats vergunning)
• Kranestraat 61 (verbouwing woonhuis)
• Gasthuisstraat 56 (verlenging tijdelijk 

huisvesting kinderopvang)
Meerlo
• Centrum (evenement optochten)
Melderslo
• Beemdweg 4 (evenement Karting)
Meterik
• Reindonkerweg 11 (bouw van 2 loodsen)
Sevenum
• Raadhuisplein (incidentele standplaats 

visverkoop)
• Zeesweg 7 (verlengen beslistermijn 

aanvraag 4 appartementen)
• Venloseweg 25a (vooraankondiging 

voorbereiding bestemmingsplan)
• Steeg 21 (oprichten van een bijgebouw)
Tienray
• Bernadettelaan 10a (evenement 

Koningsdag)

Vertrokken naar onbekende bestemming 
Horst aan de Maas
• Peelheideweg 10 I 41 America
• Patersstraat 4 Evertsoord

Bekendmakingen
De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.officielebekendmakingen.nl
Als digitaal inzien niet tot de mogelijkheden behoort, dan kunt u een afspraak maken voor het 
inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het 
algemene telefoonnummer van de gemeente 077 477 9777.

Aanslag gemeentelijke               
belastingen 2023
Inwoners en bedrijven van Horst aan de Maas ontvangen vanaf 23 februari de aanslag gemeente-
lijke belastingen. Deze aanslag heeft betrekking op de onroerende zaakbelasting (OZB), rioolhef-
fing, afvalstoffenheffing en de WOZ-beschikking.

WOZ-waarde
De gemeente stelt jaarlijks de waarde van alle 
onroerende zaken in de gemeente vast, de 
zogenaamde WOZ-waarde. De WOZ-waarde die 
vermeld staat op de aanslag 2023 is geba-
seerd op de waardepeildatum 1 januari 2022.

Taxatieverslagen op MijnOverheid
Het taxatieverslag van uw pand kunt u inzien 
op MijnOverheid.nl. Klik hiervoor op het 
onderdeel “Wonen”. Vanaf 23 februari vindt u 
hier informatie over de taxatieverslagen 2023 
en 2022. U ziet hier ook de kenmerken van uw 
woning die de WOZ-waarde bepalen. Om deze 
informatie te raadplegen, logt u in met uw 
DigiD-code. Op de website van de gemeente 
wordt toegelicht hoe bedrijven het taxatiever-
slag kunnen opvragen of inzien.

Berichtenbox
Als u zich vóór 1 februari 2023 aangemeld 
heeft voor de Berichtenbox, dan ontvangt u 
de aanslag gemeentelijke belastingen 2023 
digitaal in de Berichtenbox.

Dit gebeurt op 25 februari. Heeft u in het ver-
leden niet voor digitale post van de gemeente 
gekozen? Dan ontvangt u de aanslag gemeen-
telijke belastingen automatisch per brief. Meer 
informatie hierover leest u op www.horstaan-
demaas.nl/berichtenbox.

Kwijtschelding
Heeft u moeite met betalen? Mogelijk heeft 
u recht op kwijtschelding.Meer informatie 
hierover leest u op www.horstaandemaas.nl/
kwijtschelding.

Meer informatie of vragen
Op www.horstaandemaas.nl/belastingen 
vindt u meer informatie over de gemeen-
telijke belastingen en de wet WOZ. Heeft 
u vragen over de aanslag? Of heeft u iets 
ontdekt dat niet juist is? Neem contact op 
met de gemeente. Vaak kunnen wij uw vraag 
telefonisch of per mail beantwoorden. U kunt 
contact met ons opnemen via 077 - 477 97 77 
of via gemeente@horstaandemaas.nl.

Wijziging afvalinzameling carnaval
Op maandag 28 februari en dinsdag 1 maart wordt er geen afval opgehaald.

Bent u normaal op maandag 28 februari aan 
de beurt met PMD, restafval óf de 60 liter 
keukenafval-container?
Zet het afval op zaterdag 26 februari (vóór 
07.00 uur) aan de straat.
Voor keukenafval in 10 of 23 liter 
emmertjes is er geen inhaaldag. U kunt dit 
op de eerstvolgende normale ophaaldag 
aan de straat zetten.

Bent u normaal op dinsdag 1 maart aan 
de beurt met PMD, restafval óf de 60 liter 
keukenafval-container?

Zet het afval op zaterdag 5 maart (vóór 
07.00 uur) aan de straat.
Voor keukenafval in 10 of 23 liter 
emmertjes is er geen inhaaldag. U kunt dit 
op de eerstvolgende normale ophaaldag 
aan de straat zetten.

Deze wijziging staat ook op uw 
afvalkalender.
Check de afvalkalender digitaal op www.
afvalkalenderhorstaandemaas.nl of de 
Afvalwijzer-app.

Let op: maandag 20 februari en dinsdag 21 februari zijn het gemeentehuis en Openbare Werken 
gesloten ivm carnaval.

Alléén voor het doen van aangiften van geboorten en overlijden zijn we op beide dagen
telefonisch bereikbaar tussen 10.00 en 11.00 uur op telefoonnummer 06 47488708.
Uiteraard kunt u digitaal aangifte doen, voor zowel geboorten als overlijden
en zal de dienstdoende ambtenaar dan met u contact opnemen.

Gele (hondenpoep) prullenbakken 
worden groene prullenbakken
Hondenbezitters zijn vaak op zoek naar de speciale prullenbakken, niet wetende dat een 
hondenpoepzakje in iedere openbare prullenbak mag. Het is namelijk gewoon restafval.

Om meer duidelijkheid te geven en te 
zorgen voor minder overlast, gaan we de 
gele prullenbakken vervangen door groene.
• Tot en met april vervangen we de 35 gele 
prullenbakken. Hier komen de standaard 
groene prullenbakken voor terug.
• De gele prullenbakken gooien we niet 
weg, maar coaten we opnieuw.
Zo geven we deze prullenbakken 
een tweede leven en plaatsen we ze 

bijvoorbeeld in een nieuwbouwwijk.
• Openbare prullenbakken zijn enkel 
bedoeld voor afval van toevallige 
voorbijgangers. Denk hierbij 
aan banenschillen, drinkpakjes, 
snoeppapiertjes, zakdoeken of 
hondenpoep in een zakje.
• De eenmalige kosten worden betaald uit 
de Landelijke Zwerfafvalvergoeding van 
2022.

Wie wordt de Starter van 2022?
Op donderdagavond 9 maart is het zover! De verkiezing van de Starter van het Jaar 2022. 
Gemeente Horst aan de Maas, Gemeente Venray, Rabobank Noord-Limburg, het Venrays 
Ondernemers Platform en de Horster Ondernemersvereniging O-twee vinden het belangrijk om 
startende ondernemers goed op weg te helpen. Dit wordt onder andere gedaan door vier keer per 
jaar een Starter van het kwartaal te kiezen. Uit deze winnaars wordt vervolgens de Starter van het 
Jaar verkozen, die er met een prijs van 1500 euro vandoor gaat. De verkiezing vindt plaats in Hotel 
Asteria, Maasheseweg 80A in Venray.

Presentaties
Tijdens de verkiezing geven de Starters 
van het Kwartaal een presentatie over 
hun onderneming. De kwartaalwinnaars 
van 2022 zijn: Bart Alards van Diepwater 
uit Wanssum, Roy Spronck van Team 
Spronck Designs uit Leunen, Peter Heijnen 
van Business Process Analytics uit 
Horst en Mike van Gaal van Total Plast 

uit Venray. Na de presentaties kiezen 
ondernemers uit Venray en Horst aan 
de Maas de uiteindelijke Starter van het 
jaar. Het officiële gedeelte start om 19.30 
uur (inloop vanaf 19.00 uur) en duurt tot 
ongeveer 21.00 uur.

Wilt u aanwezig zijn? Aanmelden kan via de 
website van de gemeente.
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Windturbines 
Is windturbines plaatsen op de plek van boomkwekerijen, de longen 
van Horst aan de Maas, duurzaam?

Onze gemeente wil niet achter-
blijven als het gaat om windturbi-
nes. Met de subsidiewind in de rug 
projectontwikkelaars laten bouwen, 
waarbij achterliggende problemen, 
zoals netcongestie en onbalans, 
buiten beschouwing worden gela-
ten. Bovendien tonen steeds meer 
onderzoeken aan dat niet alleen het 
hoorbare geluid, maar vooral het 
infrasone geluid veroorzaakt door 

windturbines een enorme impact op 
uw slapen heeft. Met gevolgen voor 
de gezondheid. Dat baart mij zorgen. 
Zo’n 10 procent van de omwonenden 
krijgt klachten door geluidsoverlast, 
dat werd al in 2014 beaamd door 
toenmalig staatssecretaris Mansveld 
van Infrastructuur en Milieu. In 
Denemarken zijn de normen veel 
strenger om de omwonenden beter 
te beschermen dan in Nederland.

Waar voor het planten van vijf wind-
turbines in een beschermd natuurge-
bied 1.014 bomen moesten worden 
gekapt, een gebied waar bedreigde 
diersoorten voorkomen.
Om een goed beeld te krijgen over 
windturbines, adviseer ik u de afle-
vering van Zembla te bekijken waar 
direct omwonenden aan het woord 
komen. Jan de Laat, een gezagheb-
bend wetenschapper, verbonden aan 
het LUMC, legt tevens een verband 
tussen hartproblemen en het geluid 
van windturbines. Google daarnaast 

vooral eens op het onderzoek van 
KNMI over de negatieve beïnvloe-
ding van het weer of het google op 
het windturbinesyndroom.
Windenergie kent gezondheidsrisi-
co’s. Wachten op meer onderzoeken 
staat voorop voordat je verder kan 
gaan. BVNL neemt met gezondheid 
geen risico, waar andere politieke 
partijen de gezondheid riskeren, 
boeren wegjagen en over enkele 
jaren spijt betuigen?

Rob Driessen

BVNL Horst aan de Maas

   

Meerdere gewonden bij ernstig ongeval in America
Op de Midden Peelweg in America heeft maandagavond 13 februari een complex verkeersongeval plaatsge-
vonden. Meerdere auto’s botsten hier op elkaar en bij deze situatie raakten meerdere personen gewond. Alle 
benodigde hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen met spoed ter plaatse.

Het ongeluk gebeurde rond 18.20 
uur en er zijn minstens vier auto’s 

bij betrokken geraakt. Eén van deze 
auto’s kwam in een greppel langs 

de weg tot stilstand. Een slachtoffer 
raakte bekneld in zijn voertuig, maar 

de brandweer wist het slachtoffer uit 
de benarde positie te bevrijden. In 
totaal raakte drie personen gewond. 
Deze personen werden alle drie met 
onbekend letsel naar het ziekenhuis 
gebracht. De Midden Peelweg werd 

vanwege het ongeval en het politie-
onderzoek volledig afgesloten. Rond 
23.00 uur was het onderzoek afgerond 
en werd de weg weer vrijgegeven. De 
politie roept getuigen van het ongeval 
zich op te melden.

Armoedebeleid vraagt om het verleggen van grenzen
In Nederland werken twee miljoen mensen voor of rond het mini-
mumloon. Dat zijn mensen die ons land draaiende houden. Ook in 
onze gemeente zijn er veel mensen die rond moeten komen van een 
minimumloon. Het is heel krap leven op een minimumloon. De was-
machine mag niet kapotgaan en de kinderen moeten niet te vaak 
uitgenodigd worden voor een verjaardagfeestje. Ook de komende 
carnavalsdagen staan zij aan de kant. Als de kinderen meedoen kost 
het geld, wat niet voorhanden is.

Ze moeten ook liever niet te snel 
groeien, ze kunnen ook niet op sport 
of bij verenigingen. Gelukkig kan 
Leergeld hier iets in betekenen. Zij 
maken het mogelijk dat deze kinde-
ren toch kunnen meedoen. Echter 

niet iedereen weet de weg naar 
Leergeld te vinden. Denk aan die 
aardige mevrouw aan de kassa, die 
verdient ongeveer 11 euro per uur. 
Van die aardige mevrouw lopen er 
een paar miljoen rond in ons land. 

Mensen die op of rond het minimum-
loon verdienen. Mensen in de winkel 
en in de schoonmaak. Mensen die 
zorgen dat ons land stilletjes blijft 
doordraaien. Voor veel mensen is 
dat wakker liggen van de geldzor-
gen, niet iets wat vanzelf overgaat. 
Stijgende energiekosten, inflatie. 
Deze worsteling blijft zo. Misschien 
zelfs zo tot aan hun pensioen. Als 
PvdA blijven we dan ook aandacht 
vragen voor een goed minimabe-
leid. Verhoging van de drempel voor 
kwijtschelding van gemeentelijke 
lasten. Ook een verhoging van de 

drempel voor de energietoeslag, die 
ook dit jaar weer aangevraagd kan 
worden zodra de Eerste Kamer hier-
mee ingestemd heeft. Wel kan nu al 
een voorschot aangevraagd worden 
van 500 euro. De PvdA blijft hier aan-
dacht voor vragen, immers ieder-
een moet kunnen meedoen in onze 
gemeente, in ons land.

Jan Wijnen
 

PvdA Horst aan de Maas

Vastelaovend same 
Morgen sta ik zoals ieder jaar in de Torrenkoel, Prinsenreceptie van 
Hoogheid Rob I van het Kroeënekranen en Pieëlhazen riek. Als gebo-
ren en getogen Kroeënekraan begint voor mij dan het carnaval. 

Het mooie van carnaval vind ik dat 
gedurende drie dagen iedereen gelijk 
is, het verkleden is daar van ouds-
her een mooi uitvloeisel van. Je kon 
vroeger aan iemands kledij zien wat 
zijn sociale status was en juist met 
carnaval, als de rollen omgedraaid 
waren, kon je dat niet meer zien.

Die gedachte dat je niet op basis van 
iemands uiterlijk kan of mag beoor-
delen is een mooie en daar wil ik 
even bij stilstaan. Hoe mooi zou het 
zijn dat we vanaf aanstaande vrij-
dag elkaar weer met zo’n schone lei 
bekijken. Ook als er in het verleden 
scherpe debatten gevoerd zijn op tal 

van vraagstukken.
Huidige vraagstukken blijven ingre-
diënten voor een scherp debat dus 
zal er verschil van inzicht blijven 
bestaan. Denk aan stikstofbeleid, de 
verduurzaming, de energievoorzie-
ning of de opvang van asielzoekers 
in onze gemeente. Elkaar dus niet 
automatisch haten als denkbeelden 
niet overeenkomen, maar elkaar pro-
beren te vinden als gelijkwaardige 
mensen. Weer proberen om samen 

ergens uit te komen en accepteren 
dat er verschillende zienswijzen zijn. 
Dat er niet één gelijk is. Gewoon naar 
elkaar luisteren zonder van tevoren al 
een mening gevormd te hebben.
Als ik dit schrijf komt er een liedje in 
mijn hoofd van Wiel Vestjens en Hay 
Crompvoets: “As alle minse ens ware 
wie weej meuste zien.”

Joep Peeters, Burgerraadslid

VVD Horst aan de Maas 

Saamhorigheid 
Wat een vreemde wereld zien we toch weer om ons heen. Enerzijds 
nog steeds de verschrikkingen in Oekraïne en de aardbevingen en het 
leed daarvan in Turkije en Syrië. Aan de andere kant zie je dat de 
vastelaovend overal voor de deur staat. Een prinsenbal, een revue, 
een liedjesavond en een truujebal.

Wat hebben de oorlog en aardbe-
vingen en de vastelaovend met 
elkaar gemeen? In mijn ogen is dat 
gemeenschapszin en saamhorigheid. 
Of je nu opstaat als vrijwilliger om 
een vrachtwagen met hulpgoederen 
te regelen, een geldinzameling regelt 

voor het goede doel, of opstaat als 
vrijwilliger voor jouw vastelaovends-
club of andere vereniging, je bent 
op allebei de fronten broodnodig 
en onmisbaar. Voor je carnavalsver-
eniging ben je zichtbaar aanwezig, 
bijvoorbeeld als revueteam, achter 

de bar, als lid van de raad van elf. 
Of je bent onzichtbaar aanwezig, als 
organisatie, wagenbouwer, verkeers-
regelaar bij de optocht of als schoon-
maker na een gezellige activiteit.
Bij de inzamelingen voor het goede 
doel ben je vaak onderdeel van het 
grote geheel en ben je bijna altijd 
onzichtbaar aan het werk als vrij-
williger. Zonder vrijwilligers kun-
nen we niet sporten, kan een school 
niks extra’s organiseren en rukt de 
vrijwillige brandweer niet uit. Deze 

inzet, zichtbaar of onzichtbaar, lokaal 
of mondiaal, groot of klein, wordt 
enorm gewaardeerd. Apetrots ben 
ik op alle initiatieven, op touw gezet 
door vrijwilligers. Het CDA heeft ook 
altijd het belang van vrijwilligers en 
verenigingen hoog in het vaandel 
staan. Vrijwilligers zijn de kampioe-
nen van een sterke samenleving en 
volgens het CDA het cement van de 
samenleving.

Heidi Disveld

CDA Horst aan de Maas
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Gezond leven, kleine moeite, lang plezier 
De titel klinkt als een ronkende reclamezin zoals er elke dag veel 
voorbij komen. Voor veel mensen, zeker in deze financieel moeilijke 
tijden, is het geen ‘kleine moeite’ meer. Gezond leven heeft te maken 
met bewuste keuzes die wel betaalbaar moeten blijven. 

Vooral voor onze kinderen wil-
len we niet hoeven te beknibbelen 
op ‘gezond leven’. En gezond eten 
en voldoende bewegen is daarbij 
belangrijk. De vraag is dus: hoe kun-
nen we zorgen dat al onze kinderen 
in Horst meer gelijke kansen op een 

gezondere leefstijl krijgen?
Een goed initiatief is de Gezonde 
Basisschool van de Toekomst. Er 
wordt een bewezen gezonde en ver-
antwoorde lunch aan alle kinderen 
aangeboden die ze samen op eten. 
Winst in gezondheid, winst in sociale 

vaardigheden, en winst naar de toe-
komst van de kinderen, want ze leren 
samen wat een gezonde leefstijl 
inhoudt. Als we dan ook nog gezonde 
producten van onze lokale/regionale 
ondernemers voor de lunches gebrui-
ken, levert dat nog meer winst op: 
kennis van goed en waardevol eten 
uit je eigen regio.
Er zijn al ondernemers die werk 
maken van dit initiatief. Ik pleit voor 
een gezamenlijke aanpak van de 

gemeente Horst aan de Maas, de 
basisscholen én natuurlijk de ouders: 
elke dag een gezonde lunch zodat de 
‘leerschool’ een gezonde ‘leefschool’ 
wordt. Landelijk wordt hier 100 mil-
joen voor uitgetrokken. Tijd voor 
een plan van aanpak om in onze 
voltallige gemeente te zorgen voor 
elke dag een gezonde lunch: kleine 
moeite, lang (gezond) plezier.

Leon Weijs

Perspectief Horst aan de Maas 

Integriteit 
De afgelopen jaren zijn er binnen en buiten onze gemeente verschillende onderzoeken geweest met 
betrekking tot integriteit. De onderzoeken richten zich op de vraag of een en ander in strijd is met de 
juridische procedures, maar integriteit is veel meer dan de juridische vraag of iets juridisch verboden is 
of niet. Er zou een gesprek moeten worden gevoerd over wat moreel ‘aanvaardbaar’, ‘toelaatbaar’ en 
‘fatsoenlijk’ is. Wanneer dit niet wordt gedaan, kunnen de belangrijkste vragen met betrekking tot 
gedrag onbeantwoord blijven. 

In sommige gevallen is het heel 
simpel. Iets is dan misschien niet 
verboden, maar vrijwel iedereen is 
het erover eens dat bepaalde gedra-
gingen van politici, ambtenaren of 
bestuurders niet aanvaardbaar of 

passend zijn. En in die gevallen is ook 
vrijwel altijd een juridisch oordeel te 
vellen.
In de meeste gevallen ligt dit com-
plexer. Er is namelijk geen morele 
standaard waaraan wij kunnen 

toetsen of iets goed of fout is. Wat 
moreel wel en niet kan, kan door 
iedereen verschillend worden beoor-
deeld. Iedereen kijkt vanuit zijn of 
haar standpunt naar een situatie. 
Het is zeker niet volkomen subjec-

tief, maar ook niet objectief vast te 
stellen, wat, in morele zin, integer 
handelen is. Daarom is het belang-
rijk om hierover samen constant in 
gesprek te blijven. Op deze manier 
is het morele aspect onderwerp 
van gesprek en daarmee wordt het 
belang ervan duidelijk.
Wij als D66-GroenLinks vinden het 
belangrijk dat de gemeente adequaat 
en transparant omgaat met klachten 
en geschillen. Het uitgangspunt blijft 
om conflicten op te lossen zonder 

juridische procedures, dit maakt de 
kans groter dat er een bevredigende 
oplossing wordt gevonden.
Wanneer dit niet mogelijk is, vinden 
wij het belangrijk dat ten alle tijden 
het ‘menselijke’ en de ‘moraliteit’ 
niet wordt vergeten. Dit behoort ook 
tot de nieuwe bestuurscultuur waar 
wij naar streven.

Nena Vissers

D66-GroenLinks Horst aan de Maas

Cursus vogelherkenning van ‘t Hökske
Vogelwerkgroep ’t Hökske start weer met de cursus vogelherkenning. De cursus bestaat uit drie cursusavon-
den op donderdag en drie excursies op zondagochtend.

De cursus vogelherkenning heeft in 
de loop der jaren regionale bekend-
heid gekregen. In ruim vijftien jaar tijd 
hebben ruim tweehonderd natuur-
liefhebbers deze opleiding gevolgd. 
Afgelopen jaar is de wachtlijst voor 
deze cursus, ontstaan gedurende de 
coronaperiode, weggewerkt. Een veer-
tigtal cursisten is wegwijs gemaakt in 
gedrag, kleuren en zang van de ver-
schillende vogels. 
De nieuwe cursus vindt plaats op de 
donderdagavonden 30 maart, 13 april 
en 11 mei. De deelnemers maken 

dan kennis met bijna veertig soorten 
vogels. Er wordt dieper ingegaan op 
formaat, kleur, vlieggedrag, biotoop 
en zang van deze soorten. Tijdens de 
excursies op de zondagochtenden 2 
en 23 april en 14 mei gaan de deel-
nemers in Noord-Limburgse natuur-
gebieden op zoek naar de soorten die 
tijdens de cursusavonden zijn behan-
deld. De kans dat zeldzame soorten 
zoals rode wouw, zwarte wouw, riet-
zanger en paapje worden gespot, is 
zeker aanwezig. Onderdeel van de cur-
sus is een cursusboek van omstreeks 

honderd pagina’s. Het bevat foto’s en 
informatie over de zang van de betref-
fende soorten. De ervaren cursuslei-
ders geven toelichting op de foto’s 
en zang gedurende de presentaties 
op de cursusavonden en tijdens de 
wandelingen in de natuurgebieden. 
Aanmelden voor de cursus kan via 
info@vogelwerkgroephokske.nl

   

Cursus vogelgeluiden herkennen
IVN De Maasdorpen organiseert dit voorjaar een cursus vogelgeluiden herkennen voor beginners. De cursus 
bestaat uit zes vogelwandelingen en twee theorie-avonden. 

Het volgen van een cursus scherpt de 
geest. En als je dat buiten doet, vaart 
ook het lichaam er wel bij. De vogel-
wandelingen staan onder leiding 
van Paul Oostendorp. De deelnemers 
luisteren naar vogels, zoeken ze op 
en proberen ze in de kijker te krijgen. 
Tijdens de wandeling wordt informatie 
gegeven over de vogels die worden 
waargenomen. Eerst komen de vogels 

die in de winter hier blijven aan bod. 
Naarmate het voorjaar vordert, zijn 
ook de trekvogels die de winter in het 
warme zuiden hebben doorgebracht te 
horen. De wandelingen vinden plaats 
op verschillende locaties. De wan-
delzaterdagen zijn 4 en 18 maart, 1, 
15 en 29 april en 13 mei, telkens van 
08.00 tot 11.00 uur. 
Tijdens de cursus zijn twee theorie-

avonden gepland waarin de bouw 
van de vogels, hun eigenschappen 
en hun gedrag aan de orde komen. 
De theorie-avonden worden gegeven 
door Henny Grouls. Ze vinden plaats 
op maandag 20 maart en maandag 17 
april in het Zoemhukske, Kasteellaan 3 
te Horst, beide malen om 20.00 uur.
Belangstellenden kunnen zich aanmel-
den via ivndemaasdorpen@gmail.com  

Wilt u graag uw zoekertje hier zien? 
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje  Via het formulier kun  u uw 
tekst opgeven en vervolgens via iDeal 
betalen.

Wij bezorgen onze aardappelen gratis 
bij u thuis. Min. 5 kg. Tevens uien te 
koop. Tel: 077-3078853

Kwetsuren of blessures: www.jans-
sen-sportmassagehorst.nl Méér dan 
sportmassages

YinYoga do18.45-19.45 en 20.00-21.00 
vrij 9.00-10.00. info www.asanayoga-
horst.nl of tel: 0646320039

Trap bekleden met tapijt,Bel 
0616374514 we komen bij u thuis met 
stalen Woningstoffeerderij vd Broek

Blauwe bessen planten te koop 
€10,00 per pot Af te halen op afspraak 
Hay Aerts 06-53176260 Pluk in het 
nieuwe seizoen je eigen gezond fruit 
Volle productie gegarandeerd 2 tot 4 kg 
Geteeld in stevige pot -waait niet om! 
Direct uit productieveld!!

Vacature inpakmedewerker (m/v) 15 
uur per week in het magazijn van Bloe-
sem Remedies Nederland, St. Jansstraat 
3, 5964 AA Meterik voor het inpakken 
van webwinkel bestellingen op ma t/m 
vrij van 9 tot 12 uur. Interesse? Mail 
naar info@bloesemremedies.com of 
bel 077-2300011.

Voor het schoonmaken van de pro-
ductiemachines zijn we op zoek naar 
een schoonmaker. Hoofdzakelijk met 
hoge druk. Het is relatief zwaar werk. 
Maandagavond, woensdagavond, vrij-
dagavond en zaterdag overdag. www.
bexbv.nl 077-4628128

Woningruil aangeboden! CentrSe-
venum BJ 2017 Energie A. Woonopp. 
100 m2 Koopwoning Sevenum 06-
42659827

Wilt u graag uw zoekertje hier zien? 
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje  Via het formulier kun  u uw 
tekst opgeven en vervolgens via iDeal 
betalen.

Optidee: persoonlijk advies, demo of 
bestelling: www.optidee.nl/peggy-wis-
mans 0648550730 fb: Opti-Duur

Te koop kleine pakjes hooi 
0478515008

Voorjaarsworkshops Atelier De Stal 
van 15 tot 25 maart. Info www.ate-
lier-destal.nl

Belastingservice Horst biedt ook dit 
jaar weer hulp bij de belastingaangifte 
voor particulieren, BSH is laagdrempe-
lig en geschikt voor elke kleine beurs. 
Hulp nodig, neem contact op met 
tel. 077-3984788 of belastingservice.
horst@gmail.com

‘Kiek’ de carnaval 

Stuur ons je leukste optocht/carnavalsfoto
voor dinsdag 21 februari 16.00 uur naar:
redactie@hallohorstaandemaas.nl 
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Jan van Helden Horst
Zoek ‘honkvast’ op in de Dikke Van Dale en de kans is groot dat Jan van Helden in de definitie wordt 
genoemd. Hij werkte meer dan veertig jaar voor dezelfde werkgever, is komend voorjaar 56 jaar gelukkig 
getrouwd met jeugdliefde Nel én werd onlangs benoemd als erelid van D’n Dreumel voor zijn jarenlange 
inzet op diverse fronten binnen de carnavalsvereniging. Deze week wordt Jan van Helden (82) uit Horst 
geplukt. 

Carnavalsvereniging D’n Dreumel 
heeft een bijzondere plek in het hart 
van Jan. En andersom geldt dat net zo. 
Die liefde werd enkele maanden gele-
den nog maar eens bevestigd, toen de 
Horster familieman werd benoemd als 
erelid. Een bijzonder en emotioneel 
moment voor Jan, die in de nazomer 
van 1940 werd geboren in Hegelsom. 
“Als de middelste in een gezin met 
tien kinderen. Daar zijn er helaas nog 
slechts vier van over. Sinds 2019 zijn 
we veel familieleden verloren. Dat is 
zonder twijfel de minst leuke kant aan 
het ouder worden.”

Gruwelijke hekel
Zelf is Jan, zeker gezien zijn leeftijd, 
nog behoorlijk kwiek. Of het feit dat 
hij op zijn 59e al met pensioen kon 
daar iets mee te maken heeft, weet 
hij niet. Dat hij al een leven lang zo’n 
8.000 kilometer per jaar fietst, zal 
daar ongetwijfeld wél debet aan zijn. 
“Leren was niets voor mij. Of beter 
gezegd: daar had ik een gruwelijke 
hekel aan. De lagere school heb ik 
afgemaakt, maar daarna vond ik het 
al gauw mooi geweest. Op mijn 14e 
ben ik gaan werken bij een tuinder in 
Meterik. Na vijf jaar kreeg ik via via 
te horen dat ik bij de ZON veiling in 
Venlo kon beginnen. Op een maandag 
in de zomer van 1959 ben ik die kant 
op gefietst, om er uiteindelijk tot aan 
mijn pensioen te blijven.” Dat pensi-
oen volgde tijdens het millennium. “Er 
was een regeling dat je na het vol-
brengen van veertig dienstjaren mocht 
stoppen. Er werkten zo’n vijfhonderd 
mensen op de veiling, maar ik ben de 
enige die aansprak heeft gemaakt op 
die regeling”, lacht Jan. Echt uitkijken 
naar zijn pensioen deed hij echter niet. 
“Ik heb er met ontzettend veel plezier 
gewerkt, met een geweldige groep 
collega’s. Zowel de heen- als terugweg 
zat ik fluitend op de fiets. Ze hoorden 
me al van verre aankomen.”

Op de fiets
Waar Jan 41 jaar lang bij dezelfde 
werkgever bleef, bleek hij ook qua 
vervoersmiddel graag bij het ver-
trouwde te blijven. “Een rijbewijs heb 

ik nooit gehaald. Eerlijk gezegd ook 
nooit behoefte aan gehad. Toen ik 
nog niet zo lang op de veiling werkte, 
werd me aangeboden het papiertje 
op kosten van de werkgever te halen, 
maar dan moest ik direct een contract 
voor vijf jaar ondertekenen. Ik heb 
gezegd dat ik die vijf jaar waarschijn-
lijk niet vol zou maken. Wist ik veel dat 
het er 41 zouden worden.” Het ont-
breken van een rijbewijs wil overigens 
niet zeggen dat Jan een modderfiguur 
slaat op gemotoriseerde voertuigen. 
“Op de veiling begon ik als heftruck-
chauffeur. Ik kon lezen en schrijven op 
dat ding. We zijn eens met drie col-
lega’s naar Aalsmeer gegaan, waar 
een Nederlands Kampioenschap hef-
truckrijden werd georganiseerd. Als 
veiling werden we uitgenodigd om 
met een afvaardiging deel te nemen. 
Uiteindelijk werden we daar tweede, 
net achter het team van KLM. Zonde, 
want die werden uitgezonden naar 
het wereldkampioenschap.” 

	HJe mag best stellen dat 
Nel mijn jeugdliefde is

Jan vertelt het met een grote grijns 
op het gelaat. Werken was dan ook 
allesbehalve een noodzakelijk kwaad 
voor hem. “Ik moest er in 2000 uit, 
had niet echt een keus. Doorwerken 
kon, maar dat zou vooral gunstig 
zijn voor de belastingdienst. Na mijn 
pensioen ben ik nog wel een aantal 
zomers teruggegaan om een handje 
te helpen op de veiling.”

Jeugdliefde
Hoewel Jan tijdens zijn werkzame 
leven iedere ochtend vrolijk op zijn 
fiets stapte om richting Venlo te trap-
pen, ging hij ook fluitend op pad voor 
de terugweg, wetende dat er thuis 
een warm nest op hem wachtte. In 
1967 vestigde hij zich samen met 
vrouw Nel in Horst. “Ik ontmoette 
haar tijdens carnaval, hoe kan het ook 
anders. Zij was 15, ik 19. Na zeven 
jaar zijn we getrouwd. Je mag best 
stellen dat Nel mijn jeugdliefde is.” 

Samen kregen ze drie kinderen: twee 
zonen en een dochter. Zij maakten Jan 
en Nel op hun beurt de trotse groot-
ouders van zeven kleinkinderen. “Al 
is ‘klein’ niet meer de juiste term. De 
oudste is alweer 29 inmiddels. Ze zijn 
allemaal gezond, dat is de grootste 
rijkdom die bestaat.”

Andere grote liefde
Ze waren er allemaal bij, afgelopen 
november toen Jan werd benoemd 
als erelid van ‘zijn’ Dreumel. “Toen ik 
met Nel op de bühne stond, zag ik ze 
allemaal staan achter in de zaal. Dat 
doet iets met je”, vertelt hij met een 
twinkeling in zijn ogen. “D’n Dreumel 
zit in mijn hart. Net als mijn kinderen 

en kleinkinderen.” Het vervult Jan dan 
ook met trots dat hij zijn liefde voor 
de Horster carnavalsvereniging heeft 
weten over te brengen op de volgende 
generatie. “Mijn zoon Roland is inmid-
dels vijftien jaar ceremoniemeester. 
Een rol die hij geweldig invult, naar 
mijn mening. Het absolute hoogte-
punt kwam in 2017, toen onze zoon 
Patrick werd uitgeroepen als prins. 
Prachtig dat beide zonen dat jaar een 
prominente rol hadden in de Horster 
carnaval. Als vader zat ik nietsver-
moedend in de zaal. Sterker nog: de 
omroep interviewde aanwezigen, en 
ook ik kreeg de microfoon onder mijn 
neus. Op de vraag wie er prins zou 
worden antwoordde ik gekscherend: 
‘ik denk onze Patrick, want die heeft 
de hele garage vol bier staan’. Nel zat 
thuis radio te luisteren en dacht ‘daar 
heb je Jan weer met zijn grappen’. Dat 
was ook zo, maar even later werd hij 
écht de nieuwe Dreumelprins. Zoiets 
vergeet je nooit meer.” Het werd een 
bijzonder jaar voor het carnavalsgezin, 
waar ieder jaar steevast wordt uitge-
keken naar de vastelaovend.

Verenigingsman
In ieder geval door Jan. “Nel heeft 
het virus iets minder te pakken, maar 
samen hebben we talloze mooie car-
navalsmomenten mogen beleven. 
Het begon allemaal met de Raad van 
Elf.” Daar maakte Jan liefst veertien 
jaar onderdeel van uit. “In het jaar dat 
volgde, heb ik samen met vijf ande-
ren de bouwcommissie opgericht. 
Inmiddels bestaat deze uit zo’n twintig 
personen. We kleden de hallen aan in 
aanloop naar evenementen en zor-
gen dat alles weer opgeruimd wordt. 
Ook ben ik lid van de kassacommissie 
en ben ik beheerder van D’n DOP, het 

onderkomen van de carnavalsvereni-
ging. Verder heb ik jarenlang fietstoch-
ten georganiseerd onder de vlag van 
D’n Dreumel. Die organisatie is inmid-
dels overgenomen door Patrick en 
Roland, samen met een kameraad van 
die twee. Ik vroeg ze om het stokje 
over te nemen, en zij trapten erin”, 
vertelt Jan lachend. 

	HIk fiets nog altijd 
ieder jaar duizenden 
kilometers

De verenigingsman bij uitstek was 
ook onderdeel van de versiercommis-
sie, die zorgde voor de gevelversiering 
thuis bij de prins. Wie niet beter weet, 
zou denken dat het vrijwel al zijn vrije 
tijd opslokt. “Welnee, ik ga trouw 
voetbal kijken bij Wittenhorst en bij 
voetbal- en handbalwedstrijden van 
de kleinkinderen. Voor de hele fami-
lie maak ik grote pannen soep, die we 
gezamenlijk eten. Dat zijn schitterende 
momenten. Ik pak ook regelmatig 
de keu in de hand om te biljarten en 
fiets nog altijd ieder jaar duizenden 
kilometers.” In deze periode staat het 
allemaal op een iets lager pitje. Het 
carnavalsseizoen is immers in volle 
gang. Daar is niet alleen Jan druk mee, 
maar ook zijn nazaten. “Het maakt 
me bijzonder trots dat ook zij actief 
zijn binnen de vereniging. Een aantal 
kleinkinderen pakken nu ook rollen 
op binnen de vereniging. Daar waar ik 
mijn hart heb liggen, mooier kan niet.” 
Dat Jan zijn hart verpand heeft aan D’n 
Dreumel mag duidelijk zijn.

Tekst en beeld: Jelle van Hees

Geplukt

Als medewerker in de glastuinbouw heb je affiniteit met de tuinbouw en ben je dagelijks bezig 
met een vers product. Je hebt een grote mate van zelfstandigheid en eigen initiatief wordt 
gewaardeerd. Je werkt met een leuke groep mensen en hebt afwisselend werk.

Allround medewerk(st)er
Parttime / Fulltime
Je bent verantwoordelijk voor het klaarmaken van orders, het bedienen van verpakkings
machines en selectiewerk. Je werkzaamheden zullen plaatsvinden op de locatie in Melderslo. 

Wij bieden
• Een prettige werksfeer binnen 

een leuk team;
• Afwisselend werk;
• Salaris en arbeidsvoorwaarden 

conform CAO Glastuinbouw;
• Uitzicht op een vast contract bij 

goed functioneren.

Informatie
Voor meer informatie over de functie 
kan contact opgenomen worden met 
Monique Cornelissen.  

Bij interesse mag er een sollicitatiebrief 
met CV per mail gestuurd worden 
aan monique@ortolanda.com

Ortolanda Melderslo is een modern glastuinbouwbedrijf.  
Met (teelt)locaties in Melderslo, America en Grubbenvorst wordt 
er jaarrond op 135.000 m2 radijs geteeld.  

Ortolanda Melderslo 
Herenbosweg 7, 5962 NW Melderslo 
077 397 04 83
www.ortolanda.com
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Carnavalstradities moeten met de 
tijd meebewegen

Een prins die op mannen valt en een steeds nadrukkelijkere rol voor vrouwen: tijdens deze carnaval worden in Horst aan de Maas langzaam 
tradities losgelaten. In het naburige Venlo zorgden vastelaovesverenigingen De Gaaskaetel én De Beerpiëp zelfs voor een kleine paleisrevolutie 
door vrouwelijke driespannen te presenteren. Vrouwen die voorop gaan en met de scepter zwaaien; het was jarenlang ondenkbaar tijdens de 
traditionele carnaval. Toch lijkt ook dit volksfeest zich op deze manier te moderniseren, al is wellicht nog niet iedereen daar klaar voor. Is het 
goed dat carnavalstradities met de tijd meebewegen?

‘Tijdens carnaval is iedereen gelijk’. Het is een 
uitspraak die ieder jaar weer terugkomt in de 
vele beschouwingen op het grootste volksfeest 
van onder de rivieren. Maar is dat wel zo? Na het 
nieuws van een vrouwelijke prinses in Venlo, waren 
er her en der ook gefronste wenkbrauwen. Want 
tijdens carnaval is het eten vet, ga je verkleed en 

is de prins een man met een prinses aan zijn zijde 
en als het even kan met twee mannelijke adjudan-
ten. Want zo hoort het, toch? Het is een gedachte 
die voortkomt uit de hang naar het vasthouden aan 
tradities. Op vele fronten gaan tradities echter mee 
met de tijd. Ze komen en gaan. Het is een gebruik 
dat wordt doorgegeven van generatie op genera-

tie, maar de tijd staat in de tussentijd niet stil. En 
als met carnaval inderdaad iedereen gelijk is, dan 
zou seksuele geaardheid en geslacht geen verschil 
moeten maken. Daarom is het goed dat ook carna-
valstradities met de tijd meebewegen. Wat vindt u?

   

Pollbespreking
Reclame voor alcoholische producten zou verboden moeten 
worden
Zo’n twintig jaar geleden kwam er in Nederland een algeheel verbod op tabaksreclame. Het negatieve effect van roken op onze gezondheid is 
dermate hoog, dat de overheid destijds besloot om reclame voor tabakhoudende producten aan banden te leggen. Maar hoe zit dat eigenlijk met 
alcohol? Is dit goedje niet ook slecht voor onze gezondheid en zou reclame daarom niet ook verboden moeten worden? Of draagt een verbod juist 
bij aan de betutteling in Nederland?

De respondenten op onze stelling zijn eenduidig 
in hun oordeel: het verbieden van reclame voor 
alcoholische producten wordt zonder uitzondering 
onder de noemer ‘betutteling’ geschaard. Iets waar 
we in Nederland toch al behoorlijk goed in zijn, zo 
vindt Jolanda van Gent-Jacobs. “Hou toch op met die 
betuttelende maatschappij. Dit mag niet, dat mag 
niet. Alles en iedereen in de gaten houden. Wat 

een onzin.” John Alards vindt vooral het feit dat er 
in de stelling naar alcohol wordt gewezen, opmer-
kelijk. “Dan moeten ze ook direct reclames voor 
frisdrank en dergelijke verbieden. Ik ben benieuwd 
wat ze daar bij bijvoorbeeld Coca Cola van zouden 
vinden. Frisdrank is ook slecht voor het lichaam, 
maar tegenwoordig vindt men alles slecht. Leven 
en laten leven.” Rob Coumans is op zijn beurt een 

beetje klaar met het ‘woke-gedoe’. “Zullen we eens 
ophouden met alle betutteling, woke-gedoe, vega-
propaganda, geldverslindend energie- en klimaat-
gedram en angstporno voor van alles en nog wat. 
Het gepeupel beïnvloeden met ‘hoe het allemaal 
hoort’, in plaats van eenieder zelfstandig laten 
nadenken.” Ook Franc Joosten is duidelijk klaar met 
het verbieden en cancelen van steeds meer zaken. 

eens/oneens geef uw mening op facebook.com /hallohorstaandemaas

   

Carnaval is 
niet leuk 
Ja hoor, een ietwat controversi-
ele titel in deze tijd van het jaar 
en boem, ik heb meteen uw 
aandacht te pakken. In de 
internetjournalistiek noemen 
ze dit ook wel ‘clickbait’, wat 
letterlijk vertaald ‘klik-aas’ 
betekent. Aas om mensen te 
doen klikken en we kunnen niet 
ontkennen, u heeft gebeten. 
Waarschijnlijk vraagt u zich-
zelf nu teleurgesteld af of u nog 
verder moet lezen. Daarom de 
hoogste tijd om nog een ander 
aandachttrekkend middel erin 
te gooien, de plottwist. We gaan 
het namelijk toch wél over 
carnaval hebben.

Februari 2007. Mijn oom werd uit-
geroepen tot prins carnaval van 
D’n Dreumel en mijn vader kreeg 
de eer zijn rechterhand te zijn. Of 
linkerhand wellicht, geen idee, hij 
mocht in ieder geval de titel van 
adjudant dragen. Dit betekende 
natuurlijk dat kleine Casper ook 
overal mee naartoe moest en hoe-
wel hij dat in het begin erg leuk 
vond, verdween de pret naarmate 
de tijd vorderde. Het ‘kleine’ in 
kleine Casper sloeg namelijk niet 
alleen op mijn leeftijd, maar ook 
op mijn lengte. Samen met mijn 
neefje stonden we daar, tussen alle 
lange benen van alle lange vol-
wassenen lang te wachten op de 
langdurige plechtigheden van onze 
vaders. En wat ik nu ga zeggen kan 
eigenlijk niet, als artiest van een 
niet nader te noemen carnavals-
groep uit Horst, maar er kwam zelfs 
een moment dat mijn neefje en ik 
de zakjes chips in de ‘Snoephook’ 
lieten voor wat het was en liever 
gingen ’eenentwintigen’ bij een 
oudtante op het Kuiperplein. Ja, als 
kleine Casper, was de carnaval niet 
helemaal mijn ding. Maar men-
sen, tijden veranderen. Zestien jaar 
geleden stond ik als kleine jongen 
naar mijn vader te zwaaien op de 
bühne. Tegenwoordig staat mijn 
kleine vader naar mij te zwaaien 
op de bühne. Alhoewel, die verge-
lijking gaat niet helemaal op, want 
pap staat nog altijd op de bühne. 
Niet meer als adjudant weliswaar, 
maar als leider van de raad van 
elf, maar vooral als persoonlijke 
cameraman van de Moelbaereboys. 
Oeps, heb ik die carnavalsgroep 
toch nog verklapt. Kleine spoiler.

Casper Keijsers

Caspers Comeback

Poll

Carnaval is een mooi moment om dialect te waarderen 
Komend weekend barst het los, de Carnaval, waarbij iedereen vrolijk is en meezingt met Bjorn en Mieke, Pruuf Mar, Jocus, Heite Soep en 
Breurkes en glundert om in moederstaal het gevoel van Carnaval weer te geven. Prachtig, toch? Dialect en streektaal, op ieder zijn eigen 
manier: Zaerums, Heljes, Helenaveens en Oestgeests.

Wat zou ik het waarderen, wanneer 
kinderdagverblijven en scholen aan-
dacht aan dialecten besteden. Een 
dialect is goed voor de taalontwikke-
ling, zo is wetenschappelijk bewe-
zen, en draagt bij aan streekcultuur. 
Zo jammer wanneer de jeugd deze 
mooie dialecten niet meer leert. 
Dan hebben we over tien jaar een 

‘Vrolijke grappenmakersavond’ in 
plaats van ‘Zittingsaovend’, ‘Er staat 
een paard in de gang’ in plaats van 
‘Ojjem Blieve Hale’ en het ‘Leuke 
liedjesfestijn’ op de plek van het 
‘Leedjesconcours’. En wat te denken 
van ‘dweilorkesten’ en ‘joekskapel-
len’. 
Het gevoel van de Limburgse vaste-

laovend verdwijnt dan in z’n geheel. 
De huidige ouders mogen trots zijn 
op het heerlijke gevoel dat dialect 
geeft met carnaval en ook daarna. 
Hopelijk raakt dit een gevoelige 
snaar om met de jeugd het dialect 
uit volle borst te laten klinken en ook 
na carnaval te spreken en te behou-
den.

Det zooj bieëstig schoën zien! Ik 
wins oow un paar prachtige en 
smeuïge dialect-riëke daag en un 
toekomst met mooderstaal um eige 
hoës!

Ron Janssen, Zaerum

Ingezonden brief

Coalitie kraakt eigen college af
De coalitiepartijen werken samen en stellen kaders. Het college gaat zijn eigen gang. Ze hebben lak aan regels. Denk aan probleemdossiers 
als dat van oud-wethouder Rudy Tegels. Kaders tellen niet. De raad laat zich ringeloren. 

Jan Wijnen (PvdA) roept een onder-
nemer op om met betere plannen 
te komen voor de Doolgaardstraat. 
Wat hij eigenlijk bedoelt, is dat 
deze ondernemer (en dat gebeurt 
vaker) door ontregeld gedrag van 
het college de verkeerde kant op is 
gestuurd en de raad links liet lig-
gen. Kaders golden voor het college 
niet. Eric Brouwers (CDA) stelt dat 
er meer vertrouwen moet komen 
in het VTH (Vergunning, Toezicht 
en Handhaving) beleid. Daar heeft 
hij gelijk in. Na een periode onder 
Van Rooij (CDA), met bijbehorende 
door het CDA gesteunde wetteloos-

heid, is er een andere koers inge-
zet. Aanpassing was hard nodig in 
die periode, waarbij grote over-
treders hun gang konden blijven 
gaan, met steun van ditzelfde CDA. 
Eric heeft wel gelijk als het gaat 
om gebrek aan vertrouwen. In het 
VTH-beleid staat wel dat het beleid 
op vertrouwen rust. Na die wet-
teloze periode onder van Rooij, is 
het VTH-beleid verworden tot een 
harteloze en visieloze ‘regeltjes-
aanpak’ met schrijnende ongelijke 
behandeling. Balans ontbreekt vol-
ledig bij dit college. Klopt Eric, het 
VTH-beleid lijkt nergens op. Niet 

volledig, niet gestuurd, vol wille-
keur en hardvochtig. Bram Hendrix 
(Essentie) laat duidelijk blijken dat 
het project ‘Stationsomgeving’ traag 
en slecht verloopt. Afkeuring dus 
richting het college. Toch heeft Bram 
altijd vertrouwen in het college. Dat 
is meestal zijn enige bijdrage in elk 
debat. D66-GroenLinks (met minte-
ken), vroeger D66+Groenlinks (met 
plusteken), kennelijk beter zonder 
dan met GroenLinks, vraagt om aan-
dacht voor schone lucht. Dat bleek 
uit het betoog over ademhaling. D66 
laat het college voortmodderen. Na 
twee jaar is er nog niets gedaan met 

het schone lucht akkoord. Impliciet 
een afkeuring van het trage en 
inhoudsloze beleid. Coalitiepartijen 
laten hun afkeur blijken. Twee moge-
lijkheden: coalitie toon je kracht en 
keur het beleid duidelijk af, of begin 
een studie over dualisme. Op de 
huidige wijze accepteer je als raad 
dat het college lak heeft aan al jullie 
kaders en wensen. En, doe je werk 
in de raad en niet met misleidende 
stukjes in de HALLO.

Geert Ambrosius, St Jansstraat Meterik

Ingezonden brief
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 Column
    Dialect 
    Raadsel: Hoe krijg je het voor 
elkaar om in Horst aan de Maas 
nog steeds regelmatig gevraagd 
te worden of je uit de buurt 
komt, terwijl je al je hele leven 
in Sevenum woont?

    Juist, geen dialect spreken. Het 
is iets waar ik me zelf nooit aan 
gestoord heb, maar dat werkt 
blijkbaar niet hetzelfde bij veel 
inwoners van Horst aan de Maas. 
“En thuis dan?” Thuis praten ze 
allemaal dialect. “En jij praat 
Nederlands terug?” Ja, al mijn hele 
leven zo gedaan.

    Het is grappig hoe mensen zich hier 
zo over kunnen verbazen. Of men-
sen die denken dat ze dan geen 
dialect kunnen praten tegen mij, 
want dat vinden ze lastig, omdat ik 
Nederlands terugpraat.

H     “Het valt me gewoon 
op dat het altijd 
benoemd moet 
worden”

    Het is natuurlijk niet gek dat men-
sen hier een mening over heb-
ben, omdat het iets is dat mij van 
de gemiddelde Limburger onder-
scheidt. Het valt me gewoon op dat 
het altijd benoemd moet worden, 
en altijd met hetzelfde verbaasde 
gezicht erbij. En het beste is nog 
dat áls ik dan een keer wél dialect 
praat, iedereen me vreemd aan-
kijkt, want “oh, dat zijn we niet bij 
je gewend.” En met een moeder 
uit Maasbree krijg ik in zo’n situatie 
dan ook regelmatig de opmerking 
dat ik niet ‘goed’ Sevenums dialect 
spreek. Ik maak me er verder geen 
zorgen om. Dialect praten is leuk, 
maar sinds ik in Breda studeer, gaat 
op school toch alles in het Engels, 
en ik kan hier ook maar beter ‘hou-
doe’ dan ‘haije’ zeggen als ik een 
kroeg uitloop.

    Natuurlijk is het niet zo dat ik 
dialect niet leuk vind. Het is iets 
unieks, iets dat maakt dat je kan 
horen waar iemand vandaan komt. 
Toch hoop ik dat er ooit een tijd 
komt waarop ik me niet meer hoef 
te verantwoorden als ik mezelf 
in ABN voorstel. Maar dat is een 
kwestie van geduld…

    Iris Geurts   

 Hoi   

 Kinderraadslid Mees 
Faber
    De 10-jarige Mees Faber uit Horst mag dan wel één van de jongste 
leden binnen de Horster Kinderraad zijn, maar hij weet heel goed 
wat er beter kan binnen de gemeente. De leerling van groep 7 van 
De Weisterbeek zet zich in binnen het thema ‘Groen en Milieu’. 
“Wat zou het mooi zijn als we buiten meer ruimte krijgen om te 
spelen”, geeft hij aan. “Ik zou ook heel graag wat doen zodat het 
buiten een stuk groener wordt. Ook aan het verkeer mag best wat 
verbeterd worden wat betreft de veiligheid en ik stoor me aan 
rondslingerend afval”, vertelt Mees. En hij kan het weten, want 
Mees is vaak buiten te vinden. “Voetballen en met vriendjes 
afspreken doe ik het liefst, maar ook de kinderraad vind ik erg 
leuk. Toen mensen kwamen vertellen over dit initiatief, heb ik me 
eigenlijk meteen aangemeld.” 

    Beeld: Pieternel Clabbers Fotografie   

 Even voorstellen   

 Kinderraadslid Luuc 
van Tilburg 
    Op basisschool De Doolgaard in Horst zit kinderraadslid Luuc van 
Tilburg in groep 8. Onder de vlag van de Kinderraad zet hij zich in 
voor het thema ‘Groen en Milieu’. Een onderwerp dat hem ligt, zo 
blijkt. “Ik ben heel veel buiten te vinden, omdat ik graag voetbal. 
Ook freerunnen is een hobby van me”, legt hij uit. Wat er buiten 
zoal verbeterd kan worden, daar heeft Luuc ook wel ideeën over. 
“Als het kan, dan zouden er meer bomen geplant moeten worden. 
En er mag in Horst best een grotere skatebaan komen. Onlangs 
hoorde ik dat er iemand helemaal naar Eindhoven ging om te 
kunnen skaten.” Zijn rol in de Kinderraad bevalt hem wel, dus wie 
weet horen we in de toekomst nog veel van Luuc. “Het is leuk om te 
vergaderen en veranderingen teweeg te brengen. Daarom leek het 
me meteen leuk om mee te doen met de Kinderraad.”

    Beeld: Pieternel Clabbers Fotografie   

 Even voorstellen    

Nog meer problemen voor box 3
Nadat de Hoge Raad in 2021 de belastingheffing over vermogen heeft afgeschoten, heeft de regering een tijdelijke oplossing bedacht. De 
vraag is echter of deze oplossing waterdicht is. De voortekenen zijn vooralsnog ongunstig.

De Hoge Raad heeft kortweg gezegd 
dat het niet eerlijk is dat er belasting 
betaald moet worden over fictieve 
inkomsten uit vermogen, als er daad-
werkelijk niet of nauwelijks inkom-
sten uit vermogen zijn. Het geijkte 
voorbeeld hiervan is een spaarre-
kening waarop 0 procent rente is 
ontvangen. Als je dan belasting moet 

betalen, dan betaal je meer belas-
ting dan de rente die je ontvangt en 
dat is volgens de Hoge Raad onrecht-
matig. 

De regering heeft daarop gereageerd 
met een wetswijziging, waardoor 
inkomsten uit spaartegoeden lager 
belast worden. Inkomsten uit andere 
vermogensbestanddelen worden 
juist veel hoger belast. Het moest 
immers budget-neutraal blijven. De 
Hoge Raad beperkte zijn uitspraak 
echter niet tot enkel spaarrekenin-
gen. Ook andere vermogensbestand-
delen kunnen immers een (veel) 
lager rendement hebben. 

Onlangs bepaalde de rechter al dat 
een aandeel in het vermogen van 
een Vereniging van Eigenaren (het 
reservepotje van appartementsei-
genaren), net als spaargelden in het 
lage belastingtarief thuishoren. Deze 
reserves stonden bij de Vereniging 

van Eigenaren ook op een spaarreke-
ning, zodat het rendement daarvan 
vergelijkbaar was. Dit is natuurlijk 
maar één enkele uitspraak en boven-
dien is er nog hoger beroep moge-
lijk. In de meeste uitspraken krijgt 
de belastingplichtige de deksel op 
de neus, omdat, volgens de rechter, 
naast het inkomen uit het vermogen 
ook rekening moet worden gehou-
den met de waardeaangroei. Dus 
een verhuurde woning levert niet 
alleen huurpenningen op, maar ook 
een waardestijging en dat moet wor-
den meegenomen bij de bepaling of 
de belasting rechtmatig is.

U voelt het waarschijnlijk al aan-
komen: als rekening moet worden 
gehouden met waardestijgingen, 
dan natuurlijk ook met waardeda-
lingen en die zijn in de huidige tijd 
veel waarschijnlijker. Het wachten 
is op iemand die dat aan de rechter 
gaat voorleggen.  Naarmate er meer 

zaken aan de rechter worden voor-
gelegd, zal er ook langzaam meer 
duidelijk worden. 

Wil je meeprofiteren van eventuele 
gunstige rechterlijke uitspraken, dan 
zul je nu zelf actie moeten onderne-
men door bezwaar te maken tegen 
de definitieve belastingaanslag 
waarin box 3 vermogen is opgeno-
men. 

Mathieu Hooijmaijers

Oh, zit dat zo!

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu
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Dames Set Up verslaan Livoc
Voor de dames van Set Up stond zaterdag 11 februari de wedstrijd tegen het Liesselse Livoc op het pro-
gramma. Dankzij een 3-1 overwinning bleven de punten in Meerlo. 

In het begin van de eerste set waren 
beide ploegen aan elkaar gewaagd. 
Tot 12-12 liep de stand gelijk op. 
Daarna kwam Set Up beter in de wed-
strijd en liep het steeds verder uit, met 
als resultaat een setwinst van 25-15. 
Set Up begon de tweede set sterk. 
Door een goede servicedruk liep het 
vervolgens uit. Gedurende de set pak-
ten de dames uit Liessel ook punten 

en kwamen ze weer bij. Omdat Set Up 
wederom een tandje bij wist te zetten, 
sleepte het uiteindelijk deze set met 
25-17 binnen. 
De derde set ging in het begin gelijk 
op. Na een aantal spannende punten 
en lange rally’s nam Set Up de leiding. 
Met het nodige doorzettingsvermogen 
won het de set uiteindelijk met 25-23. 
In het begin van de vierde set liep 

Livoc uit dankzij een goede service. 
Na continu op een achterstand van vijf 
punten te hebben gestaan kwam Set 
Up terug tot 14-16. Uiteindelijk werd 
het in de slotfase 22-22, maar het slot-
akkoord was toch weer voor Liessel, 
dat de laatste set met 22-25 won. 

Tekst: Set Up

   

Oxalis komt tekort tegen MKV 
De dames van Oxalis moesten het zondag 12 februari opnemen tegen de nummer twee van de poule, MKV uit 
Milheeze. Door een in de eerste helft opgelopen grote achterstand kon Oxalis geen punten mee terug naar 
huis nemen, het verloor uiteindelijk met 21-14.

Beide ploegen begonnen de wedstrijd 
fel en zuiver. Hierdoor stond halver-
wege de eerste helft een stand van 
6-5 in het voordeel van de thuisploeg 
op het scorebord. Oxalis had daarna 
moeite met het gericht schietende 

MKV. Dit resulteerde in een 16-6 rust-
stand in het voordeel van de thuis-
ploeg. In de tweede helft kreeg Oxalis 
verdedigend meer grip op MKV. Ook 
aanvallend kwam het beter tot zijn 
recht. Het doorzettingsvermogen en 

de inzet waren evenwel niet vol-
doende om de in de eerste helft opge-
lopen schade te herstellen. 

Tekst: SV Oxalis

   

SV Melderslo wint overtuigend van IVO 
Voor SV Melderslo stond zondag 12 februari de thuiswedstrijd tegen IVO op het programma. Door een 3-0 
overwinning kan Melderslo weer met een schuin oog naar boven kijken. 

Na vijf minuten noteerde Melderslo 
de eerste kans van de wedstrijd. Na 
een sublieme bal van Stan van de 
Pas lepelde Teun Peeters de bal op 
de lat. In de 25e minuut miste ook 
Bart Verheijen een prima kans op de 
openingstreffer. Vijf minuten later 
stuurde Luc van Kuijck met een lange 
crossbal Tom Verlinden weg. Diens 
schot belandde, via een voet van de 
verdediger, wederom op de lat. Toch 

kwam Melderslo nog voor rust op een 
verdiende voorsprong toen Luc van 
Kuijck de bal vanaf de rand van het 
strafschopgebied beheerst in de hoek 
schoot. Melderslo kwam de tweede 
helft sterk uit de kleedkamer. Meteen 
na rust scoorde Bart Verheijen, maar 
volgens de scheidsrechter en de club-
grensrechter van IVO was de bal niet 
over de doellijn geweest. Na 63 minu-
ten spelen kwam Melderslo toch op 

2-0. Tom Verlinden zette de bal vanaf 
de rechter zijkant voor waarna Luc 
van Kuijck de bal onberispelijk in het 
net schoot. Net voor het einde van de 
wedstrijd gaf Bart Theeuwen de bal 
vanaf de rechterzijkant voor, waarna 
Luc van Kuijck de bal drukte en voor 
de 3-0 zorgde.

Tekst: Jop Spreeuwenberg / SV 
Melderslo

Jeugdprins Pim heerst over 
Kroeënekrane en Pieëlhaze

In Kronenberg en Evertsoort gaat 
jeugdprins Pim I (van Enckevort) 
komende week voorop. Samen 
met adjudanten Stijn Philipsen en 
Tygo Janssen hield hij op vrijdag 10 
februari zijn receptie. Na het uitbun-
dige feest werd er nog tot in de late 
uurtjes genoten van frikandellen 

en kroketten. De Kroeënekrane en 
Pieëlhaze zullen de leus van jeugd-
prins Pim I de komende dagen nog 
regelmatig voorbij horen komen: 
‘Met de Kroeënekrane en Pieëlhaze 
veurop zetten we de tent op zien 
kop!’

   

Mantelzorgbijeenkomst in 
Gasthoês
In het Gasthoês in Horst vindt dinsdag 28 februari een bijeenkomst 
over mantelzorg plaats. De bijeenkomst begint om 14.00 uur. 

Deze middag worden verschillende 
onderwerpen die betrekking hebben 
op mantelzorg en mantelzorgwonin-
gen door deskundigen besproken: 
Anja Damhuis van Synthese, man-
telzorgmakelaar Francien Peeters-
Smits en Riet Collin, die het hele 
traject van mantelzorg door het 

overlijden van haar man al heeft 
ervaren. 
Aanmelding voor deze bijeen-
komst is noodzakelijk. Dit kan tot 20 
februari per mail of telefoon bij Jac 
Verdellen: ja.verdellen@kpnmail.nl 
of 06-14 64 23 46.

   

Sleuteloverdracht Horst aan 
de Maas ook te volgen op het 
Gasthoêsplein 
Burgemeester Palmen draagt op carnavalszondag 19 februari voor 
drie dolle dagen de macht over aan de hoogheden van Horst aan de 
Maas. Deze officiële sleuteloverdracht vindt plaats in de Mérthal in 
Horst. Het feestelijke programma begint om 10.30 uur.

Om zoveel mogelijk mensen de kans 
te geven dit spektakel te volgen, 
wordt de sleuteloverdracht buiten 
op het Gasthoêsplein via een groot 
scherm vertoond. Daarnaast is het 

hele programma te volgen vanaf 
10.00 uur via het televisiekanaal 
van Omroep Horst aan de Maas.

   

Orde van verdienste voor Jos 
van Rengs
Het Carnavals Comité Meterik heeft vrijdag 10 februari tijdens de 
zittingsavond van Meterik de Groëte Meule uitgereikt aan Jos van 
Rengs. De Groëte Meule is bestemd voor iemand die zich bijzonder 
verdienstelijk heeft gemaakt voor de Meterikse gemeenschap. 

Van Rengs werd al op jonge leeftijd 
lid van fanfare Concordia Meterik, 
waar hij tien jaar bugel speelde. In 
datzelfde jaar kwam hij ook bij de 
voetbalclub, waarvan hij 24 jaar lid 
was. In 1976 werd Van Rengs uit-
geroepen tot twaalfde prins van de 
Meulewiekers, als Jos I. Hij was ook 
betrokken bij de oprichting van jon-
gerensoos OJC Knor en Knorpop. 
In 1991 sloot Van Rengs zich aan bij 
toneelvereniging Tovri. Hij speelde 
verschillende jaren toneel, nam zit-

ting in het bestuur en werd voor-
zitter. Momenteel is hij opnieuw 
bestuurslid. Daarnaast creëert 
hij decorstukken, samen met de 
andere decorbouwers van Tovri. 
In 2020 kwamen de plannen op 
tafel om de foyer van MFC De 
Meulewiek te verbouwen. Van 
Rengs heeft als coördinator en bud-
getbeheerder de gehele verbou-
wing begeleid. Hij is nu gevraagd 
om ook de volgende verbouwing in 
het MFC te begeleiden.

Drie keer vier generaties
Met de geboorte van Juul van den Munckhof (Horst) op 14 november 2022 zijn voor de derde keer vier 
generaties in de familie. Overgrootmoeder ‘Omi’ Truus Muijsers-van den Homberg (85, Meterik), oma 
Anita Kleuskens-Muijsers (59, Meterik) en mama Anouk Kleuskens (32, Horst) maken de vier generaties 
compleet. Fem (6) en Isa (3) gingen Juul eerder al voor.

Vier generaties
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 Kampioenschap VC Trivia DS1 in zicht
    De dames van VC Trivia speelden zaterdag 11 februari de topper tegen de nummer twee op de ranglijst, 
MVC’64 uit Maashees. VC Trivia won overtuigend met 4-0, waardoor het nu met vijftien punten voorsprong 
en nog vijf wedstrijden te spelen bijna niet meer is in te halen. 

    VC Trivia moest het doen zonder 
vaste waarde Sanne Bergs. Dit bete-
kende een terugkeer in de basis voor 
Danique Oomen, die meteen haar 
stempel drukte. VC Trivia begon fel 
aan de wedstrijd. Gedurende de eerste 
set ging het spelbeeld op en neer. Dit 
was naar later bleek ook het beeld van 
de gehele wedstrijd. VC Trivia speelde 
bij momenten sterk en zette met strak 
aanvals- en servicespel de tegenstan-
der onder druk. Vervolgens liet het 
MVC’64 door slordigheden geregeld 

terugkomen van een ruime achter-
stand. Dit resulteerde in een spannend 
slotakkoord van de eerste set. VC Trivia 
bleef rustig en won met 25-23.
In de tweede set bouwde VC Trivia al 
snel een ruime voorsprong op. Ditmaal 
wist het de voorsprong wel vast te 
houden en werkte het toe naar een 
ruime setwinst: 25-18. In de derde 
set slopen er weer meer persoon-
lijke fouten in het spel van VC Trivia, 
maar MVC’64 was niet bij machte om 
optimaal te profi teren van de fouten-

last. De tegenstander uit Maashees 
pakte nog wel even een kleine voor-
sprong, maar die werd na een wis-
sel aan Trivia-zijde meteen ongedaan 
gemaakt. VC Trivia won met 25-22.
De wedstrijd was gespeeld en de strijd 
om het kampioenschap wellicht ook, 
maar toch wilde VC Trivia geen set 
meer afgeven. Ondanks het wisselval-
lige spel wist VC Trivia met veel inzet, 
waarbij het diep moest gaan, de volle 
buit binnen te halen. De laatste set 
werd gewonnen met 25-19.   

 Wisselende resultaten voor 
Hovoc
    Voor de heren van Hovoc stond zaterdag 11 februari de wedstrijd 
tegen Hajraa op het programma. De studentenclub uit Eindhoven 
vertrok met een nipte overwinning uit Horst: 2-3.  De dames wisten 
op dezelfde dag wel te winnen. Tegen ODI uit Oost-, West- en 
Middelbeers keerden zij met een 2-3 overwinning huiswaarts.

    In de eerste set kwamen de heren 
van Hovoc goed uit de startblokken. 
Tot 24-21 werd steeds een voor-
sprong van drie punten behouden, 
maar de set binnenhalen lukte niet. 
Hajraa zag zijn kans schoon en trok 
de eerste set met 25-27 naar zich 
toe. In een gelijk opgaande tweede 
set speelden beide teams niet hun 
beste spel. Bij een stand van 20-19 
wist Hovoc ditmaal echter wel het 
hoofd koel te houden en de set met 
25-21 naar zich toe te trekken.

    De derde set was een kopie van de 
tweede, al ging in dit geval Hajraa 
er met de winst vandoor. Tot 15-15 
was er een gelijk opgaande strijd, 
maar daarna wisten de gasten uit 
Eindhoven een gaatje te slaan: 
22-25. In het vierde bedrijf leek 
Hovoc net op tijd bij de les. Al vroeg 
werd de leiding gepakt en deze 
werd niet meer afgegeven: 25-23. 
In de allesbeslissende vijfde set viel 
er na twintig punten een gelijke tus-
senstand te noteren, maar daarna 
waren het fouten aan Horster zijde 
die het verschil maakten. 
    Daardoor vertrok Hajraa met een 2-3 
overwinning uit Horst.

    Winst voor dames
    De start van Hovoc Dames 1 was 
niet om over naar huis te schrij-
ven tegen ODI uit Oost-, West- en 
Middelbeers. Dankzij veel fouten 

ging de eerste set met 25-18 verlo-
ren. Onder het motto ‘lelijk winnen 
is ook winnen’ begon Hovoc aan 
de tweede set. Een strategie die 
gezien een tussenstand van 17-7 
niet leek te werken. Een time-out 
zette echter een knop om en de 
servicedruk werd herpakt. Met veel 
scorende ballen van Evy Jetten wis-
ten de dames de set volledig om 
te draaien en deze nog binnen te 
halen met 20-25.

H     In de vierde set kwam 
er een eind aan de 
goede reeks 

    Met een gelijke setstand werd er 
onbevangen aan het derde bedrijf 
begonnen. Met name dankzij een 
sterke service en goed werk aan het 
net, wist Hovoc de vroege voor-
sprong te behouden: 17-25. In de 
vierde set kwam er een eind aan de 
goede reeks. Na veel gelijkenissen 
met de eerste set eindigde deze in 
25-15 in het voordeel van ODI. Het 
laatste punt werd echter een prooi 
voor de volleybaldames uit Horst. 
Met 10-15 werd er alsnog een punt 
meegenomen uit Oost-, West- en 
Middelbeers. 

    Tekst: Hovoc

       

    Hegelsom en MMC delen 
punten in aantrekkelijk duel
    Hegelsom en MMC Weert schotelden de toeschouwers zondag 12 
februari een aantrekkelijke wedstrijd voor, met veel kansen over 
en weer. Mede omdat beide keepers in uitstekende vorm staken, 
stokte de score echter bij 1-1. 

    In de eerste helft had Hegelsom 
lange tijd het beste van het spel. Via 
goed uitgevoerde aanvallen kreeg 
het ook de nodige kansen. Marc van 
Rens werd enkele malen in stelling 
gebracht, maar zijn inzetten wer-
den geblokt of belandden recht in 
de handen van keeper Jacobs. Na 
een half uur spelen kwam MMC 
beter in zijn spel. Aanvaller Ilias 
Dari stichtte enkele keren gevaar 
voor het doel van Hegelsom maar 
sluitpost Witt was op zijn hoede. Via 
een mooie aanval in de 34e minuut, 
opgezet door Guido Kauffeld, werd 
Marc van Rens door Denny Bongers 
vrijgespeeld. Zijn schot ging net 
voorlangs. Aan de andere kant had 
Hegelsom even daarna geluk dat 
een aanvaller van MMC een terug-
gelegde bal op de rand van het 
strafschopgebied volledig miste. 

    Openingstreffer
    Na rust een onveranderd spelbeeld. 
Beide teams gingen weer driftig op 
zoek naar de openingstreffer. In de 

50e minuut lukte het Hegelsom om 
deze te produceren.

H     Na een uur spelen 
resulteerde dit 
in de verdiende 
gelijkmaker

    Scheidsrechter Coopmans wees 
resoluut naar de stip nadat Bart 
Spreeuwenberg gehinderd werd 
binnen het elfmetergebied. De toe-
gekende penalty werd onberispe-
lijk ingeschoten door zijn broer Will 
Spreeuwenberg. Dit was het sein 
voor MMC om vol in de aanval te 
gaan. Na een uur spelen resulteerde 
dit in de verdiende gelijkmaker van 
Stef Baetsen. Daarna drong MMC 
de gasten uit Hegelsom terug in de 
verdediging. Hegelsom hield echter 
stand, waardoor het uiteindelijk net 
als in de thuiswedstrijd 1-1 bleef.

    Tekst: VV Hegelsom   

GEA INTERNAL

GEA is one of the largest 
suppliers for the food and 
beverage processing 
industry and a wide range 
of other process industries. 

Approximately 17.500 
employees in more than 
50 countries contribute 
significantly to GEA’s 
success – come and join 
them! 

We offer interesting and 
challenging tasks, a 
positive working 
environment in international 
teams and  opportunities 
for personal development 
and growth in an 
international company. 

gea.com

FUNCTIE OMSCHRIJVING
• Is verantwoordelijk voor het veilig werken binnen de assemblage afdeling. Het uitdragen en 

uitvoeren van het veiligheidsbeleid en het toezien op de naleving ervan; geeft onder andere 
advies met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen.

• Ontvangt orders. Plant deze optimaal in aan de hand van projecten en overzichtslijsten. 
Wijst de orders toe en informeert de meewerkend voorman aan de hand van stuklijsten en 
tekeningen.

• Draagt zorg voor bestelling van montage-onderdelen voor de orders bij het magazijn.
• Draagt zorg voor voldoende grijpvoorraden van materialen en gereedschappen.
• Geeft instructies aan Montage-medewerkers, inleenkrachten.
• Heeft contact met Engineering en andere relevante afdelingen over ontbrekende gegevens, 

zich voordoende problemen en nodig gebleken wijzigingen
• Is verantwoordelijk voor de eindcontrole van machines, gereed melding en voor 

volledigheid en juistheid van foutcodelijsten, urenstaten en wijzigingsformulieren.
• Werkt samen met Engineering over nieuwe ideeën / systemen die toegepast kunnen 

worden.
• Voert overleg met het verantwoordelijke supply team en engineering met betrekking tot 

planning, technische aspecten en kwaliteit.
• Zorgt voor het inwerken en begeleiden van aankomend montagemedewerkers, stagiaires, 

service monteurs en inleenkrachten.
• Opzetten begeleiden verbeter projecten. S5, Lean.

FUNCTIE KWALIFICATIES
• MBO+ werk- en denkniveau;
• Minimaal 1 tot 3 jaar werkervaring in een leidinggevende functie binnen een 

productieomgeving;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• Kennis van Engelse taal is een pré:
• Zelfbewuste teamplayer met overtuigingskracht;
• Open persoonlijkheid en je kunt als gesprekspartner fungeren op alle niveaus;
• Energiek, ondernemende, sociaalvaardig en in staat om mensen bij elkaar te brengen en 

te enthousiasmeren;
• Kennis en kunnen van de lean principes;
• Je bent goed in plannen, regelen en organiseren.

Groepsleider Assemblage, GEA Food Solutions Bakel
Wij zijn voor onze locatie in Bakel op zoek naar een box- lijn verantwoordelijke. Je bent in deze functie 
verantwoordelijk voor het realiseren van de opgelegde levertijd en draag ervoor zorg dat de maximale 
productievoortgang op efficiënte wijze gewaarborgd blijft.

WIJ BIEDEN

• Een mooie, zeer brede functie binnen de assemblage afdeling van een internationaal opererend bedrijf waar continu 
verbeteren een belangrijk deel van het dagelijks werk is.

• Leuke collega’s in een enthousiast en gemotiveerd team.

Voor meer informatie en reactie kun je contact opnemen met Wim van Herp (Assembly manager) 
email: Wim.van.Herp@gea.com of met Marcel Verbers email: Marcel.Verbers@gea.com

GEA FS Bakel B.V. Beekakker 11, 5761 EN BAKEL
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 Organisatie OJC Niks
    Vijfde editie alternatieve liedjesavond
    OJC Niks organiseert op carnavalszondag voor de vijfde keer een alternatieve liedjesavond. De line-up 
bestaat uit experimenteel carnaval-
scollectief D.O.R.S., bekend van 
Botterhammekop, en het geprezen 
carnavalsduo Twië Hand Op Iën 
Proêk. 

    In 2020 schoot carnavalsband D.O.R.S. 
uit de startblokken met singles als 
Botterhammekop en Dansmarietjes. 
Dit jaar keert het collectief terug met 
vier nieuwe singles die met band én 
samen met gastartiesten live worden 
gespeeld. 
    Twië Hand Op Iën Proêk, bekend van 
Látter & Látter en ’t Zuije Bluijt, trapt 
de avond af met kleurrijke knallers. De 
alternatieve liedjesavond bij OJC Niks 
duurt van 20.00 tot 23.45 uur.   

 Tom en Saar voorop bij 
jeugdcarnaval Turftreiërsriêk

    Jeugdprins Tom III (Jacobs) en jeugd-
prinses Saar I (Pouwels) gaan dit 
jaar samen met hun adjudanten 
Sven Anker en Floor Tielen voorop 
tijdens de jeugdcarnaval in het 
Turftreiërsriêk. Daarbij worden ze 
bijgestaan door vorst Koen Arts. 

Ze doen dat in een extra bijzonder 
carnavalsjaar, want het jeugdcomité 
van America viert dit seizoen het 
5x11-jarig jubileum.

    Beeld: Fotohuis Venray

       

    Carnavalsoptocht trekt door 
Horst
    Na een onderbreking van drie jaar trekt zondag 19 februari de 
grote carnavalsoptocht weer door Horst. De start is om 13.49 uur 
op de Gasthuisstraat bij het Gasthoês. 

    De naar verwachting meer dan 
tienduizend toeschouwers kunnen 
genieten van tientallen groepen 
en praalwagens. De onderwer-
pen blijven tot zondag geheim. De 
deelnemers stellen zich op in de 
Herstraat, te beginnen bij huisnum-
mer 1. Bewoners van de Herstraat 
worden verzocht om geen auto’s op 
straat te parkeren zodat de wagens 
er gemakkelijk door kunnen. 
    Omdat Kranestraat en Gasthuisstraat 
deels zijn afgesloten, trekt de 

optocht vanuit de Herstraat de 
Gasthuisstraat in. Daarna gaat 
de route via de Hoofdstraat, 
Loevestraat, Jacob Merlostraat weer 
de Herstraat in. Ook hier het vrien-
delijk verzoek aan aanwonenden de 
straat autovrij te houden. 
    De optocht wordt ontbonden bij 
het Gasthoês. Omstreeks 18.00 uur 
maakt de jury in de Mèrthal de win-
naars van de optocht bekend.

       

    Jeugdprinsen- en 
kinderboerenbruidspaar 
uitgeroepen bij de 
Kreyepoëtjes
    Jeugdcarnavalsvereniging de Kreyepoëtjes uit Broekhuizen en 
Broekhuizenvorst heeft een nieuw jeugdprinsen- en kinderboeren-
bruidspaar. Prins Siem Boom en prinses Roos Hendrix zijn tijdens 
het 1x11 jubileumweekend uitgeroepen tot de nieuwe heersers van 
de Kreyepoëtjes.

    Kees van de Voort en Zus van de 
Voort zijn uitgeroepen tot het 
nieuwe kinderboerenbruidspaar.
    Op carnavalsmaandag 20 februari 
worden zij in de onecht verbonden. 

    Aansluitend zal het jeugdgezelschap 
en kinderboerenbruidspaar om 
15.11 uur receptie houden in BMV 
de Schakel in Broekhuizenvorst.    

HOFMANS CNC VERSPANING
wanneer Woe 5 april / 19.00 - 21.00 uur

waar Willem Barentszweg 18, Venlo

wat Verspanen

VULLINGS METAALBEWERKING
wanneer Do 30 maart / 19.00-21.00 uur

waar Handelstraat 4, Horst

wat Verspanen

SECO TOOLS
wanneer Di 4 april / 16.00 - 18.00 uur

waar Zandterweg 14, Lottum

wat Verspanen

VOSTERMANS COMPANIES
wanneer Woe 22 maart / 19.00 - 21.00 uur

waar Parlevinkerweg 54, Venlo

wat Engineering, constructie, robotica

MAURICE KASSENBOUW
wanneer Woe 12 april / 19.00 - 21.00 uur

waar Energiestraat 15, Horst

wat Engineering, constructie, lassen

VAN TILBURG ENERGIE DESIGN
wanneer Di 14 maart / 19.00-21.00 uur

waar Expeditiestraat 2, Horst

wat Mechatronica, installatietechniek,

gebouwautomatisering

ADDIT
wanneer Woe 1 maart / 19.00–21.00 u

waar Archimedesweg 2, Venlo

wat Plaatwerken, mechatronica

Kom jij naar het Tech Event?
> Weet jij al wat je gaat doen na je huidige opleiding?

> Heb je interesse in techniek en wil je leren en werken 

combineren?

> Lijkt het je wat om mee te werken aan bijvoorbeeld 

de productie van auto’s, vliegtuigen, smartphones of 

medische apparatuur?

TECHNIEK AAN DE MAAS

MAAKT WERK VAN TECHNISCH TALENT

Met medewerking van:

meld je
hier aan
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Column
Carnavalsbrief
Nog even en het is weer carna-
val. Ik moet dan altijd even 
denken aan oma, die ik alleen 
van foto’s ken. Oma is voor de 
oorlog al overleden. In de bloei 
van haar leven. Amper 38 jaar 
oud. Aan kanker. 

Ze is maandenlang ernstig ziek 
geweest. Op het laatst lag ze in een 
Rode-Kruisbed in de ‘goede kamer’, 
de schuifdeuren en gordijnen stijf 
gesloten, want ze kon geen geluid 
en licht meer verdragen. En dan te 
bedenken dat ze steeds de hoop 
gehad heeft om beter te worden. 
Mijn opa had haar niet verteld aan 
welke – toen – ongeneeslijke ziekte 
ze leed. Om haar te sparen. Zo 
ging dat in die tijd. Jaren geleden 
liet tante me een brief zien. Oma’s 
laatste brief. Met trillende hand 
geschreven. Een brief waarin ze de 
hoop uitspreekt, dat ze toch nog 
opknapt en met haar echtgenoot 
en vijf kinderen naar de carnavals-
optocht kan gaan kijken. Het kwam 
er – uiteraard – niet meer van. Niet 
veel later was ze dood. Mijn opa 
kreeg een zware hartaanval en was 
een jaar uitgeschakeld. Hij is nooit 
hertrouwd en op hoge leeftijd (91) 
overleden.

	H“Goed dat er 
initiatieven zoals het 
Toon Hermans Huis 
zijn “

Soms denk ik: ‘vroeger was alles 
beter’. Het verhaal van oma toont 
weer eens aan dat dat maar in 
beperkte mate op gaat. Als oma nu 
geleefd zou hebben, had ze mis-
schien niet hoeven te sterven. Ze 
had ook een betere begeleiding 
gekregen. Al is het ook nu nog niet 
allemaal goud wat er blinkt. De 
reguliere zorg haakt na de fysieke 
behandeling vaak te snel af. Doet 
te weinig aan nazorg. Het is goed 
dat er particuliere initiatieven zoals 
het Toon Hermans Huis zijn, waar 
kankerpatiënten en hun naasten 
kunnen aankloppen. Mijn oma zou 
er zeker baat bij gehad hebben. 

Hulp nodig bij kanker? De ambu-
lante medewerkers van het Toon 
Hermans Huis Noord-Limburg staan 
voor u klaar. Neem contact op met 
Helmy Swinkels (06-11218409) of 
Teus van Leeuwen (06-53206175).

Paul Seelen 

Binnenkijken bij...

HALLO in Thailand
Daar zijn ze weer, de avontuurlijke fietsers uit Horst aan de Maas. 
Gert en Jan Hagens verbleven een paar dagen in Manora Garden 
B&B in Phangnga in Zuid-Thailand. Na een lange reis vanuit 
Bangkok zijn ze nu bijna bij hun eindpunt in Phuket. Bij hun ver-
trek moest er nog een foto gemaakt worden in de rubberboom-
plantage en daarbij kon de HALLO niet ontbreken.

HALLO in

HALLO in Mozambique
Pauline Kuijpers toog in het laatste kwartaal van 2022 samen met 
dochter Laura naar Mozambique, waar haar broer Hub woont. Hij 
is missionaris en vierde in 2020 dat hij 50 jaar actief is als priester. 
Door coronamaatregelen werd de reis in eerste instantie uitge-
steld, maar twee jaar later was de hereniging met haar broer 
alsnog daar. Logischerwijs mist Hub de HALLO, dus die nam 
Pauline voor hem mee. Ze ging er, samen met Hub, zijn priesterstu-
denten, dochter Laura én de Kokkin mee op de foto.

HALLO in

HALLO op Antarctica 
De Horster Prins is inmiddels op meerdere continenten bekend en 
dat dankzij Sandra Vestjens. Deze foto is genomen op het vaste 
land van Antarctica en wel op Neko Harbour. De temperatuur was 
tijdens de foto -2 graden. Op de achtergrond zie je de Adelie pingu-
ins. Sandra maakte hier haar droomreis en nam Prins Sven 
gewoon mee.

HALLO in

HALLO in Winterberg
De familie Crienen heeft het weekend in de sneeuw doorgebracht. 
Peter kreeg voor zijn pensioen namelijk een weekendje Winterberg 
cadeau van zijn kinderen. De HALLO is natuurlijk ook mee op reis 
geweest. De familie blikt terug op een geslaagd weekend. “We 
hebben genoten.”

HALLO in
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    ‘Ik wilde eigenlijk altijd al eens prins 
worden’ 

    Wie ben je?
    Prins Tim Coenders, ik ben 37 jaar oud 

en geboren en getogen in Meerlo. 
Mijn prinses is Marieke Rongen, ze 39 

jaar en komt 
ook uit Meerlo.

    Waar werk je?
    Ik werk bij Vitelia Voeders als onder-
houdsmonteur. Mijn prinses werkt bij 
De Witte Steen, dit is een woonwijk in 
het Auxiliatrixpark van De Zorggroep. 
Ze werkt daar als verzorgende indivi-
duele gezondheidszorg. 

    Waarom heb je ‘ja’ gezegd op de 
vraag om prins te worden?
    Ze vroegen me en ik wilde eigenlijk 
altijd al eens prins worden. Als ze je 
dan komen vragen, kun je natuurlijk 
moeilijk ‘nee’ zeggen.

    Hoe voelde het om tot prins te 
worden gekozen?
    Dat was een hele grote eer. Ik had het 
voor geen goud willen missen.

    Wat betekent carnaval 
voor je?

    Carnaval staat bij ons 
voor heel veel ‘schik’ 
beleven en het 
samen zijn met z’n 
allen.

    Wat zijn jouw 
taken deze carna-

val?
    Veel ‘schele wazel’ verko-

pen, voorop gaan in de polo-

naise, veel eieren eten en op z’n tijd 
een biertje drinken.

    Wat wens je de carnavalsvierder 
in jouw gemeente toe?
    Maak er een ontzettend geweldige 
carnaval van en probeer vooral te 
genieten van ieder moment.

    Welke carnavalsactiviteit is voor 
jou het hoogtepunt?
    Dat was onze prinsenreceptie. Die was 
op 21 januari in zaal ’t Brugeind.

    Wat staat er daags na Aswoensdag 
op je programma?
    Waarschijnlijk niet veel, denk ik. 
Vooral bijkomen van de afgelopen car-
navalsdagen en van alles opruimen.

    Hoe heb je jouw aanstelling 
geheim kunnen houden voor 
familie, vrienden en kennissen?
    We hebben geprobeerd om er een 
beetje ‘omheen te praten’ en vooral 
niets te laten merken.

    Welk advies zou je je opvolger in 
2024 mee willen geven?
    Probeer gewoon van begin tot eind 
met volle teugen te genieten.   

11 vragen aan  prins Tim I van De Vöskes uit Meerlo   

 ‘Hop hop hop gas dur op!’    

Open: ma 08.00 - 12.00 uur • di t/m vr 08.00 - 12.00 uur / 13.00 -16.00 uur • za 09.00 - 12.00 uur

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

Gefeliciteerd
prins Tim I

en
prinses Marieke!

www.maasenpeel.nl

Wij feliciteren
Prins Marc III en

adjudanten Rob en Erik

Genenberg 12,
5872 AL Broekhuizen
Tel.: 077 - 398 57 57

Beerendonckerweg 1a
5871 CM  Broekhuizenvorst
T: 077 - 463 17 01
E: info@thijssen-bv.nl 

www. t h i j s s e n - b v. n l

Wij feliciteren prins Marc
en zijn adjudanten Rob en Erik!
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‘Even helemaal los gaan en zorgen dat jong 
en oud met elkaar lol en plezier maken’ 

Wie ben je? 
Prins Marc III van carnavalsvereniging 
De Blauwpoët uit Broekhuizenvorst. 
Ik ben getrouwd met Diana en samen 
hebben we drie kinderen: Liene (15), 
Hanne (14) en Giel (12). Zij vinden het 
helemaal geweldig dat pap nu prins 
is. De oudste is net zo gek van carna-
val als wij en de jongste twee zitten 
dit jaar bij de jeugdraad van 11 en 
de kinderboerenbruiloft. Dus carna-
val wordt dit jaar echt met het hele 

gezin gevierd. Verder voetbal ik bij de 
veteranen van SVEB en doe ik nog een 
beetje hardlopen en wielrennen. Het 
liefst gaan we minimaal één keer per 
jaar skiën en maken we in de zomer 
een mooie huttentocht om daarna lek-
ker in het zonnetje op de camping te 
zitten.

Waar werk je? 
Sinds vijf jaar ben ik als uitvoer-
der werkzaam bij Peters Bouw en 

Onderhoud 
in Horst. 
Hier zijn me in 
de afgelopen jaren 
al een aantal prinsen en 
adjudanten voorgegaan, dus ik wist 
dat zo’n nieuws goed ontvangen zou 
worden. Gelukkig krijg ik dan ook alle 
medewerking vanuit mijn werkgever. 
En we zijn natuurlijk trots dat er dit 
jaar maar liefst twee prinsen en een 

adjudant werkzaam zijn binnen het 
bedrijf.

Waarom heb je ‘ja’ gezegd op de 
vraag om prins te worden?
Elf jaar geleden ben ik als adjudant 
van prins Rob I bij de vereniging geko-
men. Hierna ben ik eerst bestuurslid 
geweest en inmiddels ben ik acht jaar 
voorzitter. Ook was ik in 2020 adju-
dant van mijn broer John, dus had ik 
intussen al vaak genoeg gezien wat 
voor geweldige ervaring het is om 
prins te mogen zijn.

Hoe voelde het om tot prins te 
worden gekozen?
Het voelt als een geweldige eer als er 
vanuit het dorp zo veel op je gestemd 
wordt en er was dan ook geen enkele 
twijfel om meteen ‘ja’ te zeggen. Ik 

zat er zelf bij toen de stemmen 
geteld werden, dat was bij 

de uiteindelijke uitslag 
natuurlijk best een 

vreemd moment. 
Adjudant Rob zit als 
Vorst ook bij de prin-
sencommissie, dus 
die wist ook met-
een waar hij aan toe 

was, en ook adjudant 
Erik zei gelukkig met-

een ‘ja’. Dit blijft voor een 
oud-voorzitter van de Krey 

natuurlijk wel bijzonder.

Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval is er al van jongs af aan met 
de paplepel ingegoten, omdat mijn 
ouders ook altijd zeer actief waren 
met carnaval vieren, al vond ik het 
als kind eerlijk gezegd nog helemaal 

niet zo leuk. Ik vind het geweldig om 
samen met zo veel mensen uit onze 
dorpen mooie feesten te vieren. Even 
helemaal los gaan en zorgen dat 
jong en oud met elkaar lol en plezier 
maken.

Wat zijn jouw taken deze carna-
val? 
Bij alle activiteiten van begin tot eind 
vol er tegenaan en voorop gaan in het 
feestvieren. Samen met mijn prinses 
Diana en adjudanten Erik en Rob zullen 
we ervoor zorgen dat de mensen van 
‘Vors’ (en ‘Brokeze’) een geweldige 
carnaval beleven. Natuurlijk zijn we 
bij alle activiteiten van onze jeugd-
carnavalsvereniging ‘de Kreyepoëtjes’ 
aanwezig en zullen we proberen 
onze jeugd met het carnavalsvirus te 
besmetten.

Wat wens je de carnavalsvierder 
in jouw gemeente toe?
Dat de mensen eindelijk weer een 
onbezorgde carnaval mogen vieren, 
waar iedereen elkaar weer kan ont-
moeten op diverse leuke feesten. 
Zodat de mensen weer de lol en ple-
zier van drie carnavalsdagen kunnen 
beleven. Dan hoop ik dat iedereen 
beseft hoe goed we het eigenlijk heb-
ben dat we dit allemaal mogen en 
kunnen vieren.

Welke carnavalsactiviteit wordt 
voor jou het hoogtepunt?
We hebben in november al ons 6x11 
jubileumfeest gevierd en dit was één 
groot hoogtepunt. Natuurlijk kijken we 
nu al uit naar de receptie, want dat 
zal ook een hele happening worden. 
Verder wordt de carnavalszondag een 
superdag, met eerst de sleutelover-
dracht en hierna onze optocht met het 
aansluitende optochtbal. De afslui-
tende thema-avond op dinsdag is ook 
altijd één dolle boel, al kijk ik nog niet 
uit naar het moment dat het 00.00 
uur is.

Wat staat er daags na Aswoensdag 
op je programma?
Eerst maar eens uitslapen en alle her-
inneringen en indrukken proberen te 
verwerken. Ik denk dat er daarna heel 
veel op te ruimen is in en om huis en 
dan toch maar weer volop aan het 
werk op de bouw.

Hoe heb je jouw aanstelling 
geheim kunnen houden voor 
familie, vrienden en kennissen?
Dat is eigenlijk heel goed gegaan, 
ondanks dat we dit ruim een jaar 
geheim hebben moeten houden. De 
laatste weken voor het prinsenbal 
werd ons het vuur wel af en toe aan 
de schenen gelegd, maar daar ben ik 
met de nodige leugentjes en bluffen 
vrij goed doorheen gekomen.

Welk advies heeft jouw voorgan-
ger je meegegeven?
Dat was kort maar bondig. ‘Probeer 
alle dingen bewust mee te blijven 
maken en hiervan te genieten, want 
de weken vliegen voorbij en voordat 
je het weet is het al Aswoensdag’.

11 vragen aan prins Marc III van De Blauwpoët uit Broekhuizenvorst 

‘Vur meej efkes genne 

bouw of voetbalveld, ma 

3 daag duchtig knalle ien 

het Vôrster carnavalsge-
weld!’ 
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Mit ozze Marc en zien adjudante  

Rob en Erik veurop, slut de Blauwpoët 

dizze carnaval de spijker 
oppe kop…
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‘Even weg uit de sleur, even genieten van 
het moment’

Wie ben je? 
Mijn naam is Sven van Berlo, 32 jaar 
oud en ik woon samen met Bram 
van Helden en onze hond Mowi in 
het centrum van Horst. Mijn grootste 
hobby’s zijn reizen en carnaval. Verder 
zit ik in de organisatie van de Hôrster 
Carnavals Parade, ben ik lid van 
Jeugdcarnaval D’n Dreumel en zing ik 
bij Heite Soep.

Waar werk je? 
In het dagelijks leven werk ik bij ’t 

Gasthoês in Horst en bij Proeflokaal 
Goesting in Venray. Bij beide bedrijven 
verzorg ik de marketing. Daarnaast 
ben ik nog freelancer in de evenemen-
tenwereld. Zo bedien ik licht bij STAR 
Licht & Geluid en ben ik artist runner 
bij Pinkpop.

Waarom heb je ‘ja’ gezegd op de 
vraag om prins te worden?
Omdat het mijn grootste droom was 
om de hoofdrol te mogen spelen in 
het ‘schonste sprookje van Horst’. Het 

is nog 
steeds 
niet te 
bevat-
ten dat deze 
droom nu wer-
kelijkheid is gewor-
den.

Hoe voelde het om tot prins te 
worden gekozen?
Een hele, hele grote eer.

Wat betekent carnaval voor je?
Alles. Carnaval is even weg uit de 
sleur, even genieten van het moment, 
even zeggen tegen je vrienden (maar 
ook onbekenden) hoe het echt met je 
gaat. Samen genieten met elkaar. De 
tijd staat even stil. Niks moet, alles 
mag en iedereen kan er zichzelf zijn. 
Dit gepaard met mooie pakjes, sfeer-
volle muziek en een hoop gekkigheid, 
maakt carnaval voor mij de allermooi-
ste periode van het jaar.

Wat zijn jouw taken deze carna-
val?
Ik heb de eer om dit jaar letterlijk met 
de scepter te zwaaien. Ik weet nu ook 
waar het spreekwoord ‘met de scep-
ter zwaaien’ vandaan komt. Uit eigen 
ervaring kan ik zeggen dat een scepter 
niet bedoeld is om mee te slaan, want 

dat resulteert in een kapotte 
scepter. Maar, zonder gek-

kigheid: ik wil deze carna-
val de verbinder zijn en 

mensen mooie herin-
neringen meegeven.

Wat wens je de 
carnavalsvierder 

in jouw gemeente 
toe?

Een prachtige carnaval. 
Eindelijk mogen we weer 

in vol ornaat en dat mag 
ouderwets gevierd worden!

Welke carnavalsactiviteit wordt 
voor jou het hoogtepunt?
Het uitkomen was voor mij al een 
hoogtepunt op zich. Het was onbe-
schrijfelijk hoe het publiek reageerde 

en hoeveel mooie en hartverwar-
mende reacties ik heb gehad. Ik ben 
er van overtuigd dat er nog vele hoog-
tepunten gaan volgen.

Wat staat er daags na Aswoensdag 
op je programma?
Ik ben bang een ‘after-carnavalsdipje’. 
Het zal even duren om vanuit het 
sprookje weer in de realiteit te landen. 
Daarom hebben we met ons zessen al 
een wellnesshotel geboekt waar we 
na Aswoensdag in alle rust kunnen 
nagenieten.

Hoe heb je jouw aanstelling 
geheim kunnen houden voor 
familie, vrienden en kennissen??
Op 11 november 2022 om 11.11 uur 
werd ik gevraagd. Daarna moest ik het 
zo’n twee maanden geheim houden. 
In het begin denk je dat iedereen ziet 
dat je prins bent, wat uiteraard niet 
zo is. Zelf vond ik het erg tof om de 
randjes op te zoeken, door bijvoor-
beeld ineens aan vrienden te vragen: 
“Wie wordt de nieuwe prins?”. Ook het 
maken van leugentjes om bestwil ver-
ging mij goed. Uiteindelijk waren de 
reacties op het moment dat ik als prins 
tevoorschijn kwam onbetaalbaar.

Welk advies heeft jou voorganger 
je meegegeven?
Genieten! Leef in het moment en 
schrijf voor jezelf de hoogtepunten 
van iedere dag op of laat het vastleg-
gen op foto of video. In een hele korte 
tijd maak je zoveel mooie en unieke 
herinneringen, dat het zonde is om ze 
te vergeten.

11 vragen aan prins Sven I van D’n Dreumel uit Horst

‘Wát vandaag is, is 
maerge gewest. Belaef 

dees daag op ów aller 
best!’ 

Lucassen  |  Patronaat 13c  |  Horst  |  077 396 13 90  |  plus.nl

Lucassen
WEEJ HEBBE ALLES IN HOES VUR ENNE 

GEZELLIGE CARNAVAL

Proficiat Prins Sven 
plus adjudante, geniet 
vaan dees moeje daag 

en haal alles oet
de kas.

Proficiat names de 
megjes ván MooiHaar!

Aas nao de carnaval de prînse-

muts âf giët, dán is ‘t ierste 

rundje ván ôs en zurge weej vur 

‘nne beejgewaerkte coupe!

Prins
Sven I,

hiel veul

plezeer!

Weej wense Weej wense 

Preens Sven IPreens Sven I
en zien gevolg ‘nne kei en zien gevolg ‘nne kei 

schonne vastelaovend!schonne vastelaovend!

Beej ôs ziede aan ‘t juuste adres vur compleet verzurgde 

familiedage, vriendeweekende en bedriefsfiëste
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Alle leerlingen en medewerkers van

De Twister feliciteren prins Sven en

zijn adjudanten Joris en Jimmy.

Maak er een geweldige Carnaval van.

Carnaval vieren we SAMEN.
Gebr. Van Doornelaan 25 • 5961 BA Horst

www.maasenpeel.nl

Wij feliciteren
Prins Sven I en

adjudanten Joris en Jimmy

Genenberg 12,
5872 AL Broekhuizen
Tel.: 077 - 398 57 57

adjudanten Joris en Jimmy

06 - 36 097 003
www.berttackedakservice.nl

PRINS 
SVEN I, 
EN MEENS VAN
DE PREENS BRAM
EN ADJUDANTEN 
JORIS EN JIMMY, 
PROFICIAT!

Profiesjat Preens Sven I
en adjudante Joris en Jimmy!

pouwelsav.nl

WIJ WENSEN SVEN, JORIS EN JIMMY 
EEN FANTASTISCHE CARNAVAL TOE

NIEUWBOUW | VERBOUW | RENOVATIE | ADVIES & BEGELEIDING

info@horstverhuur.nl 077-3986426   www.horstverhuur.nl 

PARTY - ATTRACTIE - FEESTTENTENPARTY - ATTRACTIE - FEESTTENTEN
HORST VERHUURHORST VERHUUR

077-3986426   www.horstverhuur.nl 
info@horstverhuur.nl 

 Prins Sven I proficiat!
www.horstverhuur.nl

Winkel Horst: Kloosterstraat 12
Winkel Sevenum: Peperstraat 54

T 077 467 82 17
www.lommentweewielers.nl

Weej felicitere Prins Sven I 
en zien adjudante Jimmy en Joris 
en wense oow ‘nen hieële 
schoeëne vastenaovend!

Winkel Horst:Winkel Horst: Kloosterstraat 12Kloosterstraat 12 T 077 467 82 17
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‘Mijn twee kinderen vinden het allebei 
‘super schon’ dat hun papa prins is’ 

Wie ben je? 
Mijn naam is Bart Keijsers (39) en ik 
woon samen met Kim Saris (39). We 
hebben samen twee kinderen: Evi 
(8) en Teun (5). Zij vinden het alle-
bei ‘super schon’ dat hun papa prins 
is. Ze helpen me elke keer met het 
pak aantrekken en de veren op de 
muts zetten. De Kogelstraat is ook 
erg enthousiast dat ze de prins en het 

boerenbruidspaar in de straat hebben. 
Er waren veel mensen om de straat 
prachtig te versieren.

Waar werk je? 
Sinds twee jaar werk ik bij Peters 
Bouw en Onderhoud in Horst als uit-
voerder. Zij zijn trots dat ze twee prin-
sen en een adjudant in dienst hebben. 
Naast mij zijn dat Prins Marc III van 

CV de 
Blauwpoët 
en adjudant 
Tim van GMV 
De Peg zijn collega’s 
van me.

Waarom heb je ‘ja’ gezegd op de 
vraag om prins te worden? 
Ik vind het een grote eer en belevenis 

om prins van het Tuuteriëk te zijn en 
dit samen met Kim en mijn adjudan-
ten Pieter Driessen en Tom Peelen te 
beleven.

Hoe voelde het om tot prins te 
worden gekozen? 
Ruud van de prinsencommissie kwam 
op maandagavond laat met een smoes 
op bezoek. Daardoor had ik in eerste 
instantie niet in de gaten waar hij voor 
kwam. Pas toen de overige leden van 
de commissie binnenkwamen, begon 
er een lampje te branden. Ik het begin 
dacht ik ‘ik weet niet of dit wat voor 
mij is’, maar ik heb ja gezegd en nog 
geen moment spijt gehad.

Wat betekent carnaval voor je? 
Carnaval is ons met de paplepel inge-
goten. Mijn pap en mam zijn ‘boe-

renbroedspaar’ geweest en Kim 
haar pap is prins geweest in 

het Tuuteriêk. Het mooi-
ste aan carnaval vinden 

wij dat je het met 
jong en oud viert. Zo 
bouwen we, met alle 
activiteiten in onze 
Tuutetempel, samen 
een groot feest.

Wat zijn jouw taken 
deze carnaval? 

Samen met alle Tuute en 
Tuutinne zoveel mogelijk lol en 

plezier maken.

Wat wens je de carnavalsvierder 
in jouw gemeente toe? 
Ik wens iedereen een gezellige en 

plezierige carnaval toe. Geniet van elk 
moment, want voor je het weet is het 
voorbij.

Welke carnavalsactiviteit wordt 
voor jou het hoogtepunt? 
Vanaf het moment dat we zijn uitge-
komen, zijn we volop aan het genie-
ten. Welke activiteit het hoogtepunt 
wordt, kunnen we nu nog niet zeggen. 
Dat kun je beter op Aswoensdag vra-
gen, maar de receptie was geweldig, 
drukbezocht en volle bak genieten.

Wat staat er daags na Aswoensdag 
op je programma? 
Tot nu toe helemaal niets en dat wil ik 
graag zo houden.

Hoe heb je jouw aanstelling 
geheim kunnen houden voor 
familie, vrienden en kennissen?
In het begin was het niet zo lastig om 
geheim te houden, de meeste mensen 
waren nog niet met de carnaval bezig. 
De laatste weken voor het uitkomen 
werd dit toch steeds moeilijker. Vooral 
bij de kammeruj en familie waren ze 
flink aan het speculeren.

Welk advies heeft jou voorganger 
je meegegeven? 
Geniet van deze onvergetelijke tijd 
want het is zo voorbij.

Beeld: Stef Dekker

11 vragen aan prins Bart III van D’n Tuutekop uit Hegelsom

‘Met jónk en âld bouwe 

weej iën groët fiëst, in os 

eige Tuuteriêk geniete 
weej daan ut miëst’ 
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Met ozze Bart en zien adjudante

Pieter en Tom veurop, sliët ut Tuuteriek

deeze carnaval d’n spijker
 oppe kop…



 23    1602   \ carnaval 

 ‘Ik wens iedereen een heleboel gezelligheid 
zonder trammelant’ 

    Wie ben je? 
    Mijn naam is Mario de Vries en ik 
woon samen met mijn vrouw in 
Griendtsveen. Samen hebben we vier 
dochters.

    Waar werk je?
    Bij J&M produktiebedrijf in Deurne. 
Daar ben ik samen met mijn zus Janny 
de eigenaar van.

    Waarom heb je ‘ja’ gezegd op de 
vraag om prins te worden? 
    Omdat ik vroeger niet gekozen ben 
voor de raad en nu dacht ‘waarom ook 
niet?’.

    Hoe voelde het om tot prins te 
worden gekozen? 
    Dat was hartstikke mooi, maar het 

was ook heel apart om opeens 
in het middelpunt van de 

belangstelling te staan.

    Wat betekent 
carnaval voor je?
    Veel gezelligheid in 
ons mooie dorp. We 
hebben een gezellige 

groep met het bestuur 
en daarnaast een grote 

raad. Dat moet dus wel in 
orde komen.

    Wat zijn jouw taken deze carna-
val?
    Onder andere om de boel in beweging 

te krijgen en veel andere carnavals-
verenigingen bezoeken.

    Wat wens je de carnavalsvierder 
in jouw gemeente toe? 
    Een heleboel gezelligheid zonder 
‘trammelant’. Het liefst met zoveel 
mogelijk vrienden en familie in de 
nabijheid.

    Welke carnavalsactiviteit is voor 
jou het hoogtepunt? 
    Dat blijft toch wel de sleutelover-
dracht.

    Wat staat er daags na Aswoensdag 
op je programma? 
    Dan pakken we de draad weer op en 
gaat het normale leven verder. Het 
oppakken van het vaste ritme wat 
betreft eten, werken en slapen. 

    Hoe heb je jouw aanstelling 
geheim kunnen houden voor 
familie, vrienden en kennissen? 
    Anderhalf jaar heb ik zo gewoon 
mogelijk gedaan, waar ik ook was. En 
vooral niet teveel over carnaval praten 
op die momenten. 

    Welk advies zou je je opvolger in 
2024 mee willen geven? 
    Geniet er vooral van. Je krijgt alle aan-
dacht en het is een mooi avontuur om 
mee te mogen maken.   

11 vragen aan  Prins Mario I van De Klotbultjes uit Griendtsveen   

 ‘Met prins Mario en zijn 

adjudanten Twan en Rudy 

is het een feest; zorg dat je 

er bij bent geweest’    

Voor al uw reparaties, occassions
APK en onderhoud

bij een gecertificeerde BOVAG-garage
in Hegelsom

 Weej wense Bart, Kim, Pieter en Tom
enne schonne Vastenoavend!

Weej wense os prinses en eur kels enne

schonne Vastenoavend!
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‘Alle extraatjes die je als prins hebt, maak ik 
nu zelf mee’

Wie ben je?
Mijn naam is Giel Martens. Ik ben 
40 jaar jong en geboren en getogen 
in Lottum. Al ruim tien jaar ben ik 
getrouwd met Lenny Martens. Samen 
hebben we drie kinderen: Lot, Mees 
en Jip. Ik zit ook al tien jaar in de ‘raod 

van 11’ en voetbal bij de veteranen 
van SV Lottum.

Waar werk je?
Sinds juli van het afgelopen jaar werk 
ik bij TÜV Nord in Duitsland als inspec-
teur van drukapparatuur. Daarvoor heb 

ik zestien 
jaar bij een 
ketelbou-
wer in Venlo 
gewerkt.

Waarom heb je ‘ja’ gezegd op de 
vraag om prins te worden?
Het leek mij schitterend om de carna-
val een keer als prins mee te maken. 
Alle extraatjes die je als prins hebt, 
maak ik nu zelf mee.

Hoe voelde het om tot prins te 
worden gekozen?
Dat voelde geweldig. Bij ons word je 
niet meer gekozen, maar gevraagd 
door de prinsencommissie. Ik ben in 
2021 al gevraagd, dus ik moest het 
gevoel ‘eventjes’ een jaar langer vast-
houden.

Wat betekent carnaval voor je?
Voor mij betekent carnaval de dage-
lijks sleur even opzij zetten en ‘duchtig 
kleug maken’ tijdens alle carna-
valsdagen; van het Prinsenbal tot 

Aswoensdag.

Wat zijn jouw taken 
deze carnaval?

De enige taken zijn 
om voorop te gaan 
en van elk feestje 
en echte knalfuif te 
maken.

Wat wens je de 
carnavalsvierder in 

jouw gemeente toe?
Na een jaar helemaal geen 

carnaval en afgelopen jaar een 
halve carnaval, wens ik de carnavals-
vierder dit jaar de volle 111 procent 

toe. Even lekker de zorgen aan de kant 
en een feestje bouwen.

Welke carnavalsactiviteit is voor 
jou het hoogtepunt?
Dat is natuurlijk de Lottumse Gekke 
Maondig. Op deze dag trekt de mooi-
ste optocht van de gemeente door het 
Peggeriek.

Wat staat er daags na Aswoensdag 
op je programma?
Dan zijn de snipperdagen op en zal er 
weer gewerkt moeten worden, ben ik 
bang.

Hoe heb je jouw aanstelling 
geheim kunnen houden voor 
familie, vrienden en kennissen?
Dat ging bij mij nog vrij aardig. Lenny 
had er meer moeite mee om te ‘lie-
gen’. Toen ik aanstalten maakte om 
de garage leeg te ruimen, begonnen 
mijn ouders wel vragen te stellen. 
Uiteindelijk was het toch nog een ver-
rassing.

Welk advies zou je je opvolger in 
2024 mee willen geven?
Probeer te genieten. Zeker als de 
prins van 2024 niet uit de carnavals-
vereniging komt. Geniet van ieder 
moment, want deze eer is niet ieder-
een gegund.
 

11 vragen aan Prins Giel I van De Peg uit Lottum

‘Vier het Leven!’

w
w
w
.p
et
er
sb

no
.n
l

Mit prins Giel en zien adjudante Benen ozze Tim veurop, slut ut Peggeriekdizze carnaval de spijker oppe kop…
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HOOFDSTRAAT 23, LOTTUM
077 463 12 78

Maak dur enne moje 
kleurrijke

carnaval vaan !

www.vantilburgbv.nl

Expeditiestraat 2
5961 PX Horst
T 077 - 398 80 40 

Weej felicitere Prins Giel en zien
Prinses (ózze collega) Lenny!Weej wense

prins Giel I

en

adjudanten Ben en Tim

enne fijne karnaval!

Lakei Boomkwekerijen
Hombergerweg 84
5973 PH  Lottum
T +31(0)77 463 3496

LOTTUM
LOTTUM

WIJ WENSEN
PRINS GIEL EN ZIJN

ADJUDANTEN BEN EN TIM
EEN

FANTASTISCHE CARNAVAL!
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 ‘We gaan zorgen dat iedereen een 
onvergetelijke carnaval gaat beleven’ 

    Wie ben je? 
    Mijn naam is Rick Vervoort en ik kom 
uit America, waar ik al 32 jaar mag 
wonen. Vroeger woonde ik ‘achter in 
De Peel’ en de laatste vijf jaar in het 
dorp. Daar woon ik samen met mijn 
vriendin Anne.

    Waar werk je? 
    Sinds 2018 ben ik zelfstandig onderne-
mer in de technische dienstverlening. 
Een breed begrip, als je het mij vraagt. 
Mijn werk bestaat veelal uit onder-
houd aan machines, panden en stal-
len. Verder word ik vaker ingehuurd 
door bedrijven die mensen nodig 

hebben 
om deze 
machines 
te maken of 
assembleren. Het is 
dus eigenlijk een heel geva-
rieerd beroep. Voordat ik voor mezelf 
begon, heb ik twaalf jaar bij Henk 

Aarts gewerkt als slager en traiteur. 
Hier kun je mij dus ook nog af en toe 
vinden.

    Waarom heb je ‘ja’ gezegd op de 
vraag om prins te worden?
    Omdat ‘nee’ simpelweg geen ant-
woord was. Ik zit al sinds 2010 bij de 
raad van 11 en de laatste jaren werd 
er vaak gezegd dat wij, Roy, Geert of 
ik, een keer tot prins gekozen zouden 
worden. Dus het moest er een keer 
van komen.

    Hoe voelde het om tot prins te 
worden gekozen? 
    Dat voelde als een hele grote eer.

    Wat betekent carnaval voor 
je? 

    Het is een feest van 
samenzijn. Feestvieren 

met iedereen die je 
lief is.

    Wat zijn jouw 
taken deze carna-

val? 
    Voorop gaan en zor-

gen dat iedereen een 
onvergetelijke carnaval gaat 

beleven.

    Wat wens je de carnavalsvierder 
in jouw gemeente toe? 
    Heel veel lol en plezier, maar vooral 
een geweldige carnaval die je nooit 
meer gaat vergeten. 

    Welke carnavalsactiviteit wordt 
voor jou het hoogtepunt? 
    Dat is een goede vraag. Ik vond het 
uitkomen al een groot feest, maar er 
komen nog een aantal feestjes aan die 
denk ik ook heel mooi gaan worden.

    Wat staat er daags na Aswoensdag 
op je programma? 
    Dat is op dit moment lastig te zeggen, 
maar waarschijnlijk gaan we een paar 
dagen nagenieten.

    Hoe heb je jouw aanstelling 
geheim kunnen houden voor 
familie, vrienden en kennissen? 
    Het was denk ik het moeilijkst om 
een jaar lang te moeten zwijgen. Het 
waren vooral de laatste weken fl ink 
wat leugentjes om bestwil maken, om 
vooral niet door de mand te vallen.

    Welk advies heeft jou voorganger 
je meegegeven? 
    Geniet met volle teugen, want voor je 
het weet is het weer voorbij.
        

11 vragen aan  Prins Rick II van De Turftreiërs uit America   

 ‘Dees daag gen race teage 

de klok, ma volgas veu-
rop!’    

Prins Rick en
Prinses Anne

Adjudant 
Roy en Geert
PROFICIAT

Maak er een 
“KEI VETTE” 
carnaval van

PRINS RICK II TOEN AL VOL GAAS VEUROP!

Gefeliciteerd prins Rick, prinses Anne
en adjudanten Geert en Roy

Tel. 06 50 51 73 60

Van der Sterren
witgoed reparatie

Gefeliciteerd Prins Rick II, Prinses Anne
en Adjudanten Roy en Geert.

Maak er samen een fantastische carnaval van! 
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 ‘Het is prachtig om mee te mogen maken’ 

    Wie ben je?
    Mijn naam is Peer Hermans en ik 
ben dit jaar prins bij De Krey in 
Broekhuizen.

    Waar werk je?
    Ik werk bij Signify als plantspecialist. 
In ons team worden LED-lampen ont-
wikkeld voor de glastuinbouw. Ik houd 
mij onder andere bezig met het ont-
wikkelen van nieuwe lichtrecepten en 

het geven 
van belich-
tingsadvies aan 
telers.

    Waarom heb je ‘ja’ gezegd op de 
vraag om prins te worden?
    Ik zou niet weten waarom ik ‘nee’ zou 
zeggen. Het is prachtig om mee te 
mogen maken. Het zit bij ons ook wel 
een beetje in de familie, we zijn alle-
maal fanatieke carnavalsvierders.

    Hoe voelde het om tot prins te 
worden gekozen?
    Dat is natuurlijk een geweldig gevoel. 
Het is toch een hele eer dat ze in mij 
een geschikt persoon zien om als prins 
te vragen.

    Wat betekent carnaval voor je?
    Carnaval betekent voor mij ple-
zier, ‘kwats’ en veel ‘scheale wazel’. 
Natuurlijk hoort daar ook een klein 
pilsje bij.

    Wat zijn jouw taken deze carna-
val?
    Voorop gaan met alle activiteiten en 

zorgen dat alle ‘Kreye en Kreyinne’ 
een leuke dag en avond 

hebben. om vervolgens 
moe en voldaan thuis 

te komen.

    Wat wens je de 
carnavalsvier-
der in jouw 

gemeente toe?
    Een veilige carnaval 

vol met lol en plezier, 
dat is toch het allerbe-

langrijkste.

    Welke carnavalsactiviteit is voor 
jou het hoogtepunt?
    Normaal zou ik zeggen dat dat zonder 
twijfel de ‘Tour de Brokeze’ op carna-
valsdinsdag is. Dit is een fi etswedstrijd 
met zelfgemaakte ludieke fi etsen die 
je kan winnen door als laatste te fi ni-
shen. Maar we hebben dit jaar ook 
ons 6x11 jubileumweekend, wat ook 
een gegarandeerd een spektakel gaat 
worden. Wisten jullie trouwens al dat 
we volgend jaar de tour voor de 66e 
keer fi etsen?

    Wat staat er daags na Aswoensdag 
op je programma?
    Dat durf ik nu nog niet te zeggen. 
Hopelijk sparen mijn collega’s mij die 
week een beetje.

    Hoe heb je jouw aanstelling 
geheim kunnen houden voor 
familie, vrienden en kennissen?
    We hebben het meer dan 450 dagen 
geheim moeten houden. In het begin 
vonden we het nog niet zo moeilijk, 
maar de afgelopen weken, toen er 
echt druk op kwam te staan, werd het 
wel lastiger. Vooral mijn prinses wilde 
het het liefst van de daken schreeu-
wen.

    Welk advies zou je je opvolger in 
2024 mee willen geven?
    Vooral heel erg genieten en het over 
je heen laten komen. Dat doe ik nu 
ook.   

11 vragen aan  Prins Peer I van De Krey uit Broekhuizen   

 ‘Dit joar hebben weej 
de scepter en veare, 

weej doan duchtig fiëste 

en vaan un appeleboem 
plukte gen peare’    

www.maasenpeel.nl

Wij feliciteren
Prins Peer I en

adjudant Luc en prinses Inge

Genenberg 12,
5872 AL Broekhuizen
Tel.: 077 - 398 57 57

adjudant Luc en prinses Inge

Beerendonckerweg 1a
5871 CM  Broekhuizenvorst
T: 077 - 463 17 01
E: info@thijssen-bv.nl 

www. t h i j s s e n - b v. n l

Wij feliciteren prins Peer
en zijn adjudant Luc en prinses Inge!

INFO@COXINDUSTRIEDEUREN.NL  •  06-10584556  •  COXINDUSTRIEDEUREN.NL

Leveren en monteren van garage en industriedeuren.
Service en onderhoud.

GEFELICITEERD
PRINS PEER,

ADJUDANT LUC EN 
PRINSES INGE!

WIJ WENSEN IEDEREEN 
EEN FIJNE CARNAVAL.
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  ’Gelukkig staan ze voor de volle 111 procent 
achter mij’

    Wie ben je? 
    Mijn naam is Mattie Cleven, ik ben 
geboren in juli 1972 in Geldrop. Op 
jonge leeftijd zijn we naar Sevenum 
verhuisd. 

    Waar werk je?
    Sinds januari 2020 ben ik werkzaam 
bij JTB transporten te Horst, als inter-
nationaal chauffeur. Met veel plezier 
en passie rijd ik over de wegen in 
Duitsland, Denemarken, Frankrijk en 
Italië.

    Waarom heb je ‘ja’ gezegd op de 
vraag om prins te worden?
    Je voelt je enorm vereerd als je de 
vraag krijgt om prins te worden van 
je eigen dorp. Daarnaast vind ik het 
belangrijk dat Ellen en onze kinde-
ren Jip en Ties het ook erg leuk vin-
den, want zonder achterban gaat het 
niet lukken. Gelukkig staan ze voor de 
volle 111 procent achter mij.

    Hoe voelde het om tot prins te 
worden gekozen?
    Dat gaf vooral een ontzettend trots 
gevoel.

    Wat betekent carnaval voor je?
    Carnaval betekent voor mij feestvieren 
en genieten, samen met de mensen 
uit Sevenum.

    Wat zijn jouw taken deze carna-
val?
    Samen met adjudanten Bas en Roy 

de kar trekken. Dat doen we 
natuurlijk ook samen met ons 

jeugdtrio prins Ves I en zijn 
adjudanten Tom en Olle niet 
te vergeten.

    Wat wens je de carnavalsvierder 
in jouw gemeente toe?
    Op de eerste plaats voor iedereen heel 
veel lol en plezier. Maak zoveel moge-
lijk mooie herinneringen met elkaar. 
Blijf gezond en geniet vooral.

    Welke carnavalsactiviteit wordt 
voor jou het hoogtepunt?
    We hopen op vele hoogtepunten, 
maar het uitkomen op de zaterdag 
in de Wingerd en de daaropvolgende 
dagen waren toch wel heel erg leuk. 
Op zondagmorgen het versieren van 
het huis door het trio van 2020 met 
een serenade van de joekskapel. En 
niet te vergeten het huisfeest op de 
maandag. Het was een topfeestje met 
heel veel leuke mensen in de eigen 
achtertuin. 

    Wat staat er daags na Aswoensdag 
op je programma?
    Vooral uitrusten en nagenieten van 
alles wat de revue heeft gepasseerd.

    Hoe heb je jouw aanstelling 
geheim kunnen houden voor 
familie, vrienden en kennissen?
    Meer dan een jaar zwijgen was een 
hele klus. In oktober 2021 kreeg ik 
een telefoontje van vorst Joep, met 
de vraag of ik prins wilde worden van 
Dun Ezelskop. Doordat carnaval 2022 
niet door kon gaan, hebben wij dit 
samen met Jip en Ties geheim gehou-
den. Dit was tot begin januari redelijk 
te doen, daarna werd het lastiger. Ook 
wel weer mooi om dit geheim samen 
te delen met je eigen kinderen.

    Welk advies heeft jou voorganger 
je meegegeven?
    Probeer te genieten van alles wat 
komt, want het is zo weer voorbij.   

11 vragen aan  Prins Mattie I van Dun Ezelskop uit Sevenum   

  ‘Nao unne lange stop, 

zette weej de Aezelstal 
oppe kop’    

Winkel Horst: Kloosterstraat 12
Winkel Sevenum: Peperstraat 54

T 077 467 82 17
www.lommentweewielers.nl

Weej felicitere Prins Mattie I 
en zien adjudante Bas en Roy 
en wense oow ‘nen hieële 
schoeëne vastenaovend!

Winkel Horst:Winkel Horst: Kloosterstraat 12Kloosterstraat 12 T 077 467 82 17
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 ‘Het carnavalsbloed begon een paar jaar 
geleden weer te stromen’

    Wie ben je? 
    Mijn naam is Rob Hofmans en ik ben 
geboren in ‘de Kroeënenberg’ op 22 
augustus 1975. Daar ben ik nog steeds 
woonachtig, samen met mijn vrouw 
Nicole en onze drie kinderen Maud, 
Tim en Evi.

    Waar werk je?
    Sinds 2011 werk ik bij Amway supply 
chain services in Venlo als First mile 
logistics team lead.

    Waarom heb je ‘ja’ gezegd op de 
vraag om prins te worden?
    Eigenlijk ben ik altijd wel een carna-

valsvierder geweest. Toen de kinderen 
klein waren, heb ik een aantal jaren 
niet, of bijna geen, carnaval gevierd. 
Een aantal jaren geleden zaten we bij 
het boerenbruiloftgezelschap en vanaf 
toen begon het carnavalsbloed weer 
te stromen. Dus toen ik de vraag kreeg 
of ik prins wilde worden, heb ik niet 
lang getwijfeld.

    Hoe voelde het om tot prins te 
worden gekozen?
    Het is natuurlijk wel een eer wanneer 
je hiervoor gevraagd wordt. En als ik 
nu zie wat er allemaal op de achter-
grond geregeld moet worden, om het 

voor mij als prins allemaal zo makke-
lijk mogelijk te maken, is het toch wel 
heel bijzonder.

    Wat betekent carnaval voor je?
    Vooral gezelligheid en een feestje 
bouwen, even geen dagelijkse routine 
maar gewoon plezier hebben. Veel lol 
hebben en maken en altijd proberen 
om op tijd naar huis te gaan, wat ove-
rigens nooit lukt.

    Wat zijn jouw taken deze carna-
val?
    Natuurlijk gaan we een aantal recep-
ties af in de buurtdorpen en zijn 
we aanwezig bij alle activiteiten in 
Kronenberg. Af en toe moet ik een 
woordje doen en medailles uitreiken, 
maar mijn belangrijkste taak vind ik 
om een gezellig feestje te bouwen, 
iedereen in beweging te krijgen om 
mee te doen en zo af en toe de lucht-
gitaar te pakken.

    Wat wens je de carnavalsvierder 
in jouw gemeente toe?
    Ik wens alle carnavalsvierders een 
supermooie carnaval toe. Geniet met 
z’n allen van deze dagen, waar even 
de zorgen vergeten 
kunnen worden.

    Welke carnavals-
activiteit wordt 
voor jou het 
hoogtepunt?
    Ik ga proberen om 
van zoveel moge-
lijk carnavalsacti-

viteiten een hoogtepunt te maken. 
Tevreden ben ik, als mensen achteraf 
zeggen: ‘daat waas un moei fi estje’.

    Wat staat er daags na Aswoensdag 
op je programma?
    Niet veel. Vooral uitrusten, nagenie-
ten en nog eens nalopen hoe we deze 
rollercoaster overleefd hebben. Het 
is namelijk een behoorlijk druk pro-
gramma en wanneer het ene feestje 
nog maar net voorbij is, sta je alweer 
in het volgende.

    Hoe heb je jouw aanstelling 
geheim kunnen houden voor 
familie, vrienden en kennissen?
    Nou, ik heb me op diverse activitei-
ten buiten carnaval aardig moe-
ten verdedigen. Het is dan ook 
leuk om te zien dat je iemand 
die denkt dat hij het zeker weet, 
toch weer een beetje kunt laten 
twijfelen. Een aantal familieleden 
hebben we vlak voor het uitkomen 
in vertrouwen genomen.

    Welk advies heeft jou voorganger 
je meegegeven?
    Mijn voorganger, prins Johan I, was 
zelf één van de grootste ‘vissers’ die 
zich afvroeg wie de nieuwe prins zou 
worden. Hij maakte er bijna een sport 
van om bij elk onbewaakt moment 
even te vragen, “bisse d’r kloar vur?”. 
Hij had dan ook een mooi briefje in de 
mantel gedaan, waarop stond vooral 
te genieten van deze dagen en bij-
zondere tijd. En dat gaan we dan ook 
zeker doen.   

11 vragen aan  Prins Rob I van Kroeënekraan en Pieëlhaas uit Kronenberg en Evertsoord   

 ‘Van ien ding het dit trio 

genne las, doargoan tot in 

de late urkes det stiet vas’   

Simonsstraat 35a   5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22   info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

Meubelstoffeerderij
John Lemmen

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

Voor al uw stoffeerwerk

Weej wensen 
Prins Rob en zien 
adjudanten Hans 

en Koen un bieëstig 
mój carnaval toe!

Weej wensen 
Prins Rob en zien 
adjudanten Hans 

en Koen un bieëstig 

Weej wensen Weej wensen 
Prins Rob en zien 
adjudanten Hans 

en Koen un bieëstig 
mój carnaval toe!

en Koen un bieëstig 



 30    1602   carnaval \

 ‘Carnaval wordt van jong tot oud gevierd’ 

    Wie ben je?
    Mijn naam is Frank van Gerven en ik 
ben 45 jaar oud. Ik woon samen met 
Monique Verheijen in ‘de Melderse’. 
Samen hebben we twee kinderen: 
Fenn (6 jaar) en Juul (5 jaar). In mijn 

vrije tijd ben ik veel op het sport-
park van Melderslo te vinden. Zelf 
ben ik actief bij het veteranenvoet-
bal. Daarnaast ben ik trainer en leider 
bij JO8 en JO7. Dat zijn de teams waar 
Fenn en Juul in voetballen. Ook ben lid 

van 
TC 
seni-
oren-
voetbal.

    Waar werk je?
    Bij AmbulanceZorg Limburg als ambu-
lancechauffeur.

    Waarom heb je ‘ja’ gezegd op de 
vraag om prins te worden?
    Eigenlijk heb ik geen seconde getwij-
feld. Ik vind het namelijk een hele 
eer om prins te mogen zijn van 
De Vlaskop. In Melderslo heerst er 
saamhorigheid. Het carnavalsfeest 
wordt écht van jong tot oud gevierd. 
Fantastisch om hier mijn steentje aan 
bij te mogen dragen.

    Hoe voelde het om tot prins te 
worden gekozen?

    Zoals hierboven ook al benoemd, 
voelde ik me enorm vereerd 

en vind ik het bijzonder 
om gekozen te worden. 
Daarna volgde natuur-
lijk spanning tot aan het 
moment van de bekend-
making.

    Wat betekent carnaval 
voor je?

    Carnaval betekent veel meer 
dan feesten. Saamhorigheid, 

verbinden én alles even loslaten staan 
voor mij centraal. Het is een feest 
voor iedereen, van jong tot oud. Ook 
mogen de mensen die er bijvoorbeeld 
om gezondheidsredenen niet bij aan-
wezig kunnen zijn, zeker niet vergeten 
worden.

    Wat zijn jouw taken deze carna-
val?
    Voorop gaan in het feestgedruis van 
vroeg tot laat, maar ook de verbinding 
leggen tussen jong en oud. Naast alle 
feestactiviteiten geef ik ook aandacht 
aan mensen die er om gezondheidsre-
denen niet bij kunnen zijn middels zie-
kenbezoekjes. Er komen gaandeweg 
vast nog taken bij. Deze extra taken 
laat ik maar gewoon op me af komen.

    Wat wens je de carnavalsvierder 
in jouw gemeente toe?
    Maak ‘lol en plezeer’. Laat alles even 
los en geniet van deze mooie periode. 
Ieder op zijn of haar eigen manier, blijf 
vooral jezelf.

    Welke carnavalsactiviteit is voor 
jou het hoogtepunt?
    Dat was het uitkomen. Wat een fan-
tastisch feestje hebben we gehad tot 
in de late, of beter gezegd vroege, 
uurtjes. Na ruim een jaar zwijgen 
en liegen, werden we als prinsen-
trio onthuld na een mooi toneel-
stuk met prachtig decor. Dat was 
een hele ontlading, kan ik je vertel-
len. Waarschijnlijk volgen er nog vele 
mooie activiteiten. Persoonlijk kijk ik 
naar iedere activiteit uit, met in het 
bijzonder onze eigen receptie op 11 
februari en natuurlijk de optocht op 
carnavalsmaandag.

    Wat staat er daags na Aswoensdag 
op je programma?
    Nagenieten van alles. En natuurlijk 
aandacht geven aan de kids. Fenn 
en Juul hebben dan meerdere dagen 
ergens gelogeerd, dus iets leuks doen 
met z’n viertjes is dan wel op z’n plek. 
’s Avonds ga ik natuurlijk trainen en na 
afl oop een biertje drinken in de kan-
tine zoals iedere donderdag, dus ook 
deze donderdag.

    Hoe heb je jouw aanstelling 
geheim kunnen houden voor 
familie, vrienden en kennissen?
    In 2021 werd er weinig aandacht aan 
geschonken. Eind 2022 begon het 
raden, toen heb ik alles bij elkaar 
gelogen om iedereen maar op een 
ander spoor proberen te zetten. Mooi 
dat ook mijn adjudanten tot een kwar-
tier voor het uitkomen niet wisten wie 
er prins zou worden. Samen gaan we 
er een super carnaval van maken.

    Welk advies zou je je opvolger in 
2024 mee willen geven?
    Blijf jezelf en geniet van alles wat op 
je af komt. Vier alle feestjes van het 
begin tot het einde. Alaaf.   

11 vragen aan  Prins Frank I van De Vlaskop uit Melderslo   

 ‘Knallen met z’n allen’   

Guus Zegers tel. 06 25 05 06 01 www.zegersbouwhorst.nl

advies, begeleiding en realisatie in
nieuwbouw, verbouw, renovatie en restauratie

www.zegersbouwhorst.nl

Gefeliciteerd prins Frank I
en adjudanten Roel en Mark!

Bouw er een moej fiëst vaa...

Blaktweg 20, 5962 NH  Melderslo  • Tel.: 077 398 33 90
www.loonbedrijfheldens.nl

Wij wensen prins Frank een knallende carnaval toe

Proficiat Preens Frank I!Proficiat Preens Frank I!

www.eurotree.nl

Prins
Frank I,

gefeliciteerd 
met ow

oetverkiezing!
Wij wensen prins Frank

met zijn adjudanten Roel en Mark en 
alle Vlaskôp ‘enne schonne carnaval’
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 ‘Van kleins af aan vier ik samen met mijn 
ouders, familie en vrienden carnaval’ 

    Wie ben je? 
    Tom Jacobs, 25 jaar oud en ik kom 
uit Swolgen. Ik ben dus een echte 
‘Zwollegse Bok’. Inmiddels ben ik 
al een paar jaar samen met Amber 
Peters, ook 25 jaar oud en ze komt uit 
Meerlo. Een echt ‘Mieëlders Vöske’ 
dus. Samen zijn we al een paar jaar 
lid van carnavalsvereniging d’n Bok in 
Swolgen, als lid van de raad van 11 en 
Amber bij de ‘vrollie van de raod’. 

    Waar werk je?
    Ik werk sinds december 2021 bij Guido 
Jansen transport in Belfeld als interna-
tionaal vrachtwagenchauffeur. 

    Waarom heb je ‘ja’ gezegd op de 
vraag om prins te worden?
    Carnaval is er bij ons met de paple-
pel ingegoten. Van kleins af aan vier 
ik samen met mijn ouders, familie en 
vrienden carnaval. Ook mijn prinses 

Amber 
is opge-
groeid in 
een carna-
valsfamilie. 
Toen voor ons 
de vraag kwam of 
we prins en prinses van D’n 
Bok in Swolgen wilden worden, hoef-
den we hier dus ook geen moment 
over te twijfelen. 

    Hoe voelde het om tot prins te 
worden gekozen?
    Het is een hele eer om gekozen te 
worden als prins. In Swolgen wordt 
de prins door het dorp gekozen door 
middel van stemmen, dus dat is een 
extra eer. Deze carnaval ga ik samen 
met Amber en mijn adjudanten Danny 
Jacobs en Jur Janssen voorop. Danny 
en Jur zijn goede vrienden van ons en 
zijn ook lid van de ‘raod van 11’.

    Wat betekent carnaval voor je?
    Van kleins af aan ben ik samen met 
mijn familie op pad. Mijn ouders zijn 
in 2004 prins en prinses geweest 
van D’n Bok in Swolgen. Zelf ben ik 
ook jeugdnar geweest en mijn broer 
Dennis is jeugdprins geweest. Nu ben 
ik zelf de elfde heersende prins bin-
nen de familie. Carnaval staat voor 

Amber en mij verder voor een 
echt dorpsfeest, samen met 

alle Swolgense mensen 
een biertje drinken, 

schminken en veel 
gezelligheid. 

    Wat zijn jouw 
taken deze carna-

val?
    Dit jaar ga ik samen 

met Amber in de polo-
naise met de scepter 

voorop. We willen iedereen, 
jong en oud, net zo enthousiast 

maken als dat wij zijn en hopen dat 
iedereen deze gezellige dagen met 
ons mee gaat vieren. 

    Wat wens je de carnavalsvierder 
in jouw gemeente toe?
    Wij hopen dat het voor iedereen net 
zo’n fantastische carnaval mag gaan 
worden als wij hopelijk gaan beleven. 

    Welke carnavalsactiviteit wordt 
voor jou het hoogtepunt?
    Dit jaar hebben wij in Swolgen voor 
het eerst carnaval bij Café Maos. Op 
nummer één staat natuurlijk onze 
receptie op zaterdag 4 februari waar 
we erg naar uit kijken. Verder hebben 
we zin in alle activiteiten die dit sei-
zoen op onze kalender staan. Samen 
met onze adjudanten Danny Jacobs en 
Jur Janssen, jeugdprins Bram en jeugd-
prinses Johanna en hun adjudanten, 
het boerenbruidspaar en de raad van 
11 met hun vrollie. 

    Wat staat er daags na Aswoensdag 
op je programma?
    Waarschijnlijk bijkomen, maar ook nog 
heel erg genieten van de dagen die 
dan achter ons liggen. Amber moet de 
donderdag gewoon weer werken, ik 
gelukkig niet.  

    Hoe heb je jouw aanstelling 
geheim kunnen houden voor 
familie, vrienden en kennissen?
    Het was een hele lange rit, want de 
vraag werd ons al gesteld op 5 okto-
ber 2021. Helaas gooide corona ook 
toen roet in het eten en werd de car-
naval net voor de start van het seizoen 
afgeblazen. We hebben dan ook ruim 
een jaar, tot november 2022, onze 
mond moeten houden. Onze ouders 
waren wel op de hoogte van de vraag. 
We hebben ze immers moeten vragen 
of we ’s nachts wel eieren mochten 
eten, aangezien we nog geen eigen 
huis hebben. 

    Welk advies heeft jou voorganger 
je meegegeven?
    Geniet van ieder moment, voor je het 
weet is het weer Aswoensdag.   

11 vragen aan  Prins Tom II van D’n Bok uit Swolgen   

 ‘D’n Bokkenstal lupt 

wer vol, Zwollege gut wer 

leave, mit dit stel goan we 

’n geweldige carnaval 
beleave!’   

Bej B�
Afhaal

Sw�gen

Wej wensen iedereen ene knots 
gekke carnaval toe!Gefeliciteerd Prins Tom II, prinses Amber,

adjudanten Jur en Danny en
het boerenbruidspaar Tom en Maartje!

Wej wensen prins Tom, prinses Amber 
en adjudanten Jur & Danny

unne kei ruige carnaval!

www.demiddelpas.nl | info@demiddelpas.nl

K.E.K.
Landelijke & brocante (kinder) meubels 

Prins Tom & Prinses Amber 
en Adjudanten Danny & Jur,

wij wensen jullie een te KEKKE carnaval 
in de Bokkenstal!

 

www.kektekoop.com
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 ‘Ik heb mijn vrouw wakker gemaakt, even 
samen overlegd en vervolgens volmondig 
‘ja’ gezegd’ 

    Wie ben je? 
    Mijn naam is Bram Beurskens, 
36 jaar oud en ik ben geboren in 
Grubbenvorst. Toen ik 11 jaar was, ben 
ik met mijn ouders, broertje en zusje 
verhuisd naar Bunde. Voor de liefde 
ben ik bijna elf jaar geleden weer 
teruggekomen naar Grubbenvorst. Ik 
ben getrouwd met Veronique en heb 
een zoon (Boris, 5 jaar) en een dochter 
(Mané, 3 jaar).

    Waar werk je? 
    Ik werk nu sinds acht maanden in mijn 
eigen dorp Grubbenvorst bij Hermanns 
podotherapie als zorgmanager.

    Waarom heb je ‘ja’ gezegd op de 
vraag om prins te worden?
    Het is natuurlijk een grote eer om met 

de vastenaovend heerser te mogen 
zijn in je eigen dorp.

    Hoe voelde het om tot prins te 
worden gekozen?
    Als een grote verrassing. Toen mijn 
telefoon ging en mij de vraag werd 
gesteld, was ik net terug van een 
avond repeteren met mijn adjudanten 
Mark en Björn. Mijn vrouw en kinde-
ren lagen al in bed. Ik heb mijn vrouw 
wakker gemaakt, even samen over-
legd en vervolgens volmondig ‘ja’ 
gezegd.

    Wat betekent carnaval voor je?
    Vanaf november begint het te kriebe-
len en volg ik alle nieuwe ‘vastena-
ovendsliedjes’. Als artiesten staan we 
normaal gesproken in de regio op de 
bühne. Mijn adjudant Mark Gerits en ik 

samen 
als dj 
duo Party 
Brothers en 
mijn adjudant 
Björn van Berkel 
als zanger. Ik geniet 
ervan om samen met het publiek een 
feestje te maken.

    Wat zijn jouw 
taken deze 
carnaval?
    Van 12 november 
tot en met dins-
dag 21 februari 
ben ik heerser van 
‘ut Plaggeriek’. Ik 
ga voorop in het 
feest als vertegen-

woordiger van het volk en de vereni-
ging. Ik ga op ziekenbezoek, geef een 
presentatie op de basisscholen over 
onze Gekke Maondaag en ik support 
onze Grubbevorster artiesten in de 
halve fi nale en fi nale van het liedjes-
concours. Ik bezoek de recepties van 
de prinsen in Lottum en Horst en ik ga 
in de polonaise voorop bij alle activi-
teiten die in het dorp georganiseerd 
worden.

    Wat wens je de carnavalsvierder 
in jouw gemeente toe?
    De vastenaovend is een feest van 
verbroedering. Juist dit hadden we 
de afgelopen twee jaar eigenlijk zo 
hard nodig. Ik wens dan ook iedere 
vastenaovendsvieder toe dat er dit 
jaar weer samen met elkaar gezon-
gen, gedanst, gelachen, gedronken en 
gevierd kan worden.

    Welke carnavalsactivi-
teit wordt voor jou het 

hoogtepunt?
    Voor nu was dat zeker 
zondag 13 novem-
ber, de dag na ‘ut 
Groëte Prinse en 
Prinsessebal’. Op 
deze dag hebben we 

samen met familie, 
vrienden, buren en de 

vereniging een waanzin-
nig mooi feest gevierd in onze 

tuin. Met een keur aan lokale arties-
ten, een luchtkussen, een heerlijk 

zonnetje en allemaal mensen die mij 
lief zijn hebben we echt herinneringen 
gemaakt. Ik kijk verder enorm uit naar 
mijn prinsenreceptie, maar het echte 
hoogtepunt wordt hopelijk de ‘Gekke 
Maondaag’ waarbij ik voorop ga in het 
feest en de optocht mag afsluiten op 
de prinsenwagen.

    Wat staat er daags na Aswoensdag 
op je programma?
    Waarschijnlijk ga ik dan samen met 
het gezin lekker uitwaaien aan het 
Zeeuwse strand, hopelijk terugkijkend 
op een waanzinnig seizoen en vanaf 
dan draait het niet meer om mij, maar 
om mijn gezin.

    Hoe heb je jouw aanstelling 
geheim kunnen houden voor 
familie, vrienden en kennissen?
    Anderhalf jaar heb ik een groot 
geheim bij me gedragen. Omdat we 
vorig jaar pas een aantal dagen voor 
het eigenlijke uitkomen op zaterdag 
13 november te horen kregen dat het 
niet door kon gaan, was mijn familie 
al op de hoogte. Dat heeft het wel wat 
dragelijker gemaakt.

    Welk advies heeft jou voorganger 
je meegegeven?
    De belangrijkste tip was ‘geniet’, voor 
je het weet ben je ‘Ald Prins’ en moet 
je het doen met de foto’s.

11 vragen aan  Prins Bram I van GMV De Plaggenhouwers uit Grubbenvorst   

 ‘Vanaaf van-
daag, meuge weej 

eindelik wir, en doon 

weej same met och un atje 

vur de sfeer. Beej idder 

Keffee sloëte weej de 

deur, want weej, ´weej 
gaon d’r vur´’   

John Clevers
Security

uw betrouwbare partner in Beveiliging!

Wij feliciteren prins Bram I en zijn adjudanten Mark & Bjorn

Beatrixstraat 11
5971 BN GRUBBENVORST
T 077 - 366 31 65 
E info@John-clevers-security.nl

www.john-clevers-security.nl

ut team
vân: oétvaartbegeleiding

Profiesjat Preens Bram I
en adjudante Mark en Bjorn!

pouwelsav.nl
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 ‘Ik heb mezelf op ‘aan’ gezet voor deze 
carnaval’ 

    Wie ben je? 
    Mijn naam is Tom Knoops en ik ben 
geboren en getogen in Tienray. Daar 
zag ik het levenslicht op 10 oktober 
1982.

    Waar werk je? 
    Ik ben sinds 2020 werkzaam als 
onderwijsassistent bij Speciaal Basis 
Onderwijs de Piramide, te Gennep. 
Inmiddels verricht ik mijn werkzaam-
heden ook bij het KEC (Kind Expertise 
Centrum), ook in Gennep.

    Waarom heb je ‘ja’ gezegd op de 
vraag om prins te worden?
    Allereerst uiteraard omdat het een 
grote eer is als ze bij jou uitkomen met 
de vraag om prins te worden van je 
dorp. En ten tweede om de verbaasde 
gezichten op gezichten van vele 
Tienrayse mensen te zien, omdat het 
niet in de lijn van verwachting was dat 
ik ooit prins zou gaan worden. Mensen 
die mij een beetje kennen, weten dat 
ik ‘aan’ óf ‘uit’ kan staan. Of volle bak, 
of helemaal niet. Ik heb mezelf ‘aan’ 
gezet voor deze carnaval.

    Hoe voelde het om tot prins te 
worden gekozen?
    Mijn gevoel was heel erg wisselend. 
Mijn gedachtes gingen alle kanten op. 
Aan de ene kant weet ik van mezelf 
dat carnaval niet altijd bij mij op de 
eerste plaats staat, maar als de vraag 
der vragen toch komt, dan ga je er 
voor de volle 100 procent voor. En in 
Tienray, met alle geiten en geitinnen, 
is het altijd een supermooi feestje.

    Wat betekent carnaval voor je?
    Carnaval is een tof feestje, waarbij 
heel Tienray zo’n beetje aanwezig is 
om lekker te knallen. Iedereen lult 
met elkaar en drinkt een biertje met 
diegene die op moment naast je staat. 
In ‘Tiender’ weten we wel hoe we een 
feestje moeten vieren. Het mooiste 
in Tienray vind ik dat het 
niet uit maakt wie 
je bent of hoe 
oud je bent. 
Iedereen 
kan het 
goed 
vinden 
met 
elkaar.

    Wat zijn 
jouw 
taken deze 
carnaval?
    Voorop gaan met de 
carnaval in het geitenrijk. En 
de rest doen we vooral samen.

    Wat wens je de carnavalsvierder 
in jouw gemeente toe?
    Zeker nadat we de laatste jaren geen, 
weinig, of op een andere manier 
carnaval hebben gehad, wens ik alle 
carnavalsvierder een prachtige editie 
toe. Dat iedereen op zijn of haar eigen 
manier de carnaval mag beleven.

    Welke carnavalsactiviteit wordt 
voor jou het hoogtepunt?
    Geen idee. Ik laat me eigenlijk ook 
wel een klein beetje verrassen en 
ga bekijken wat er allemaal op me 
af gaat komen. Eén hoogtepunt heb 
ik gelukkig wel al mogen ervaren, 
dat was het uitkomen als prins in de 
geitenstal. Hopelijk gaan er nog vele 
hoogtepunten volgen.

    Wat staat er daags na Aswoensdag 
op je programma?

    Lekker doorgaan en nog 
meer hossen en biertjes 

drinken. Grapje natuur-
lijk. Op Aswoensdag 
zet ik mezelf ‘uit’. 
De beentjes zul-
len wel moe zijn 
van alle polonaises 
lopen en ik zal dan 

eventjes geen biertje 
meer willen zien. Dan 

is het even lekker niets 
doen en samen met prinses 

Charlotte en mijn ‘liemkes’ Siebe 
en Daantje terugkijken op hopelijk een 
prachtige carnaval.

    Hoe heb je jouw aanstelling 
geheim kunnen houden voor 
familie, vrienden en kennissen?
    Dat was in principe niet zo moeilijk, 
omdat ik eigenlijk altijd heb gezegd 
dat wanneer de vraag zou komen, ik 
dan altijd ‘nee’ zou zeggen. Dus nie-
mand hield er rekening mee. Maar 
desalniettemin zong mijn naam de 
laatste dagen toch rond in het dorp 
en dan moet je gewoon steenhard 
liegen en zeggen dat het niks voor mij 
is. Je benoemt zelf namen van wie jij 
denkt dat prins zal gaan worden en 
verder gewoon stom meepraten. Wel 
waren we enkele dagen voordat ik 
uit zou komen nog bij ‘Vrienden van 
Amstel Live’ met een paar mensen uit 
Tienray. Dat was nog even een span-
nende avond, maar niemand heeft het 
doorgehad en mijn naam is ook niet 
geraden in de Geitestal.

    Welk advies heeft jou voorganger 
je meegegeven?
    Prins Bart III zei tegen mij: “geniet, 
geniet, geniet. Geniet van alle kleine 
én grote dingen.”
        

11 vragen aan  Prins Tom I van De Geiten uit Tienray   

 ‘Dizze Carnaval zeker 

nie badmintonnen ien de 

zaal, kom naor de Gei-

testal en mak daor veul 
kabaal’   

Prins Tom I, 
gefeliciteerd! 
Maak er een mooie 
carnaval van.

  Tienray      06 122 32 700
  bartknoopselectro@ziggo.nl

Weej wense prins Tom,
prinses Charlotte,
Siebe en Daantje

unne fantastische carnaval toe!
Alaaf!

Spoorstraat 37, Tienray, 0478 - 850567

www.hipphaarmode.nl

Proficiat prins Tom en prinses Charlotte!

Felicitiërt Prins Tom I
en wenst eum en alle Tienderse Geite en Geitinne 

unne plezierige carnaval 2023, Alaaf!!!

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

Prins  
Tom I  
proficiat! 
Weej 
wense 
ow unne 
schaone 
carnaval
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 ‘Van jongs af aan kijk ik al vol bewondering 
naar alle prinsen die ons dorp heeft gekend’ 

    Wie ben je? 
    Mijn naam is Teun Jakobs, 24 jaar oud 
en geboren en getogen in Meterik. Ik 
ben betrokken bij een paar verenigin-
gen in Meterik, onder andere als vrij-
williger bij voetbalclub RKSV Meterik, 
waar ik zelf ook lang als voetballer 
actief ben geweest. Daarnaast ben ik 
vrijwilliger bij OJC knor en ik help bij 
het organiseren van de Meterikse quiz. 
Ik woon nog thuis op de Meterikse Hei 
met mijn vader en moeder. Mijn twee 
broers zijn al uitwonend. Ik kom wel 
uit een carnavalsgezin, mijn ouders 
waren heel lang geleden boeren-
bruidspaar van Meterik en mijn beide 
broers zijn adjudanten geweest.

    Waar werk je?
    Op het moment ben ik duaal student 
om hartfunctielaborant te worden. 
Ik werk hiervoor als hartfunctielabo-
rant in het Amalia kinderziekenhuis. 
Hier ben ik november jongstleden 
mee begonnen, nadat ik de opleiding 
tot bio-informaticus had afgerond. 
De maandag na het uitkomen op het 
werk was ons hele kantoor versierd. 
Mijn collega’s zijn hartstikke blij voor 
me, de Meterikse carnaval leeft zelfs 
in Nijmegen nu.

    Waarom heb je ‘ja’ gezegd op de 
vraag om prins te worden?
    Prins worden is voor mij een grote 

droom die uitkomt. Van jongs af aan 
kijk ik al vol bewondering naar alle 
prinsen die ons dorp heeft gekend 
en zag ik hoe iedere prins dat op zijn 
eigen manier invult en voorop gaat 
met carnaval. Ik vind het altijd gewel-
dig om te zien hoe een dorp verbroe-
dert om een prinselijk trio of kwartet 
heen. Toen ik gevraagd werd, hoefde 
ik dan ook niet lang na te denken. Ik 
vind het geweldig om de carnaval in 
Meterik dit jaar kleur te mogen geven 
en ga hier dan ook mijn uiterste best 
voor doen.

    Hoe voelde het om tot prins te 
worden gekozen?
    Ik was vooral trots, maar wat was het 
spannend. Na een lange tijd wachten 
werd er weer een nieuwe prins uit-
gekozen. Normaal gespro-
ken weten ze in het 
dorp wel waar 
ze ongeveer 
moeten 
zoeken 
voor 
een 
prins, 
want 
meestal 
gaat het 
op leeftijd. 
Maar aange-
zien de pande-
mie twee jaar lang 
roet in het eten had gegooid, 
kon het dit jaar alle kanten op. Toch 
hoopte ik wel op een telefoontje. 
Begin november kwam pap ineens op 
hele serieuze toon aan het eten met 
“Teun, ik mot ow 
wat vraoge”. Wist 
ik veel wat er ging 
komen. Toen hij 
aan me vroeg of ik 
prins wilde worden, 
sprong ik meteen 
op en was het ant-
woord volmondig 
‘ja’. De rest van het 
avondeten at ik met 
een lach. Ik word 
tijdens deze carna-

val ook bijgestaan door twee gewel-
dige adjudanten en natuurlijk mijn 
minstens net zo ‘feestgrage’ prinses. 
Ik had het me allemaal niet beter kun-
nen voorstellen. Die twee kerels vul-
len mij perfect aan en zullen ook niet 
van het podium te slaan zijn. En mijn 
prinses? Die moeten we denk ik iedere 
keer de zaal uit tillen, want die wil 
nooit naar huis.

    Wat betekent carnaval voor je?
    Gezelligheid en feest, maar vooral 
ook verbroedering. Iedereen komt bij 
elkaar, iedereen praat met elkaar en 
iedereen feest met elkaar. Dat maakt 
de carnaval, in een misschien iets klei-
nere gemeenschap als Meterik, nog 
mooier.

    Wat zijn jouw taken deze carna-
val?

    Voorop gaan met de fees-
ten, maar dit ook vooral 

met iedereen doen. 
Iedereen betrekken in 
het geweldige feest 
dat carnaval is.

    Wat wens je de 
carnavalsvierder 

in jouw gemeente 
toe?

    Dat ze Aswoensdag niet 
hoeven werken. Dat moet 

ontzettend zwaar zijn.

    Welke carnavalsactiviteit wordt 
voor jou het hoogtepunt?
    Ik kijk toch het meest uit naar de 
Zittingsavond. Ik heb het programma 

al gezien en het zit bomvol goede 
buuts en artiesten. Ik heb met mijn 
prinses afgesproken dat zij hier ook 
een woordje doet en ben dan ook heel 
benieuwd hoe dit uitpakt.

    Wat staat er daags na Aswoensdag 
op je programma?
    Uitrusten, waarschijnlijk met een boek 
in mijn handen voetbal terugkijken 
voor de televisie, heerlijk terugden-
kend aan alle mooie momenten die ik 
ga meemaken.

    Hoe heb je jouw aanstelling 
geheim kunnen houden voor 
familie, vrienden en kennissen?
    Dat was zeker niet makkelijk. Gelukkig 
kon ik het mijn vriendin vertellen, 
waardoor ik er niet alleen voor stond 
en het er stiekem met iemand over 
kon hebben. Verder wisten mijn vader 
en moeder het en was het ook wel 
moeilijk om het soms voor mijn broers 
te verbergen, maar die waren er eer-
lijk gezegd ook niet zo mee bezig, 
had ik het idee. Mijn vrienden heb ik 
vooral op een dwaalspoor proberen 
te zetten, al trapten ze hier eigenlijk 
niet in. Die houden vaak vast aan hun 
principes.

    Welk advies heeft jou voorganger 
je meegegeven?
    Toen ik uitkwam, kwam oud-prins 
Bernard vrijwel meteen naar me toe. 
Meer als vriend dan als voorganger, 
maar dat is hij natuurlijk wel. Hij zei 
dat ik vooral moest genieten, want het 
is allemaal zo over.   

11 vragen aan  Prins Teun I van De Meulewiekers uit Meterik   

 ‘Leave in de brouwerej’   

Taco Agro B.V. 
Donkstraat 6a  5964 AJ  Meterik

proficiat!

 Prins
Teun I

Prins Teun en prinses Isa, zet di zorg maar ff aan de kant,
maak wat tied vreej
en bring met adjudanten Gido en Rick in de Meulewiek
flink wat leave in de brouwereej

www.meterikelektro.nl

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

 Wij feliciteren Prins Teun I, prinses Isa en adjudanten Gido en Rick

met de benoeming en wensen jullie een onvergetelijke Carnaval toe!

WIJ FELICITEREN PRINS TEUN MET ZIJN PRINSES 
ISA EN DE ADJUDANTEN RICK EN GIDO EN
WENSEN HUN EEN FAN-TAS-TISCHE CARNAVAL

FELICITATIE VOOR PRINS TEUN, PRINSES ISA
EN DE ADJUDANTEN GIDO & RICK

NAMENS JOHAN, WILMI, STAN EN MAUD

GOOREN AGRO METERIK

FELICITATIE VOOR PRINS TEUN, PRINSES ISA
EN DE ADJUDANTEN GIDO & RICK

NAMENS JOHAN, WILMI, STAN EN MAUD

GOOREN AGRO METERIK
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Apotheek
Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 2, Meerlo
0478 53 00 80
apotheekmaasdorpen.nl 
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00 tot 17.30 uur 
zaterdag 10.00 tot 12.00 uur

Huisartsenpost
Venlo
(alleen na telefonische afspraak) 
Prof. Gelissensingel 20, Venlo 
0900 88 18
cohesie.org
spoedpostnoordlimburg.nl 
ma t/m vr 17.00 tot 08.00 uur 
Gedurende het hele weekend
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen
08.00 tot 08.00 uur

Gebiedsteam
Hulp nodig bij werk, inkomen 
of zorg?
Vraag een gesprek aan
Gemeente Horst aan de Maas
077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Tandarts
Spoedgevallendienst
Tandartsenpost Eindhoven
Aalsterweg 108
5615 CJ  Eindhoven
040 311 19 15
tandartsenposteindhoven.nl

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen
Industriestraat 11, Horst
Pastoorstraat 23, Wanssum
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
077 398 14 50
danure.nl

Alarmnummer
Brand, ongeval of misdrijf
112
Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Tijden Heilige Missen

America
Zondag 19 feb 11.00uur
Aswoensdag 22 feb 19.30uur

Broekhuizenvorst
Zaterdag 18 feb 19.15uur

Grubbenvorst
Aswoensdag 22 feb 18.00uur

Hegelsom
Aswoensdag 22 feb 19.30uur

Horst
Zondag 19 feb 11.00uur
Maandag 20 feb 18.30uur
Dinsdag 21 feb 09.00uur
Woensdag 22 feb 18.00uur                                         
Donderdag 23 feb 18.30uur
Vrijdag 24 feb 18.30uur

Kronenberg
Aswoensdag 22 feb 19.30uur

Lottum
Zondag 19 feb 09.30uur

Meerlo
Zat 18 feb carnavalsmis 19.30uur
Aswoensdag 22 feb 19.30uur
Donderdag 23 feb 09.00uur
 -biddende moeders 09.30uur

Melderslo
Zaterdag 18 feb 17.30uur
Aswoensdag 22 feb 17.30uur

Meterik
Zaterdag 18 feb 19.00uur

Sevenum
Zat 18 feb carnavalsmis 11.00uur
Zondag 19 feb 09.30uur
Woensdag 22 februari 18.00uur
Donderdag 23 feb 18.30uur
Vrijdag 24 feb 18.30uur

Tienray
Zaterdag 18 feb 18.00uur
Woensdag 22 feb 09.00uur

Priesternoodnummer
06 55 40 80 23

Religie Medische zorg

Sudoku
Plaats de cijfers 1 t/m 9 elk één keer in alle rijen en kolommen en in 
elk vierkantje van de vakken van 3x3.

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Oplossing vorige week:
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Puzzel

077 398 30 00 | info@familierechthuis.nl | www.familierechthuis.nl

Het Familierechthuis biedt een stevig fundament 
voor alles wat te maken heeft met scheiden, uit elkaar 
gaan en mediation. Voor uzelf én voor uw kinderen.

Uw belang staat voorop
bij onze betrokken specialisten 
in personen- en familierecht

Bel 
0900-0116

Bij spoed altijd 112

BLIJF NIET 
RONDLOPEN MET 
ZORGEN OVER 
IEMANDS GEDRAG 
OF SITUATIE

Puzzel

Puzzelwedstrijd

Horizontaal
1. Tot zekere grens 6. Duurzaam 13. Leuk 19. Soort onderwijs 21. Ten opzichte van 22. Bijzonder
24. Op het genoemde 25. Kosten koper 27. Denksportproduct 29. Rendier 32. Compagnon 33. Insect 35. Waterplas 
36. Recht stuk water 38. Groente 39. Jongere broer 40. Laag 41. Peul  vrucht 43. Kleur 45. Pleziertocht 47. Indien 
48. Nakomeling 49. Zeevogel 51. Tegen elk aannemelijk bod 53. Pienter 54. Rijksluchtvaartschool 55. Wedstrijd
56. Schande 58. Frisheid 60. Tegenslag 62. Eerste kamer 64. Voormiddag 65. Samenzang 67. Houding
68. Noorse god 69. Schoorsteenzwart 70. Ongeveer 71. Vis 72. Bijdrage 73. Boom 75. Walkant 76. Karaat
78. Schrijfgerei 79. Plan 81. Maanstand 82. Herrie 84. Wapen 86. Voordat 89. Slot 91. Keukengerei 92. Eer
93. Lading 95. Grondsoort 97. Driekroon 99. Veelkleurig 100. Klein plantje 101. Bijbelse figuur 103. Reukorgaan 
105. Goed gekookt 106. Akelig 107. Nachthemd 108. Stip 109. Soort 111. Bibliotheek 113. Mannelijk schaap
114. VicarisGeneraal 115. Abnormaal 117. Deel van viool 119. Noot 120. Lichaamsdeel 121. Meisjespop
123. Opstootje 124. Vuurwapen 126. Praal 127. Onderdirecteur 128. Zacht gekerm.

Verticaal
1. Snijwerktuig 2. Voorheen 3. Gelofte 4. Venster 5. Geliefde van Julia 7. Tafelgast 8. Echopeil  ing 9. Televisie
10. Let wel 11. Dierenopvang 12. Elk 14. Al 15. Slee 16. Keukengerei 17. Per procuratie 18. Aarde 20. Gebied
23. Jongstleden 26. Kort gezegd 28. Wijnsoort 30. Vogelprod  uct 31. Lichaamsdeel 32. Filmtheater 34. Twintiger 
37. Toeschouwer 38. Roofdier 40. Glimmer 42. Stap 44. Italiaanse omroep 46. Ter inzage 47. Engels bier 48. Zijde 
50. Soort aap 52. Bleekgezicht 54. Geloof 55. Vrouwelijk dier 57. Oude munt 59. Versiersel 61. Hondenverblijf
62. Peillood 63. Speksteen 64. Gierigaard 66. Schoonmaakmiddel 69. Koor 74. Indisch kledingstuk 75. Meubelstuk 
77. Manier 78. Geestelijke 80. Uniek 81. Onderwijzer 83. Angstig 84. Noodsig  naal 85. Om te feliciteren
87. Lidwoord 88. Mannelijk dier 90. Er 92. Lokkende blik 94. Noot 96. Bek 98. Europeaan 99. Order
100. Telegraaftaal 101. Tweevoud 102. Wasgelegenheid 104. Geslacht 107. Doopvader 108. Onmeetbaar getal
110. Graanopslag 112. Grote schop 115. Waterdier 116. Noordwest 118. Voorzetsel 120. Chinese maat
122. De oudste 123. Rekeningg  courant 125. Neon.

De oplossing van de puzzel in de HALLO van 9 februari 2023 was:  
‘Hoe later op de avond hoe schoner volk’ 

En de winnaar is: Marianne Behlau-Govers. Van harte gefeliciteerd met een cadeaubon t.w.v. € 25,- 

Puzzel mee en win een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door 
Dagje Horst aan de Maas!

Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-
centrum.nl, of doe deze in onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): 
Centrummanagement (t.a.v. Marion van Issum), Steenstraat 2, Horst. 
Vergeet niet uw naam, tel.nr. en mailadres te vermelden.  
Oplossingen moeten vóór zondag 19 februari 2023  (12.00 uur) binnen 
zijn. De winnaar wordt donderdag 5 maart 2023 bekend gemaakt op deze 
pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!



Namens HALLO 
enne kleurriêke 

vastenaovend

‘Kiek’ de carnaval 
Stuur ons je leukste optocht/carnavalsfoto
voor dinsdag 21 februari 16.00 uur naar:
redactie@hallohorstaandemaas.nl 

Ingezonden foto’s worden geplaatst 
op onze vernieuwde website:

www.hallohorstaandemaas.nl


