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Kale kop voor KWF
Oud-prins Rob I van carnavalsvereniging De Vlaskop in Melderslo staat bekend om zijn lange haren en baard. Of beter gezegd: stond bekend. Zaterdag 5 januari werden
zijn haren en baard, voor zijn aftreden in MFC De Zwingel in Melderslo, namelijk afgeschoren voor het goede doel, KWF Kankerbestrijding. Lees verder op pagina 05

Integratie arbeidsmigranten

‘Mijn zoon kan heel goed ‘plat’ praten’
Gemeenteraad, wijkraden, politie en inwoners discussieerden dinsdag 8 januari over de huisvesting van
arbeidsmigranten in Horst aan de Maas. Conclusie van de avond: arbeidsmigranten die zich permanent willen
vestigen, dienen, om goed te kunnen integreren, de taal te leren.
Zaneta Janik woont sinds 2010
samen met haar gezin in Horst. Zij is
eigenaresse van een adviesbureau
voor Poolse arbeidsmigranten. Ze is
een van de sprekers op deze informatiebijeenkomst en voor de zekerheid heeft ze haar verhaal op papier
gezet. Want hoewel ze toch al heel
wat jaren in Nederland woont, blijft
de taal lastig. “Maar mijn zoon kan
heel goed ‘plat’ praten”, zegt ze niet
zonder trots.
Het huidig gemeentelijke
beleid rondom huisvesting van
arbeidsmigranten wordt momen-

teel geactualiseerd en in het kader
daarvan zijn twee thema-avonden
voor de gemeenteraad georganiseerd. Al eerder praatten de raadsleden over de short stay, deze keer
staat de long stay op het programma.
Vertegenwoordigers van onder meer
wijkraden, Wonen Limburg en de
politie mogen deze avond hun zegje
doen. Mart Willems, spreker namens
de drie Horster wijken Mussenbuurt,
In de Riet en Norbertus, geeft aan dat
de buurten graag hun nieuwe buren
beter willen leren kennen. “Maar als
we ze uitnodigen, komen ze niet.”

Is de taal daarbij een barrière, vraagt
Jos Gubbels van D66+GroenLinks.
“De communicatie is soms lastig”,
geeft Willems toe. “Taalles is essentieel.” Wat de drie wijkraden ook graag
zouden zien, is dat de arbeidsmigranten beter verspreid worden over de
woonwijken. Dat kan echter niet, geeft
Ivo van Rees van Wonen Limburg
aan. “Een groot deel van de sociale
huurwoningen staat in deze wijken.
Arbeidsmigranten die bij ons staan
ingeschreven, kunnen reageren op
deze woningen. Zij hebben geen voorrangspositie en volgens de wet mogen

wij woningen niet aan bepaalde mensen wel of niet toewijzen.”
Dat de taal soms een struikelblok
kan zijn, merkt ook Dana van Rens,
wijkagent van politie Horst-Peel en
Maas. “Daardoor verloopt het contact soms moeilijk. Daarom hebben twee collega’s de Poolse taal
geleerd en starten binnenkort tien
andere ook met taalles.” Volgens
haar is de politie veel van haar tijd
kwijt aan arbeidsmigranten. “Dan
gaat het niet alleen om strafbare feiten, maar bijvoorbeeld ook hulpverlening. Probleem is dat het ons aan
de capaciteit ontbreekt.” Niet alleen
de taal zorgt soms voor misverstanden, er zijn ook cultuurverschillen.
In Nederland vinden we het normaal

om mensen op straat te begroeten, Polen vinden dat maar vreemd.
En bij je nieuwe buren zomaar op
de koffie gaan? “Dat zijn Poolse
mensen niet gewend”, zegt Janik.
Krystyna Gorska van het Servicepunt
in Meterik geeft aan dat ook de
werkomstandigheden het de Poolse
mensen soms lastig maakt afspraken te maken. “Zij werken vaak op
verschillende tijden, waardoor ze
niet altijd kunnen komen. Er wordt
dan al snel gezegd dat ze geen interesse hebben, maar dat is het niet.”
Vanuit de zaal komt de tip om eens
te kijken hoe de integratie van de
gastarbeiders in de jaren 70 in ZuidLimburg verliep. “We kunnen leren
uit het verleden.”
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125 jaar Horster Mannenkoor

Van Metallica tot Avé Maria
Het Horster Mannenkoor viert
in 2019 het 125-jarig jubileum.
De eerste activiteit van het jubileumjaar is een concert op zaterdag
19 januari.
Wie denkt dat een mannenkoor
alleen maar klassieke stukken zingt,
vergist zich. Op het repertoire van het
Horster Mannenkoor wisselt ‘Nothing
else matters’ van Metallica af met
‘Laat me’ van Ramses Shaffy en het
Avé Maria. “We zingen liedjes in het
Engels, Duits, Frans en zelfs in het
Zweeds”, somt voorzitter Fred van
Neerven (66) op. Al wordt dat laatste wel fonetisch gedaan, aangezien
niemand in het koor het Zweeds echt
machtig is. “Je moet inderdaad meertalig zijn als je bij het koor zingt”,
beaamt koorlid Jaap de Groot (83)
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lachend. Hij behoort met zijn 40-jarig
lidmaatschap tot een van de oudste
leden van het koor. Jac Truijen (63)
heeft zich september vorig jaar aangesloten bij het Mannenkoor en is
nog aspirant-lid. “Ik wilde al langer lid
worden, maar wilde dat pas doen als
ik gestopt was met werken. En dat is
sinds vorig jaar.” Van Neerven sloot
zich acht jaar geleden aan bij het koor.
“Ik had toen nog een baan die veel
stress met zich meebracht. Door te zingen kon ik mijn hoofd helemaal leeg
maken. Als je zingt, kun je je alleen
daar maar op concentreren.” “Als je
hebt gezongen, ben je alles kwijt”,
beaamt De Groot.
Het Horster Mannenkoor zag
het levenslicht op 9 november 1894
in Café Haegens. Het koor ging van
start met een veertigtal leden, eerste
dirigent was onderwijzer Jan Mathijs
Hoffmans. Van Neerven: “De rijkere
mensen sloten zich aan bij de harmonie, zij konden namelijk de instrumenten betalen. Voor wie dat niet mogelijk
was en toch muziek wilde maken, was
er het koor. Zingen is de eenvoudigste
manier om muziek te maken, ieder-

een heeft een stem.” Het ledenaantal
groeide gestaag tot zo’n tachtig man.
Enkele jaren geleden kreeg het koor
echter te kampen met een terugval in
het aantal leden. “Iedereen die wilde,
mocht toen bij het koor. Dat kwam de
kwaliteit echter niet altijd ten goede.
Er zijn toen enkele te rigoureuze beslissingen genomen, waardoor wat frictie
ontstond tussen de oude en de jonge
koorleden. In een korte tijd zijn toen
veel mannen opgestapt.” Het Horster
Mannenkoor telt nu 42 leden, waarvan enkele niet meer actief zingen.
“De toekomstbestendigheid is zeker
een item”, beaamt Van Neerven.
“Net als veel andere koren, hebben
ook wij te maken met de vergrijzing.
Een oplossing waaraan wij onder
andere denken, is om voor optredens
een projectkoor samen te stellen,
waarbij we zangers vragen ons eenmalig uit te helpen. En wie weet vinden ze het dan zo leuk, dat ze blijven.”
Zingen verbroedert, zeggen de drie
mannen. Van Neerven: “Samen zingen
heeft ook een sociaal aspect. We repeteren elke week op dinsdag, dat schept
een band.” Dat geldt ook voor de con-

certreizen, merkt De Groot op. “Dat zijn
echt hoogtepunten. We proberen elk
vier jaar te gaan. We hebben onder
andere al reizen gemaakt naar Ierland,
België, Hongarije en Duitsland.”
En welk liedje zingen de heren nu zelf
het liefste? Voor Jaap de Groot maakt
het niets uit. “Ik zing ze allemaal graag,
ik vind alles mooi.” Truijen en Van
Neerven kiezen voor ‘Laat me’. “Dat is
een nummer dat veel van je vraagt als
zanger, het is echt een uitdaging.” Het

jubileumjaar gaat van start op zaterdag
19 januari met een concert in
MFC De Meulewiek in Meterik.
Daarnaast staan onder meer nog een
uitstapje met de partners, het traditionele Gortmeuleconcert en een
korenavond op het programma.
Het hoogtepunt van het jubileum is het
concert dat begin 2020 wordt gegeven in het dan verbouwde Gasthoês in
Horst. “Dat wordt de klapper”, belooft
Van Neerven. (Foto: Hub Vermeeren)

Aanhouding voor
woningbrand
De politie in Horst heeft een 51-jarige man uit die woonplaats
aangehouden wegens betrokkenheid bij een brand in een woonhuis
zondag 6 januari. De brand vond plaats aan de Weisterbeekstraat.
De brand brak rond 22.50 uur uit
op zondagavond 6 januari. De politie
laat desgevraagd weten dat zij
uitgaat van brandstichting. “Deze

man is daarvoor aangehouden”,
aldus een woordvoerder. “Hij zit nog
vast en het onderzoek loopt.” Bij de
brand raakte niemand gewond.

VLEESPAKKET VAN HET RUYGHVEEN VARKEN
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bel 077-4671234
ONZE VERNIEUWDE WEBSHOP.
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Nieuwjaarstoespraak burgemeester

‘Menselijkheid
en gemeenschapszin’
In haar nieuwjaarstoespraak ging burgemeester Ina Leppink-Schuitema van Horst aan de Maas vrijdag
4 januari onder meer in op het thema samenwerking. “Samenwerking met onze inwoners is voor ons bijzonder
belangrijk”, aldus de burgemeester.
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas

Gouverneur Theo Bovens, burgemeester Ina Leppink-Schuitema
en Arie Stas voorzitter van Horst aan de Maas 800
In de Mèrthal in Horst vond vrijdag 4 januari de traditionele nieuwjaarsreceptie plaats van gemeente
Horst aan de Maas. Deze keer stond
de bijeenkomst in het teken van de
officiële start van Horst aan de Maas
800. Zo was er de presentatie van
de videoclip behorend bij het lied
Hub & Hay dat Jack Poels en Egbert
Derix speciaal componeerden voor
de viering van 800 jaar Horst aan de
Maas. Door het opnieuw in werking
zetten van de klok van klokkenmaker
Hay Peeters uit Lottum, die stil werd

gezet op de dag dat hij stierf, werd
het jubileumjaar officieel geopend.
In haar toespraak stond de burgemeester kort stil bij de festiviteiten.
Rode draad vormde samenwerken
met inwoners. Zij refereerde onder
andere aan projecten als Afslag10,
Sportdorp Sevenum, het accommodatiebeleid en de Gezondste
Regio 2025. Daarnaast blikte ze
vooruit op het OLS (Oud Limburgs
Schuttersfeest) dat in juli in Sevenum
plaats gaat vinden. “Een evenement
dat onze gemeente prachtig op de

kaart gaat zetten”, aldus LeppinkSchuitema. “Kortom, we staan voor
heel wat uitdagingen, zoals er vele
zijn in onze maatschappij. Wij blijven ernaar streven om het zo goed
mogelijk te doen voor onze inwoners
en in het algemeen voor de samenleving. Menselijkheid en gemeenschapszin zijn daarbij belangrijke
basisprincipes.”
De nieuwjaarsbijeenkomst werd
afgesloten met de conference,
geschreven door Ger Gubbels, en een
gezamenlijke toost.

College

‘Omwonenden
‘Polenhotel’ wel
goed geïnformeerd’
De Werkgroep Arbeidsmigranten is het niet eens met de gang van
zaken rondom de bouw van een zogenoemd ‘Polenhotel’ aan de Erik de
Rodeweg in Sevenum. Zij vindt dat initiatiefnemer Otto Work Force de
omwonenden onvoldoende heeft geïnformeerd. Het College van B&W
van Horst aan de Maas bestrijdt dat.
Het College van B&W verleende
voor de kerst een vergunning voor de
bouw van een accommodatie voor
vierhonderd arbeidsmigranten aan de
Erik de Rodeweg in Sevenum, vlakbij
Greenport Venlo. In eerder stadium
had het college al laten weten in principe positief te staan tegenover de
plannen, mits Otto Work Force zorgde
voor een goede omgevingsdialoog
met de omwonenden. Volgens de
Werkgroep Arbeidsmigranten, die
zich bezighoudt met problematiek
rond de arbeidsmigranten in Horst
aan de Maas, is hier geen sprake
van geweest. Wel is er een klankbordgroep opgericht met daarin
zeven omwonenden. Zij kregen op
24 december een mail van de initiatiefnemer dat hij in januari gaat starten met de bouw. Door de vergunning
vlak voor kerst te verlenen, heeft de
omgeving geen tijd gehad om daar
op te reageren, aldus de werkgroep.
Ook de SP van Horst aan de
Maas is niet blij met de gang van
zaken. Zij heeft het college opgeroepen ervoor te zorgen dat de bouw
tijdelijk wordt stilgelegd. Volgens
de partij heeft er geen ‘fatsoenlijke
dialoog plaatsgevonden tussen Otto

Autobedrijf

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

Work Force en de direct omwonenden’. Het college bestrijdt dat echter.
Volgens haar is de klankbordgroep
verschillende keren bijeen geroepen,
maar werd daar niet telkens gebruik
van gemaakt. Daarnaast is tijdens
de raadsvergadering van 4 december door wethouder Bob Vostermans
aangegeven dat de vergunning op
korte termijn verleend zou worden.
Ook vindt het college dat er, ondanks
de kerstperiode, voldoende gelegenheid is om bezwaar te maken tegen
de vergunning. Zij gaat Otto Work
Force dan ook niet verzoeken de
bouw tijdelijk stil te leggen.
Frank van Gool van Otto Work
Force laat in een reactie weten dat
hij ook geen reden ziet om te stoppen met de bouwwerkzaamheden.
“De vergunning ligt er en volgens mij
is het hele proces democratisch verlopen. De kritiek dat er niet voldoende
dialoog met de buurt is geweest,
vind ik dan ook onterecht. Er is een
klankbordgroep gevormd, waarmee
we in gesprek zijn geweest en ook
mee in overleg blijven. Daarnaast is
de urgentie voor goede huisvesting
zo hoog, dat we aan de slag moeten
gaan.”

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

www.bekro.nl

Verwarming
■

■ CV-ketels ■
vervanging en onderhoud ■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

DE CHINESE MUUR
SPECIALE AANBIEDING

MENU: 2 personen voor € 16,00

Vier generaties in Kronenberg
Met de geboorte van Sam van den Beuken telt zijn familie vier generaties. Sam is de zoon van Luc
uit Amstenrade. Opa is Peter uit Munstergeleen. Superopa Wim van den Beuken woont in
Kronenberg.

GECOMBINEERDE RIJSTTAFEL
± 10 verschillende gerechten € 11,50 p.p.

(vanaf 6 personen onbeperkt lekker eten, inclusief voor- en nagerecht)
Openingstijden:
Maandag, woensdag en donderdag 16.00 - 21.00 uur
Vrijdag en zondag 16.00 - 22.00 uur | Dinsdag gesloten

Raadhuisstraat 10 • Sevenum • Tel 077 - 467 37 07
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Reiskoffer gevuld met kleding van
negen landen
Kangoeroes ontwijken op de weg, survival in de bush en wonen als nanny in een gezin in Australië.
Anderhalf jaar hebben Jeanine Kellenaers en Freek Linders uit Hegelsom de reis van hun leven gehad. Het stel
kijkt nu met heel veel levenservaring, plezier en lol terug op deze tijd.

Het is voor menig mens een
droom om op wereldreis te gaan.
Gewoon erop uit zonder uitgebreide
planning en genieten van de natuur,
vrijheid en het avontuur. Jeanine
en Freek waren dit in eerste instantie niet van plan, vertelt Freek.
“Mijn broer en zus waren wel eens
op reis geweest naar Azië, maar ik
dacht niet aan zo’n dergelijke reis.
Een aantal weekjes weg, oké, maar
anderhalf jaar had ik nooit van tevo-

ren durven zeggen. Uiteindelijk heb ik
er helemaal geen spijt van.” Jeanine
was al eerder een langere periode
weggeweest naar Afrika voor haar
stage. “Dit was een ontzettend mooie
tijd. Voor herhaling vatbaar.” Het
bleef kriebelen en ze besloot op reis
te gaan naar Azië. “Samen met mijn
vriendin Elise Dekker boekten we
een vlucht.” Freek vertrok iets eerder.
“Mijn vriend Lars Appeldoorn wilde
naar Azië. Het leek mij ook wel tof en

ik besloot mee te gaan.”
Zo reisde het stel, los van elkaar,
door Azië. “We hebben elkaar in die
tijd maar twee keer ontmoet”, vertelt Jeanine. “Omdat je zoveel meemaakt ben je niet echt bezig met
elkaar ‘missen’. Ik was zelf al een
keer een tijd naar Afrika geweest, dus
dat scheelde.” Na een tijdje was de
reisvakantie bijna voorbij en Jeanine
had het wel naar haar zin. “Ik besloot
vrijwilligerswerk in Indonesië te

gaan doen. Elise is eerder naar huis
gevlogen en ik ben daar gebleven.”
Dit gold ook voor Freek. Hij had het
ook wel naar zijn zin en bleef alleen
achter. “Uiteindelijk spraken we
elkaar een keer. We hebben het al
eerder over gehad en hebben toen
besloten om samen naar Australië te
gaan”, zegt Jeanine. “Ik wilde heel
graag iets gaan doen met mijn opleiding en besloot te gaan kijken of ik in
kon trekken bij een gezin als nanny.
Freek had hier ook wel oren naar.
Het bleek toch best lastig om als stel
een gezin te vinden. Je komt daar
wel te wonen bij een familie en vaak
vinden de meeste gezinnen het niet
fijn als er een man bijkomt.” Jeanine
en Freek hadden hun pijlen gericht
op de steden Melbourne en Sydney.
Totdat iemand reageerde vanuit
Adelaide. “Ze had ons in een mum
van tijd overgehaald waarom dit een
mooie stad was. We zouden onderdak krijgen. Na een aantal Skypegesprekken waren we om.”
Het stel kwam in een gezin
terecht met twee kinderen. Eén van
2 jaar en één van 6 jaar. De oudste
had autisme. “Daar kan ik wel mee
omgaan”, vertelt Jeanine. “Door mijn
opleiding weet ik wat voor aandacht deze kinderen moeten krijgen.” Uiteindelijk bleek het gezin de
perfecte match. “De vader van de
kinderen werd mijn beste vriend”,
vertelt Freek. “Ik ging regelmatig met
hem naar rugbywedstrijden en ging
zelfs soms met hem uit.” Freek vond
werk via iemand die hij kende van de
plaatselijke gym. Hij kwam terecht
bij een bouwbedrijf dat dakgoten

maakte. “Onze diploma’s gelden niet
in Australië. De banen liggen daar
niet voor het oprapen, dus dit was
hartstikke prima.”
Het stel had een mooie tijd in
Australië. Maar het was niet genoeg.
“We wilden nog een reis door het
land maken en door Nieuw-Zeeland”,
zegt Jeanine. Met een soort zelf in
elkaar gezette minivan reisde het
stel door de twee landen. “Na een
tijdje rijden waarschuwden mensen
ons voor drinkende kangoeroes op de
weg”, zegt Freek. “Als het geregend
heeft, snellen de beesten zich naar
de weg om het water van de weg te
drinken. De kangoeroes blijven best
goed zitten, ook al rijd je erop af.
Als je daar dan met 80 kilometer per
uur aan komt rijden, moet je goed op
je hoede zijn. Naast de weg stonden ook veel uitgerookte en kapotte
wagens met daarop teksten als
‘Gecrasht door wild’. Daar krijg je toch
wel de kriebels van.”
Uiteindelijk, na anderhalf jaar, zat
de reis er op. “We hadden vanaf het
begin al gepland om op kerstavond
thuis te komen en iedereen te verrassen”, zegt Jeanine. “Stiekem, wachtend in een steegje, kwamen we
dan onze beide families verrassen.
Dat was geweldig. Hier hebben we
ook een filmpje van gemaakt en dat
staat op onze Facebook-pagina Frek
& Jean ON TOUR. “We hebben veel
meegemaakt en ik ben wel een ander
mens geworden”, vertelt Jeanine.
“Ik kijk nu anders tegen mensen aan
en besef hoe goed wij het hebben in
Nederland. Het was een fantastische
reis.”

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Grubbenvorst
Lottumseweg €

12,00

Grubbenvorst

Mgr. Joostenstraat /
Kerkstraat € 14,00
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Winnaar eindejaarsquiz
Handelstraat 17 5961 PV Horst

Wilbert Maas uit Horst is de winnaar van de HALLO Horst aan de Maas-eindejaarsquiz. Hij wist
alle vragen goed te beantwoorden en won daarmee een set windlichten, beschikbaar gesteld door
Tuincentrum Groenzo uit Sevenum.
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Kom d’r beej

WhatsAppgroep voor alleenstaanden
Samen koken, naar de film gaan of een avondje kaarten: voor wie alleenstaand is, is dit niet zo vanzelfsprekend. De WhatsAppgroep ‘Kom d’r beej’ wil daar verandering in brengen.
Initiatiefnemers zijn Peggy Wismans en Ruud Baltussen uit America.

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.asbestverwijdering.com
085 - 303 86 29
Facebook.com/perfectfinishbv
info@asbestverwijdering.com
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum
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Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 2 st!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hor

De echtgenoot van Peggy
Wismans overleed drie jaar geleden onverwachts. En hoewel zij een
groot netwerk aan familie en vrienden heeft, merkte ze dat ze het
soms moeilijk vindt om daar een
beroep op te doen. “Ik heb drie kinderen, waarvan de jongste volgend
jaar ook gaat studeren. Dat betekent
dat ik dan ’s avonds voortaan alleen
ben. Vrienden en kennissen staan
wel voor je klaar, maar je wilt niet
altijd het vijfde wiel aan de wagen
zijn.”

Elke leeftijd is
welkom
Tijdens een kookworkshop in
’t Laefhoês raakte ze daarover in
gesprek met Ruud Baltussen, die ook
alleenstaand is. Hij herkende haar
verhaal en al brainstormend kwamen ze op het idee een groep op
te richten waar alleenstaanden zich
vrijblijvend bij aan kunnen sluiten.
“Dit kunnen vrijgezellen zijn, mensen waarvan de partner is overle-

den of die zijn gescheiden. Iedereen,
van elke leeftijd, is welkom”, zegt
Peggy.
Ze besloten elk twee mensen
te benaderen met de vraag of zij
zich aan wilden sluiten. De groep
telt inmiddels, na een oproepje in
het dorpsblaadje, zes personen.
“We merken dat meer mensen dit
gevoel herkennen en het leuk vinden
om samen dingen te ondernemen”,
aldus Ruud. Om het zo laagdrempelig
mogelijk te houden, werd besloten
een WhatsAppgroep op te richten.
Een website vergt namelijk onderhoud en brengt meer kosten met zich
mee. Er is geen lidmaatschapsgeld
aan verbonden en mensen kunnen
vrijblijvend aan de activiteiten meedoen. De kosten worden onderling
verdeeld. Wie bijvoorbeeld samen
wil koken, zet dit op de app en de
leden sturen dan een persoonlijk
berichtje of ze aan willen schuiven.
Peggy: “Dan wordt het telkens ook
een verrassing wie er aanwezig is.”
Kom d’r beej is geen datinggroep,
zeggen de twee. “Het is natuurlijk

leuk als er iets uit voortkomt, maar
dan mogen ze geen lid meer zijn”,
lacht Peggy.
De WhatsAppgroep is bedoeld
voor inwoners uit America. Mochten
mensen uit andere kernen geïnteresseerd zijn, dan willen Wismans en
Baltussen hen wel helpen zelf iets op
te zetten. De twee initiatiefnemers
willen het graag kleinschalig houden.
“We zijn geen activiteitenbegeleiders
en ook geen evenementenbureau.

‘Het is allemaal
vrijblijvend’
Wie lid is, haalt de voor hem
leuke dingen eruit. Het is allemaal
vrijblijvend”, benadrukt Peggy nog
eens. Ruud: “We hopen dat we mensen kunnen triggeren en de groep
verder gaat groeien. Daarom ook de
naam ‘Kom d’r beej’. Simpel en het
dekt de lading.” Neem voor meer
informatie over de WhatsAppgroep
contact op met Ruud Baltussen via
06 24 38 61 30 of Peggy Wismans
via 06 48 55 07 30.

Vervolg voorpagina

Kale kop voor KWF
Rob van der Beele werd een tijdje
geleden uitgedaagd om zijn haar af te
scheren als hij daar 500 euro voor zou
krijgen. “Dit geld had ik zo snel bij
elkaar, dat ik besloot het groter aan te
pakken”, aldus Van der Beele in een
eerder bericht in de HALLO. Hij besloot
om een actie voor het KWF te starten.
“In mijn omgeving ken ik een aantal
mensen dat kanker heeft gehad en
daardoor zijn haar verloor.
Daarom leek dit mij een mooi doel.”
Zijn streefbedrag werd 5.500 euro en

dat bedrag haalde hij binnen door
onder andere te collecteren bij het
buurtfeest, de kerstviering, de nieuwjaarsduik en de schaatsbaan. Zaterdag
5 januari, voordat de nieuwe prins van
De Vlaskop bekend werd gemaakt,
was het dan zover. Oud-prins Rob en
zijn vrienden Rob de Boer en Patrick
Seuren, die ook kaalgeschoren werden, mochten eerst nog een laatste
wens doen. Dat werd nog een laatste
keer headbangen met lange haren op
AC/DC.

Daarna kwamen de tondeuses
tevoorschijn en vloog het haar nogmaals in het rond. Als toegift werden
staart en baard officieel geveild.
Enkele vaste collectanten uit Melderslo
kregen symbolisch het voorlopige
eindbedrag overhandigd. Rob van der
Beele laat weten dat er nog steeds
gedoneerd kan worden. De teller staat
inmiddels op 6.215 euro.
Kijk voor meer informatie op
acties.kwf.nl
(Foto: John Cornelissen)

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01
Te huur gemeubileerde
vrijstaande woning (3 slpkmr)
in Peel en Maas. Huurprijs per maand
eur 1.250 excl. Interesse mail naar
info@housingservicesholland.com
Gezocht per direct poetshulp, 3 uur
per week, centrum Horst. Vanaf maart
circa 6 uur per week, op 2 adressen.
Mobiel 06 28 71 06 88.
Jos Computerhulp.
Computerproblemen, -les of website.
Vraag hulp! 06 10 71 00 70 of
www.joscomputerhulp.nl

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Interieurverzorgster gevraagd voor
huisartsenpraktijk Sevenum. Buiten
kantooruren. Info 077 467 38 68.
Atelier De Stal. Schildercursus op
maandagavond en kinderkunst op
woensdag. Interesse? Info Aniet
06 10 09 87 94 of www.aterlier-destal.nl
Brei je zen. Donderdag inloopavond
vanaf 19.00 uur. Samen breien of
haken met hulp waar nodig. Breimode
en handwerken ‘t Schippertje
Schoolstraat 6 Horst tel. 077 398 19 75.
Woningstoffeerderij vd Broek
Trap bekleden met tapijt, vloeren,
raambekleding. Bel 06 16 37 45 14.
Ervaar! Yoga in Meerlo, Kronenberg,
Grubbenvorst. Bel: 0478 69 26 73 of
06 13 43 90 89. www.yogasanjoca.nl

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
Open: dinsdag
t/m 1
vrijdag
(PER
JULI)10.00 - 17.00
dinsdag
t/m- vrijdag
zaterdag
10.00
16.0010.00 - 17.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Spoorstraat 56 - Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Moe verlaat degenen die zij liefheeft,
om degenen die zij liefhad terug te zien.
Vol bewondering om haar kracht en intens verdrietig om haar
heengaan, nemen wij afscheid van ôs Moe en lieve Oma

Gerda Cox-Peeters
echtgenote van

Piet Cox †

Welkom lieve

in de leeftijd van 89 jaar.
Tienray, Hay en Corry
Peter en Joyce
Tess
Ellen en Stephan
Horst, Leo † en Anita
René en Robin
Steffan
Hegelsom, Twan en Yvonne
Niels
Mirthe
Castenray, Marjo en Peter
Geert en Maud
Moniek en Niek
Dirk

Met een hart vol verdriet, maar dankbaar voor alle liefde
die wij van hem mochten ontvangen, delen wij U mede dat
van ons is heengegaan

Erwin Weijs
* Venray, 5 september 1971

† Venlo, 24 december 2018

Geboren op 29 december 2018

31 december 2018
Zoon van
Tom en Nieke
Versleijen-van Gestel
Helmesstraat 14
5961 HW Horst

Dochters van:
Jeroen Geerets en
Maartje Kerstjens
Lollebeekweg 34, 5811 AL Castenray

Op maandag 7 januari 2019
overleed in de leeftijd van 72 jaar

El Thijssen - Faessen
echtgenote van

Wil Thijssen †
mam, oma en aanleun-oma van
Joep en Ellen
Jesse Joe
Kevin en Dieuwertje , Dani
Elke
Eilish en Wing Lohng
Quillan

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
van ôs Moe op zaterdag 12 januari om 10.30 uur in de
H. Lambertuskerk van Horst. Aansluitend gaan wij haar bij ôzze
Va te ruste leggen op de r.-k. begraafplaats.

Het is ôs Moe haar wens om u in plaats van bloemen
te vragen om een gift aan het KWF.
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister.

Sep

en

Kom good thoës…..

Venlo, 6 januari 2019
Torenstraat 30
5961 TE Horst

Ôs Moe is in het uitvaarthuis aan de Nijverheidsstraat 4,
5961 PJ te Horst, waar u vrijdag 11 januari tussen
19.00 en 19.45 uur persoonlijk afscheid van haar kunt nemen.

Nora

Jasmijn



Geboren

Correspondentieadres:
E. Dorsstraat 44
5971 VG Grubbenvorst
De afscheidsdienst, waarvoor wij u uitnodigen, vindt plaats
op zaterdag 12 januari om 14.00 uur in crematorium Venlo,
Grote Blerickse Bergenweg 30, Venlo-Blerick.
Er is gelegenheid om mam persoonlijk ‘te bezichtigen’
op donderdag van 19.00 - 19.45 uur in afscheidscentrum
Baersdonck, Kloosterstraat 76, Grubbenvorst.

Schilderles, op een ontspannen
manier leren schilderen in een kleine
gezellige groep met goede persoonlijke begeleiding? 8 jan beginnen we
weer. Atelier Riny 06 22 83 21 69.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Verlegen, stil of juist veel energie?
Voor alle jongeren is er jeugd Jiu-Jitsu.
Zelfverdediging en sport in één. Elke
dinsdagavond in de gymzaal van
Dendron. Iedereen is welkom. Meer
info: www.budoclub-horst.nl
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Brommobiel Aixam Crossline Evo
Sensation ABS (45km-auto). Bwjr
01-2018, fabrieksgarantie tot 01-2020.
Slechts 200km gereden! Reden van
verkoop: kunnen er niet in rijden door
een chronische zenuwaandoening.
Sevenum, tel. 06 53 90 79 68.
Stookklaar appel-kachelhout te koop
€ 35,- per kuubskist. Op te halen in
Baarlo Theo Görtz 06 50 26 07 02.
Rondkomen van weinig geld?
Thuisadministratie Horst aan de
Maas van Synthese ondersteunt u
kosteloos bij financiële regelingen
waar u recht op heeft. Neem
contact op met 077 397 85 00 of via
thuisadministratiehorst@synthese.nl
Werkvanuithuis Gezocht mensen met
goede sociale vaardigheden. Coaching/
advisering Bel 06 53 19 00 67.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze oud-prins

Prins Jan Thijssen II
Jan zwaaide in 1977 de scepter over het Kroeënekrane en Pieëlhaze riêk.
Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden en wij wensen de
familie veel sterkte toe.
Bestuur, leden en oud-prinsen van
carnavalsvereniging Kroeënekraan en Pieëlhaas

Echtgenoot van

Atelier De Stal. Maandagavond
schildercursus en woensdagmiddag
kinderkunst. Interesse? Aniet
06 10 09 87 94 en www.atelier-destal.nl
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site of bel
077 467 01 00 en meld u aan.
Leuk huisje aan de Spaanse Costa
Blanca. Mooie omgeving, 5 min.
tot zee. Voorz. in de buurt. Info:
www.casarutten.com tel. 077 463 14 80.

Carol Weijs-Dizon
THANATOPRAXIE

Zoon van Toon en Truus Weijs-Verheijen
Broer, schoonbroer en oom van:
Mariëlle en Rob
Daphne, Jarno, Gwen
Ronald en Nancy
Milan, Elise
Familie Dizon-DelaCruz

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

De crematie heeft in besloten kring plaats gevonden.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Dag en nacht bereikbaar

Correspondentieadres:
Carol Weijs-Dizon, Tedderstraat 65, 5801 XB Venray.
Familie Weijs, Pascherhof 2, 5809 BW Leunen.

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

Vakantiehuis te huur in Guardamar
del Segura Spanje leuk compleet
huis voor 4 pers aan de Costa Blanca,
zee/strand op 300mtr afstand.
Vliegveld Alicante op 35km.
Meer info frans.huijs@home.nl

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com
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GEPLUKT Jan Jeucken

Hij is een geboren en getogen Horsternaar en woont samen met zijn vrouw in zijn ouderlijk huis. Hij staat positief in het leven en als voorzitter van
Stichting De Laatvlieger doet hij onderzoek naar de gelijknamige vleermuissoort. Deze week wordt Jan Jeucken (67) uit Horst geplukt.
Jan werd in 1951 geboren in Horst.
Hij was de op één na jongste telg van
het gezin dat bestond uit vader, moeder, tien kinderen en twee varkens.
“Ik ben de zoon van Jeucken Jeu, de
oude dodengraver van Horst”, vertelt
Jan. Jan studeerde aan de lts en is van
huis uit gereedschaps- en instrumentmaker. “Ik heb bij verschillende firma’s

gewerkt, altijd met plezier”, zegt Jan.
“Tiny, mijn vrouw, heb ik leren kennen
toen ik werkte bij Parree in Sevenum.
Tiny werkte daar op de afwerkafdeling en ik in de gereedschapsmakerij.” Dat Jan Tiny daar trof, kan volgens
hem geen toeval zijn. “Ik fietste bijna
elke dag langs de fotograaf in Horst.
Daar hing op een dag een foto van een

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

1

9

2

7

2

9
4

5
2

3

3
9

6

9

6
1

4

3
9

5

9

Oplossing vorige week:

5

6
7

7

4
1

1

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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hele mooie meid in de etalage”, lacht
Jan. “Dat was Tiny, maar dat wist ik
toen nog niet. Ik knipoogde altijd even
naar de foto als ik langsfietste. Ik was
toen eigenlijk al een beetje verliefd.”
In 1971 zijn Jan en Tiny verloofd, twee
jaar later getrouwd en in Sevenum
gaan wonen. Uiteindelijk is het stel
weer teruggekomen naar Horst, naar
het ouderlijk huis van Jan. “Toen mijn
moeder stierf zijn Tiny en ik bij mijn
vader ingetrokken. Ongeveer negen
jaar hebben we hier samen met hem
gewoond.”
Een aantal jaar later, na een aantal miskramen, werd hun dochter
Kirsten geboren. “Na Kirsten kregen we nog twee zoons, Thorsten en
Tjorven. Thorsten werd doodgeboren
en Tjorven werd te vroeg geboren
en is na 24 weken overleden”, vertelt Jan. Ondanks dat het gezin deze
klappen te verwerken kreeg, bleven
ze altijd positief. “Zeker bij Tiny is het
glas altijd halfvol”, zegt Jan. Ook nadat
zowel Jan als Tiny getroffen werd
door een hersenbloeding, staat het
stel nu met veel positiviteit en blijdschap in het leven. “Vooral Tiny heeft
lang moeten revalideren en kan nu
niet alles meer zoals ze dat vroeger
kon. Ze heeft eigenlijk de hele dag
zorg nodig. Ondanks dat, doen we de
dingen die we wel kunnen en daar
genieten we dan ook volop van”,
aldus Jan.
Nu werkt Jan nog af en toe bij
Natuurbalans, een ecologisch adviesbureau in Nijmegen. “Ik heb daar
negen jaar gewerkt in het visonderzoek en nu doe ik nog af en toe

werkzaamheden voor hen”, vertelt
Jan. “Vissen was altijd al een hobby.
Ik heb ook 30 jaar lang zelf visonderzoek gedaan.” In huis heeft Jan nog
vier observatieaquariums staan met
vissen die hij zelf gevangen heeft.
“Het liefst zou ik in de tuin een vijver
hebben waar ik al deze vissen in kan
laten zwemmen. Dat staat nog wel op

de planning, maar het duurt nog even
voordat die er is.”
Bij Natuurbalans heeft Jan ook de
interesse voor vleermuizen gekregen.
Als hij er echter langer over nadenkt
blijkt dat deze interesse al aanwakkerde toen Jan nog een kleine jongen
van ongeveer tien jaar was. “Omdat
mijn vader ook conciërge was, had
hij de sleutel van de kerk”, vertelt
Jan. “Die leende ik vroeger weleens
en in de kerk wist ik waar de sleutel van de kerktoren lag. Dan klom
ik samen met een vriendje 62 meter
hoog helemaal naar boven. Daar
heb ik ooit mijn eerste vleermuis
gevangen.” Bij Natuurbalans ging Jan
weleens mee met iemand die gespecialiseerd was in vleermuizen en zo
is zijn passie voor deze dieren echt
begonnen. “In 2014 was de nacht van
de vleermuis in Castenray. Dat trok
mijn interesse en nadien ben ik buiten bij het Priesterkoor veertig avonden, uitvliegende vleermuizen gaan
tellen. Dat had nog nooit iemand
anders zo intensief gedaan.” Nu doet
Jan, als voorzitter van Stichting De
Laatvliegers, nog altijd onderzoek
naar de vleermuizen op de zolders
van de Sint-Matthiaskerk in Castenray.
“Vorig jaar hebben we vijftien vleermuizen voorzien van een zendertje
waarmee we ze overal volgen”, vertelt
Jan. “Ook hangen er acht camera’s op
de zolder van het priesterkoor, die ik
van huis uit kan volgen. Ik observeer
hun gedrag en ik noteer alle interessante dingen die ik zie: bevallingen,
paringen en sociaal gedrag.” Zijn doel
is om zijn vergaarde kennis te delen
met de buitenwereld. “Ik geef samen
met kleinzoon Jaimy ook lezingen over
mijn bevindingen. Ik vind het belangrijk om te delen met anderen wat ik
onderzocht heb. Maar ik hoop vooral
dat er na mijn onderzoek zaken duidelijk zijn die nog niet bekend waren.”

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een

SERVICE ADVISEUR
AUTOMOTIVE
Korte omschrijving van de functie:
● Klantencontact
● Technische informatie en advies geven
● Aanspreekpunt voor de werkplaats
● Werkplaatsplanning
● Werkplaatsfacturatie
Wil je meer weten over deze uitdagende functie?
Kijk dan snel op www.poulsbaarlo.nl
of neem telefonisch contact met ons op via 077-477 33 55
Pouls Autotechniek BV, Bong 6a, 5991 EB Baarlo
personeelszaken@poulsbaarlo.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Agressie moeten we absoluut
niet tolereren’
Tijdens de afgelopen jaarwisseling in
Nederland is het aantal geweldszaken tegen
hulpverleners toegenomen. Ook in Horst
werd een ambulancemedewerker belaagd
toen hij zijn werk deed. Is dat een risico van
het vak? Nee, zegt een overgrote meerderheid van de inwoners van Horst aan de Maas.
Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Geweld tegen hulpverleners neemt steeds
meer toe. In 2017 was er sprake van 27 gewelddaden tegen agenten tijdens de jaarwisseling,
in 2018 waren er 59 incidenten (bron: NOS).
Onacceptabel, riep onder anderen premier
Rutte en ook de inwoners van Horst aan de
Maas vinden dat agressie niet bij het vak van
hulpverlener hoort. “Agressie tegen hulpverleners moeten we absoluut niet tolereren”, zegt

Inwonerspanel

1.672 leden

Eens Neutraal
2%
2%
Oneens
96%

Agressie hulpverlening
is risico van het vak

ders geweld gebruiken mag je ze van mij keihard
iemand. “We moeten juist blij zijn dat hulpverstraffen. En dan op een manier die echt raakt,
leners bereid zijn om ook op dit soort feesten
bijvoorbeeld een flink aantal uren hulpverlening
klaar te staan om calamiteiten op te lossen en
in de betreffende sector. Dan kunnen ze zelf
slachtoffers te helpen. Als we het normaal gaan
zien wat het inhoudt.” Anderen geloven meer in
vinden dat dit soort agressie erbij hoort, dan is
een landelijke campagne
respect voor de hulpverom zo bewustwording
leners en hun werk ver
‘Dit mag niet
te creëren. Daarnaast
te zoeken.” Een ander
geaccepteerd worden’
zijn er inwoners die vinvoegt toe: “De hulp‘Agressie hoort bij
den dat ouders moeten
verlener moet echter
zorgen voor een opvoewel voorbereid zijn op
geen enkel vak’
ding waarin respect voor
escalaties; de hulpverle‘Absurd dat het zo is’
anderen centraal staat.
ning is immers meestal
TipHorstaandeMaas
noodzakelijk in situaties
waarin emoties hoog kunnen oplopen. Evaluatie is een samenwerkingsverband tussen
HALLO Horst aan de Maas en TopOnderzoek.
met betrokkenen achteraf lijkt me zinvol voor
Voor meer resultaten of aanmelden
bewustwording.” Om geweld naar hulpverleners tegen te gaan, zijn strengere straffen nodig, voor de volgende enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
vindt 85 procent van de inwoners. “Als omstan-

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

CLT Metal Service
Handelstraat 7
NL-5961 PV, Horst
Nederland

Administratief medewerker

(32-40 uur)

Functieomschrijving
Als administratief medewerker ben je verantwoordelijk voor het verwerken van de
inkomende orderstroom. Daarnaast ondersteun je de verkoop- en financiële afdeling
met administratieve handelingen.
Taken
•
•
•
•
•

Verwerken van inkomende orders
Ondersteunen van verkoop binnendienst
Ondersteunen van financiële administratie
Aannemen & doorverbinden telefoongesprekken
Samenwerken en communiceren in een kleine productieomgeving

Profiel
• MBO werk- en denkniveau
• Kennis van Office (Excel, Word, Outlook, etc.)
• Gestructureerd en procesmatig werken
• Een klantvriendelijke instelling
Indien deze functie je interesse heeft gewekt stuur dan een sollicitatiebrief met CV naar
J.Christiaens@cltmetalservice.com. Voor meer info kun je ook terecht op onze website
www.cltmetalservice.com of telefonisch contact met ons opnemen op
Tel: +31 (0)6 537 521 79.
Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website www.cltmetalservice.com
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Geef ook uw mening

facebook.com/
hallohorstaandemaas

Bespreking poll week 51 2018

Het reguleren van xtc door de overheid is nodig
GroenLinks wil dat de productie van xtc gereguleerd gaat worden
door de overheid. Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg vindt dat dit
niet alleen vanuit de volksgezondheid nodig is, maar ook omdat ze vindt
dat er iets gedaan moet worden aan de toenemende macht van criminelen. Precies de helft van het aantal stemmers is het met haar eens. Ook de
Bredase burgemeester Depla (PvdA) pleit voor een verschuiving in het
drugsbeleid. In een interview met de Volkskrant zegt hij: “Geef mij één

argument waarom alcohol vrij verkrijgbaar is en xtc verboden moet zijn?
Ik praat de deskundigen na. Die zeggen mij: xtc is minder schadelijk dan
alcohol.”
Als je xtc door de overheid laat reguleren, betekent dit dat xtc gelegaliseerd wordt en dat er dus makkelijker aan te komen is. Risico is dan dat het
gebruik van xtc toeneemt. Je kunt je afvragen of met de regulatie van xtc
door de overheid wel de macht van het criminele circuit afneemt.

Integratie komt van twee kanten
eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas

Gemeente Horst aan de Maas organiseerde dinsdag 8 januari een extra
themabijeenkomst over de huisvesting van arbeidsmigranten in onze
gemeente. Een bijeenkomst waarbij discussie tussen burgers, politie, gemeente
en andere betrokken instanties centraal stond. Een thema dat veelvuldig
terugkwam, was de taalbarrière. Nederlanders zijn gewend om zich aan te
passen. Voor ons is het immers normaal om ons te verwoorden in welke taal
dan ook die tot onze kennis staat. Nu er arbeidsmigranten in onze gemeente
komen wonen, zouden wij ons ook aan hen dienen aan te passen. Ze komen

hier wonen, dus het is voor ons ook fijn als we met ze kunnen communiceren.
Een aantal politieagenten in onze gemeente leert zelfs de Poolse taal om zo
met Poolse arbeidsmigranten te kunnen communiceren.
Communicatie gaat altijd via twee kanten, dus zouden de nieuwkomers
ook onze taal dienen te leren. Dit zorgt ook voor meer duidelijkheid in het
bedrijfsleven en met de baas waar ze voor werken. Je zou dus kunnen zeggen
dat we naar elkaar toe moeten leven en dus allebei moeten aanpassen.
Integratie komt van twee kanten. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 01) > Geweld tegen hulpverleners is iets uit de Randstad > eens 23% oneens 77%

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die
te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat
in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Arbeidsmigrantenbeleid een toneelstuk in
drie bedrijven
Slechts gesputter vanaf de zijlijn. Het eerste bedrijf ging over shortstay, het tweede is net begonnen over longstay, het derde over midstay
komt nog. Een spannend 2019?
doen. Lijkt op misleiding van raad en
inwoners”. Otto Work Force zit natuurlijk niet stil en maakt van deze toezegging terecht voluit gebruik. Daarom
kunnen we nu in de Limburger lezen
dat Otto Work Force op 20 december
2018 alle vergunningen heeft gekregen voor de bouw van een Labour
Hotel voor 400 arbeidsmigranten en
op maandag 7 januari de bouw ervan
zal aanvangen. De werkgroep arbeidsmigranten kan zich wel verzetten,
maar dat is onterecht. Werkgroep én

Dinsdag 9 oktober 2018 begon
het eerste bedrijf: shortstay arbeidsmigranten. Het resultaat van die
avond beschreef ik in een ingezonden brief in HALLO: “En toch.
De gemeente, weliswaar onder
voorwaarden, wil meewerken aan
de realisering van de huisvesting van
750 arbeidsmigranten op initiatieven
van Van Dijk Groenteproducties en
Otto Work Force. Deze medewerking
wordt verkocht onder de naam pilot,
zogenaamd om vast ervaring op te

gemeenteraad hebben zich laten verlinken door het slimme samenspel van
college én Otto Work Force. Otto Work
Force heeft vervolgens de stappen
ondernomen die in het kader van
de door de gemeenteraad goedgekeurde pilot passend waren. Otto Work
Force heeft een dialoog gevoerd
met de buurt, er is een klankbordgroep gevormd die na een bespreking van de plannen geen behoefte
meer had om nog bij elkaar te komen.
Een spoeddebat, afgezien van het
feit of het benodigde aantal raadsleden gehaald wordt, zal niets uithalen
tegen een massief gesloten coalitie en
college, tenzij de leden van de coali-

Crist Coppens

Vacature
Wij zoeken per direct een

pedagogisch medewerk(st)er
.
.

Werkzaamheden kunnen variëren van babygroep tot BSO, leeftijd 0 t/m 12 jaar.
Het aantal uren is bespreekbaar. Salariëring volgens CAO Kinderopvang.
Buiten de vereiste opleidingen binnen de sector kinderopvang, mag men ook vanuit zorg
of onderwijs in onze branche werkzaam zijn.
Heb jij een warm hart voor kinderen en zoek jij leuke collega’s in een sfeervolle omgeving?
Voor een sollicitatiegesprek en/of vrijblijvende rondleiding, bel of mail dan naar:
info@huizezeldenrust.nl / 06-24420267
www.HuizeZeldenrust.nl

tie en college de beschuldiging op
zich willen laden van ‘onbetrouwbare overheid’. Dat doen ze natuurlijk
niet, kunnen ze zich niet permitteren. De werkgroep arbeidsmigranten
kan protesteren, wat ze wil. Het zal
niet meer opleveren dan enig zinloos
gesputter vanaf de zijlijn. Bovendien
denk ik dat leden van de werkgroep
arbeidsmigranten en socialisten niet
de moed hebben gele hesjes aan
te trekken en zo hun onvrede etaleren. Je schiet je niet in eigen voet,
hè. Arbeidsmigranten onmisbaar.
Economische groei moet, weet je?
Henk Steenbekkers,
Gussekuulke Melderslo

geldig t/m
zaterdag
12 januari 2019

4 gepaneerde schnitzels
en 4 hamburgers € 11,00
VLEESWARENKOOPJE

100 gram gegrilde boterhammenworst
en 150 gram vleessalade samen € 3,75

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Reiskompaan
gezocht
Met je oude T-shirt in de
bush, natuurgebieden verkennen en op exotische
tripjes gaan. Wie droomt er
nu niet van een wereldreis?
Het is altijd wel een droom
van me geweest, maar nu ik
een stel heb geïnterviewd
over haar wereldreis, begint
het toch weer te kriebelen.
Die intense vrijheid van,
wat gaan we vandaag eens
doen? Een dagje cultuur snuiven of de wandelstok erbij
pakken en op pad gaan door
het onbekende? Even weg van
die kantoorsleur en dat dagelijkse leventje van je. Hup
vooruit met de geit en doe
eens wat anders.
Het lijkt me echt wat ja, je
vliegticket boeken en bekijk
het maar. Natuurlijk wel een
klein plannetje gemaakt om
niet meteen te verdwalen en
jankend je moeder opbellen
om te vragen of ze je komt
ophalen. Daar heb ik natuurlijk
wel iemand bij nodig. Ik was
eigenlijk niet van plan om
alleen te gaan. Oh en trouwens,
ook niet binnen nu en de
komende weken. Want dat is
toch wel de grote stap. Je
dagelijkse sleur doorbreken,
je baan opzeggen, vrienden en
familie achterlaten en gewoon
gaan. Ik zit momenteel perfect
op m’n plekkie bij het leukste
nieuwsblad van de gemeente
en misschien wel deze provincie, als ik slijmen mag.
Dus vandaar deze oproep.
Wie o wie gaat er met mij mee?
Je hoeft je koffers niet alvast in
te pakken, het idee mag er zijn.
Het heeft namelijk alle schijn,
dat ik ooit een keer in Azië
verdwijn.
Reis ze,
Niels

Nieuws
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RABOBANK HORST
HORST VENRAY
VAN

Terugblik op Ice Bike race
Afgelopen zondag vonden de eerste Rabo Ice Bike Kampioenschappen plaats op de ijsbaan in Venray.
Een event georganiseerd door jongeren (Jongerencommunity) voor jongeren.
Vooraf kon er uitgebreid
getest worden met de bikes
op het ijs en dat lieten zo’n
40 jongeren zich geen
tweede keer zeggen.
Na het testen deden
24 jongeren een gooi
naar de titel Rabo Ice Bike
Kampioen 2019!
Glenn van Dijen ging er met
de winst vandoor en werd op
de voet gevolgd door Timo
Franssen (2e) en Fee van
Westerveld (3e). Tof dat jullie
mee hebben gedaan!

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

Jubileum Lindy Hundscheid
Op 1 februari is Lindy
Hundscheid 40 jaar
in dienst. Zij heeft bij
Rabobanken in heel
Nederland gewerkt,
waarvan de laatste 18 jaar
bij onze bank.
Sinds die tijd woont zij
in Tienray. Lindy werkt
met veel plezier op onze
kantoren Kerkeveld in Horst en Schouwburgplein in Venray.
“Ik hou van het persoonlijke klantcontact en wil graag iets
betekenen voor mensen.”
Wij feliciteren Lindy alvast van harte met haar jubileum en
wensen haar nog veel werkplezier toe.

Glenn van Dijen (midden), Timo Franssen en Fee van Westerveld

Starter van het 4e kwartaal

Op maandag 17 december is Hét Preventie Team uitgeroepen tot starter van het vierde kwartaal 2018.
Susan en Harold Stevens vormen samen met Bart Zwiers en Juriën Beterams Hét Preventie Team.

Ruim 85.000 euro uitgereikt aan
maatschappelijke initiatieven!
In 2018 heeft het Coöperatiefonds Rabobank Horst Venray
ruim 85.000 euro uitgereikt aan 21 maatschappelijke
initiatieven.
Vorige week werd de laatste cheque uitgereikt aan Stichting
Horst aan de Maas 800 jaar. Zij ontvingen een cheque ter
hoogte van 15.000 euro.
Het Coöperatiefonds ondersteunt verenigingen en stichtingen
bij het realiseren van projecten. Projecten die gericht zijn
op het verbeteren van de leefbaarheid en kwaliteit van de
samenleving in onze regio. Op www.rabo.nl/horstvenray/
sponsoring kun je meer informatie vinden over de
verschillende initiatieven die vorig jaar een bijdrage ontvingen
en lees je hoe je zelf een aanvraag in kunt dienen.

Eerste 16 honingbomen
geplant!
Uitreiking Starter van het 4e kwartaal 2018: (vlnr) Jan Loonen, René Duijkers, Harold Stevens, Susan Stevens en Mischa Winkelhag

Hét Preventie Team is een multidisciplinair, kleinschalig,
regionaal Preventie Centrum ter bevordering van
de gezondheid, welzijn en vitaliteit van de mens.
Voorkomen is immers beter dan genezen. Met de
verkiezing van de Starter van het Kwartaal willen
de initiatiefnemers, de gemeenten Venray en Horst

De afgelopen weken zijn in Well, Wellerlooi en de gemeente
Venray maar liefst 16 van de 32 honingbomen geplant!

a/d Maas, Rabobank Horst Venray en het Venrays
Ondernemers Platform, startende ondernemers een
steuntje in de rug geven. Bovendien dingt de winnaar
mee naar een prijs van 1500 euro voor de titel van
Starter van het Jaar. Ook meedoen? Meer informatie
staat op www.venray.nl/ondernemers.

Ondernemers gefeliciteerd!
Wij feliciteren Kalkoenbedrijf
Jenniskens-van Soest
als winnaar van de
Rabobank Publieksprijs en
Autoverhuur De Mulder met
de Loek Nelissenprijs!
Tijdens een feestelijke
uitreiking in de Schouwburg
in Venray werden vorige week
de Venrayse Ondernemers
Prijzen 2019 uitgereikt. In deze
editie stond het thema ‘Vitaal
Ondernemerschap’ centraal.
Natuurlijk ook felicitaties voor
Slagerij Traiteur Angelique
Leenders, SportZenter
Resilience en Blue Berrie Hill in
verband met de nominatie!

In Horst aan de Maas gaan we in samenwerking met Stichting
Landschap Horst aan de Maas de andere 16 bomen planten
tijdens de nationale boomfeestdag op woensdag 13 maart 2019.

Wekelijks Inloopspreekuur
hypotheek & vermogen
Je bent van harte welkom voor een gesprek:
iedere donderdag van 16.00 - 18.30 uur

Alle genomineerden van de Venrayse Ondernemers Prijzen 2019

• kantoor Kerkeveld 21 Horst
• kantoor Schouwburgplein 13 Venray
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Raadsavond

Werk in uitvoering

Op dinsdag 15 januari
vergadert de gemeenteraad

Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op
www.horstaandemaas.nl. De komende periode zijn wij voor u op de volgende locatie
aan het werk:

Meepraten

• Brug Apostelweg Griendtsveen

Elke raadsavond bestaat uit een voorbereidend
gedeelte (waaraan ook burgerraadsleden
kunnen deelnemen) en een besluitvormend
gedeelte. Tijdens de voorbereidende
vergadering kunnen inwoners gebruik
maken van het burgerpodium.
Daarnaast kan men zich aanmelden

Op de agenda van de besluitvormende

voor spreekrecht m.b.t. het agendapunt

vergadering staan o.a. de beleidsvisie

ingekomen brieven/ raadsinformatiebrieven

Zonne-energie, de Algemene Plaatselijke

en de voorbereidende behandeling van

Verordening (APV) en de 2e Bijstelling van

raadsvoorstellen voor de volgende vergadering.

de Begroting 2018. Meer informatie over de

Wilt u gebruik maken van het burgerpodium

agendapunten leest u op de website

of het spreekrecht? Neem dan vóór de

www.horstaandemaas.nl/raad.

vergadering contact op met de grifﬁer, de heer
R. Poels, tel: (077) 477 97 70 of 06 - 51 85 28

Meer informatie

91 of email: grifﬁer@horstaandemaas.nl

De openbare vergadering is in de raadzaal van
het gemeentehuis en begint om 19.30 uur.

Agenda

De besluitvormende vergadering is gepland

Tijdens de voorbereidende vergadering geeft

vanaf 21.30 uur.

directeur E. Cuijpers van Omroep Venlo een

Afhankelijk van het verloop van de

toelichting op de organisatie van de Venlose

voorbereidende vergadering kan dit tijdstip

omroep. Dit in verband met de plannen van

maximaal een half uur vervroegd worden.

omroep Reindonk tot samenwerking met

U kunt de vergadering ook live volgen via

omroep Venlo.

www.horstaandemaas.nl/raad

In de eerste week van het nieuwe jaar mocht burgemeester Ina Leppink-Schuitema weer twee
60-jarige huwelijksparen bezoeken. In Lottum bood ze een boeket bloemen aan de familie van
de Pasch-Janssen aan (foto boven) en in Horst bezocht ze het echtpaar Hermans-Hermans (foto
onder). Naast het boeket ontvingen de jubilarissen het gebruikelijke cadeau van de gemeente.

*IN HET BUITENGEBIED
Aanleg tijdelijk gronddepot

Werkzaamheden tussen
Horsterweg en A73

Bekendmakingen

Deze week starten graafwerkzaamheden op het bedrijventerrein Agri Business Park dat

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

ligt tussen de Horsterweg en de A73. Vanwege de graafwerkzaamheden, die uitgevoerd

vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

worden tussen Monaghan Mushrooms en de A73, wordt er ook tijdelijk een gronddepot
aangelegd ter hoogte van de rotonde aan de Horsterweg.

America

Americaanseweg 43

Swolgen

Peelheideweg 10

Schutroedeplein 2

Bertus Aafjesstraat

De werkzaamheden, die duren tot medio

in de toekomst nog een aantal bedrijfskavels

april, zijn nodig om water- en bospartijen aan

uitgegeven. Door nu al de water- en bospartijen

te leggen langs dit bedrijventerrein. Deze

aan te leggen zorgen we er voor dat ook hier het

Griendtsveen

De Kolk 10

Vlasweg 3

waterpartijen voorkomen straks wateroverlast

groen is aangelegd voordat nieuwe bedrijven

Diverse (Turfroute)

Lottum

Horst aan de Maas

op en van het bedrijventerrein. Daarnaast

worden gebouwd.

Kanaalweg 6

Zwaanen Heike 20

Vertrokken naar onbekende

Grubbenvorst

Sevenum

ontstaat samen met de bospartijen een mooie,

(19-12-2018)

Melatenweg naast nr 15

ongenummerd

bestemming:

groene zone.

Heeft u hier vragen over?

De Soom 2a

De Vorst 9

Patersstraat 4, Evertsoord

De aanpassing is onderdeel van het

Neem dan contact op met Ontwikkelbedrijf
Greenport Venlo, tel. (077) 850 34 50.

Narcissenstraat 10

Maarten de Vriesstraat

Helenaveenseweg 1,

landschappelijk inpassingsplan dat

Past. Vullinghsplein 1

ongenummerd

Sevenum

gemeente Horst aan de Maas

Hegelsom

Frankrijkweg 1a

Venloseweg 110a, Horst

en Ontwikkelbedrijf Greenport

Langstraat ongenummerd

Klassenweg 28

Helenaveenseweg 3,

Venlo hebben opgesteld voor

Horst

Centrum (Raadhuisstraat,

dit gebied langs de A73. Op het

Hertog Willemlaan 22

Sevenum

Markt)

bestaande bedrijventerrein worden

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

06 - 13 49 30 96

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Betaalt de vervuiler?
We hebben in onze samenleving steeds meer te maken met vervuiling, slecht voor mens en milieu.
Voor de SP is het helder wie voor
deze vervuiling zal moeten betalen. De rekening gaat naar degenen
die de vervuiling veroorzaken. Zoals
bijvoorbeeld vliegmaatschappijen
die veel uitlaatgassen uitstoten met
hun vliegtuigen en bedrijven die de
omgeving vervuilen. Het kan niet zo
zijn dat anderen de rekening moeten
betalen. Het kan daarnaast ook niet

zo zijn dat om economische redenen
bepaalde bedrijven ontzien worden
waardoor de rekening alsnog bij de
burger terechtkomt. De SP gaat voor
klimaatrechtvaardigheid: de vervuiler betaalt. Maar hoe is dat dan in de
gemeente Horst aan de Maas? Via de
rioolrechten en afvalstoffenheffing
betalen alle burgers en bedrijven voor
de ‘vervuiling’ die men produceert.

Kleine huishouders betalen minder dan
grote huishoudens. Nu doet zich een
interessant geval voor waarbij het nog
niet helder is wie de rekening betaalt.
Een bedrijf huurt een stuk grond met
gebouwen van de gemeente en start
een lab voor de productie van drugs.
Jammer voor de ondernemer, maar
goed voor ons, wordt dat ontdekt en
ontmanteld. Maar wat blijkt, de bodem
is vervuild met aceton, een oplosmiddel. Dit moet worden opgeruimd
en daarvoor moet in eerste instantie

de gemeente zorgen. Maar het lijkt
logischer dat de vervuiler dat betaalt
en toch staat in de begroting dat de
gemeente hier 150.000 euro voor
reserveert. De gemeente heeft de
betreffende ondernemer wel aansprakelijk gesteld, maar nog geen beslag
laten leggen op diens bezittingen.
Eigenlijk wordt niet verwacht het geld
ooit te kunnen innen en men wacht
tot de sanering is afgerond. Wat zou u
doen als burger? De man die voor de
vervuiling heeft gezorgd laten betalen?

Ondernemen MET politiek
Als CDA zijn wij gewend om het hele jaar door met mensen, verenigingen en bedrijven in contact te blijven. Wij proberen dat altijd op een
proactieve manier te doen.
Soms doen we dat juist met een
apolitiek karakter zoals het gespreksplatform Vur Oow. Wij beseffen ons
maar al te goed dat voor veel mensen
politiek niet altijd even hip is en wellicht ook vaak als saai gezien wordt.
Dat is het absoluut niet. Onze fractie
bestaat uit een heel kleurrijk gezelschap van mensen van verschillende

komaf en allen met een andere expertise. Eigenlijk een mooie afspiegeling
van onze samenleving. Wij proberen op vele manieren met mensen in
contact te komen en te blijven. Zoals
bijvoorbeeld in december nog met
het rondbrengen van onze oliebollen
naar verschillende verzorgingshuizen.
Dit levert altijd leuke gesprekken en

inzichten op, die wij weer mee nemen
in onze visie en besluitvorming. Ik
noem dat voor mezelf politiek ondernemen. Maar wat ook leuk is, is dat wij
als CDA een initiatief hebben opgezet met de naam Ondernemen MET
Politiek. Waarom? Omdat ondernemers
signalen geven dat men daar behoefte
aan heeft. Ook voor ondernemers willen we toegankelijk en bereikbaar blijven en samen verbeterpunten, visies
met elkaar delen waar ondernemers
met het ondernemen tegenaan lopen.

Het moet juist zo zijn, dat iedereen
verder komt met de politiek. Onze eerste bijeenkomst dit jaar is op woensdag 30 januari bij Equestrian Parc de
Peelbergen vanaf 19.30 uur. Wij zorgen
voor interessante sprekers binnen en
buiten de politiek. Dus ondernemers
in Horst aan de Maas, onderneem met
ons mee. Want onze overtuiging is dat
je verder komt met de politiek, zeker
met het CDA.
Alex Janssen,
Raadslid CDA Horst aan de Maas

Mooie tijden in Horst aan de Maas
Afgelopen vrijdag werd de traditionele nieuwjaarsreceptie gehouden. Deze bijeenkomst had de naam ‘Mooie tijden in Horst aan de
Maas…’
Een terechte constatering als
we vooruitkijken naar het OLS, Horst
aan de Maas 800 en de voortgang
van de vijf groene initiatieven die
de gemeente op de duurzame kaart
hebben gezet met het winnen van
European Green Leaf Award 2019.
Ik vind echter dat we er naar
moeten streven dat mooie tijden

in Horst aan de Maas voor iedereen
gelden. Dit voornemen is praktisch
onhaalbaar, want bij iedere beslissing
die we nemen is iemand ‘de dupe’.
Als je een beslissing neemt over een
dossier dat gevoelig ligt of veel impact
heeft dien je helder en duidelijk te
communiceren. Het thema arbeidsmigranten is zo’n lastig dossier en een

thema waar nieuw beleid voor wordt
gemaakt. Echter zien we nu een ongewenste situatie ontstaan. Daarom hebben wij het college afgelopen
weekend om opheldering gevraagd
over de gang van zaken rondom de
afgegeven vergunning voor de huisvesting van vierhonderd arbeidsmigranten nabij Sevenum. De wethouder
heeft de raad op 4 december geïnformeerd over de vergunning die
verleend zou gaan worden. Deze
vergunning is op 20 december ver-

leend, vlak voor de kerstvakantie, en
de ondernemer wil nu meteen gaan
bouwen. De timing en het uitblijven
van communicatie leidt tot maatschappelijke onrust en de buurtbewoners
voelen zich overvallen. Het vertrouwen
moet hersteld worden en de communicatie moet voortaan open en helder.
Alleen dan creëren we een basis voor
mooie tijden in Horst aan de Maas voor
iedereen.
Maarten Voesten,
D66+GroenLinks

Een jaar vol kansen
Het nieuwe jaar is alweer bijna twee weken oud wanneer deze
column verschijnt. Hopelijk heeft u een aantal mooie dagen achter de
rug. Dagen van gezelligheid, maar vaak ook van bezinning. Terugkijken
op het voorbije jaar en vooruitkijken naar het nieuwe jaar. Dat hebben
wij binnen de VVD Horst aan de Maas uiteraard ook gedaan.
Het afgelopen jaar kwamen we,
dankzij de steun van veel mensen uit
onze gemeente, na jarenlange afwezigheid weer terug in de gemeenteraad van Horst aan de Maas. Het was
even wennen. Voor ons als raadsfrac-

tie, maar ook voor de andere politieke
partijen. Inmiddels hebben we onze
plek wel gekregen en zijn we bekend
met de zaken die spelen.
Bij de begrotingsbehandeling voor
2019 hebben we aangegeven dat het

zaak wordt dat de coalitiepartijen
nu eens eindelijk met hun concrete
voorstellen gaan komen. Daar zullen
we de komende tijd naar uitzien en
onze mening over vormen. Maar ook
zaken als de huisvesting van arbeidsmigranten, de roep om nog eens goed
te kijken naar de prioriteiten van de
handhaving en de ontwikkelingen
rondom de bibliotheek zijn onderwerpen die ons bezighouden.
Laat ons weten wanneer u denkt

dat we u ergens mee kunnen helpen. Of wanneer u denkt misstanden
te zien. We gaan dan graag met u in
gesprek. Contact opnemen kan eenvoudig via Facebook vvdhorstadmaas
Het voorliggende jaar biedt kansen. Die willen we graag zo optimaal
mogelijk gaan invullen en benutten.
En graag met u. Gewoon. Doen.
Peter Elbers,
VVD Horst aan de Maas

Niet alleen aansprakelijk stellen voor
de schade maar ook beslag laten leggen als men het risico loopt het geld
niet te krijgen? Ofwel alles inzetten
om het benodigde voor de gemeente
veilig te stellen? Of laten we de burger van de gemeente Horst aan de
Maas gewoon de rekening betalen?
Het is per slot van rekening toch
maar 4 euro per inwoner en van een
kale kip kun je niet plukken?
Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas
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aan
Nadja Bours

Januari
Ik vind januari altijd een
beetje een rare maand.
Alle feestdagen zijn geweest,
de vakantie is voorbij en alles
gaat gewoon weer verder
zoals het was.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Nadja Bours
14 jaar
Grubbenvorst
College Den Hulster

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag een wereldreis willen
maken, omdat het mij heel erg leuk
lijkt om alle culturen te zien en te kunnen beleven.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Zelf lijkt het mij leuk om nog piano te
leren spelen, omdat het mij leuk lijkt
om bekend te worden aan de hand
van mijn goede pianostukken net als
Mozart of Bach.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Teleporteren, omdat ik zelf heel erg
lui ben. Het lijkt mij leuk en makkelijk
om van de ene plek naar de andere
plek te kunnen teleporteren zonder
uren in de auto te zitten of heel erg
lang moeten fietsen. Het is ook heel
erg handig om het te gebruiken
voor school, dan kan ik langer uitslapen.

In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Forrest Gump. Ik ben van mening dat
het een van de mooiste films is die
ooit gemaakt is. Zelf zou ik het meisje
willen zijn dat dan uiteindelijk zegt
tegen Forrest: ‘’Run Forrest run!’’
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Ik zou dan graag in Amerika zijn
geboren, omdat ik het een gaaf land
vind om in te wonen. Dat komt door
alle grote steden die daar zijn en alle
fastfoodketens, ook zie je in films
bepaalde scènes die me ook leuk lijken als dat in Nederland zou gebeuren.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Meestal precies op tijd maar als ik
afspreek om te verzamelen om bijvoorbeeld naar school te gaan kom ik
meestal te laat. Maar als ik met vrienden afspreek ben ik wel altijd precies
op tijd.
Hoe heb je je beste vriendin
ontmoet?
Dat was op ‘t Nest, de kinderopvang.
Daar waren we al goede vrienden

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

maar later toen zij bij mij in de klas
kwam werden wij beste vrienden.
Na tien jaar zijn we nog steeds beste
vrienden en zit zij nog steeds bij mij
in de klas.
Waar ben je verslaafd aan?
Mijn telefoon, want ik vind het een
heel erg verslavend ding. Elke keer
als mijn telefoon trilt, geluid maakt of
oplicht dan kijk ik automatisch en reageer ik ook vaak snel.
Heb je een bijnaam?
Ja, ik word vaak ‘Nad’ of ‘Natasja’
genoemd maar dat is meestal door
mijn vrienden. Vroeger werd ik ook
wel eens nacho genoemd.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Dat je elkaar respecteert zoals je bent,
dat je elkaar alles kan vertellen en dat
je elkaar steunt, wat er ook gebeurt.
Voor mij zijn dat echt de kernaspecten
van een goede vriendschap.
Zou je liever twee keer zo slim zijn
of twee keer zo mooi zijn?
Twee keer zo slim, omdat je dan een
goede baan zou kunnen krijgen en
dan veel geld verdient en dan een
fijne toekomst kan bieden aan jezelf
en je familie.

Wie kent jou het beste?
Mijn zus, omdat we veel met elkaar
praten en zij kent mij al mijn hele
leven, dus hebben we samen ook best
wel al veel meegemaakt.
Als je terug in de tijd zou gaan, wat
zou je jezelf voor advies meegeven?
Ik zou tegen mezelf zeggen dat ik
meer en beter moet leren, omdat het
belangrijk is dat ik alles onthoud wat
ik nu leer. En het is heel erg belangrijk als ik wil gaan slagen zodat ik een
goede opleiding kan doen en dan veel
geld kan gaan verdienen.
Welke emoticon gebruik je het
meest?
De kus-emoticon, omdat ik vaak wel
iets gemeens zeg maar het niet helemaal zo bedoel. Dan zet ik er een
kus-emoticon achter en dan ziet het er
liever en niet zo gemeen uit.
Dag of nacht?
Nacht, omdat ik ‘s nachts meer actief
ben dan overdag. Omdat ik in het
weekend of vakantie slaap tot diep in
de middag, dus dan heb ik helemaal
geen ochtend en dan verander ik heel
mijn slaapritme van alleen ‘s nachts
naar ook overdag en dan ben ik dus
‘s nachts meer wakker.

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

3 van de 4 slaagt!

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

Niet dat dat nou per se zo
gek is, maar je hebt niets meer
om letterlijk naar toe te werken.
Geen vakantie, geen
feestdagen, geen jaarwisseling.
Vandaag had ik weer mijn
eerste schooldag. Nu ben ik van
mezelf wel gewend dat ik er
altijd een beetje in moet
komen, maar vandaag had ik
dat nog erger dan normaal.
2019 is het jaar van de
examens, en ondanks dat ik dat
natuurlijk al wist, werd ik
vandaag weer even lekker met
de neus op de feiten gedrukt
doordat in zowat elke les even
extra duidelijk werd gemaakt
dat de examens er nu toch wel
echt aankomen, dat we nu écht
aan de bak moeten en dat het
vooral héél snel gaat en dat we
dat niet moeten onderschatten.
Allemaal leuk en aardig, maar
als deze periode net zo sloom
gaat als dat deze dag ging,
wordt het nog een lang jaar.
Ergens begrijp ik het natuurlijk
wel en is het goed om te
motiveren en om je bewust te
maken. Maar eigenlijk moet je
al het hele schooljaar ‘écht aan
de bak’ en gaat dit schooljaar
überhaupt wel snel. Maar in het
kader van eventuele ‘goede
voornemens’ is het misschien
wel goed om het extra te
benadrukken. Ik heb overigens
echt een hekel aan goede
voornemens, want ik denk dat
als je dingen wilt veranderen,
beter wilt gaan doen, dat je
daar op elk moment wel mee
kunt starten. Daar hoeft het
echt geen 1 januari voor te zijn,
hoe eerder hoe beter.
Sylke
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Grote winter
opruiming!

Naamgewazel
D’n Bok
6/15

kortingen tot 70%
0p dames- en
herenmode, schoenen
en nachtkleding!
(tenzij anders aangegeven)
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Tijdens carnaval heten de inwoners van de dorpen in Horst aan de Maas bijvoorbeeld Turftreïers,
Geiten of Dreumels. Maar waar komen deze namen eigenlijk vandaan? HALLO Horst aan de Maas ging op
onderzoek uit. Deze week: D’n Bok uit Swolgen.
Graag tot ziens bij:

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

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega die ons team
komt versterken. Wij zoeken een:

Allround Medewerker/
Tractorchauffeur (m/v)

De werkzaamheden bestaan uit alle voorkomende
werkzaamheden van zaaien tot oogsten, in de akkerbouw
en teelt van vollegrondsgroenten. Het is een afwisselende
en uitdagende functie, binnen een zeer gemotiveerd team.
Ben jij:
• zelfstandig en in teamverband inzetbaar;
• flexibel en collegiaal;
• in het bezit van minimaal rijbewijs B?
Heb jij:
• al relevante werkervaring opgedaan;
• de juiste motivatie en inzet?
Dan ben jij degene die wij zoeken!
Spreekt deze baan je aan, aarzel dan niet en mail naar
info@tacobedrijven.nl of bel naar 077-3976666.

Taco Agro B.V. Donkstraat 6a 5964 AJ Meterik
www.tacobedrijven.nl

WIJ ZOEKEN EEN

CHAUFFEUR

Carnavalsvereniging D’n Bok
uit Swolgen is opgericht in 1954.
Dat ging niet zonder slag of stoot,
vertelt de huidige vorst, Frank
Claessens. “Er was een aantal
mannen dat graag een vereniging
wilde oprichten, maar daarvoor
moest toestemming gevraagd
worden bij de pastoor. Die was in
eerste instantie tegen.” De pastoor gaf uiteindelijk toe en gaf
toestemming voor een carnavalsfeest in Swolgen. “De enige
voorwaarde die de pastoor had,
was dat er tijdens het 40-urengebed geen feest werd gevierd en
dat de raad dit gebed braaf zou
bezoeken”, vertelt Frank. Over het
ontstaan van de naam, doen twee
verhalen de ronde. “Het eerste

verhaal beweert dat de naam afstamt
van het woord ‘bukken’. In de vroegere kerk van Swolgen was de deur zo
laag dat de koster tegen iedereen zei
die de kerk binnenkwam: ‘Bòkt ôw’,
oftewel ‘Buk je’. Vandaar de naam ‘de
Bokken’”, zegt Frank. Het tweede verhaal is echter heel anders. “Dit verhaal beweert dat Swolgenaren vroeger
door velen als stijfkoppen en eigenwijzen gezien werden. In het dialect
werden wij uitgescholden voor ‘Bôk’.
Dat was al zo’n dertig jaar voor de
oprichting van de carnavalsvereniging,
en de oprichters zouden dit hebben
overgenomen.” Wat het echte verhaal
is, weet tot op heden niemand.
In de eerste jaren had de vereniging meteen een prins. “Deze werd
in de eerste vier jaar echter niet bij

zijn voornaam aangesproken”,
zegt Frank. “De eerste vier prinsen werden allemaal Sigbold
genoemd.” Hoe dat zo gekomen
is, beschreef Leo Elbers, de eerste prins en medeoprichter van de
carnavalsvereniging, op de website van D’n Bok: ‘Ik moest een
andere naam aannemen, want Leo
de eerste was ook zo algemeen.
Swolgen was per slot van rekening
een heerlijkheid mét een kasteel.
Ik koos voor prins Sigbold, afgeleid van ziegenbock, wat Duits is
voor geitenbok.’ Uiteindelijk bleek
de Bok een manier van concurrentie met de Tienraayse geiten.
“Swolgen wilde vroeger al boven
Tienray blijven, zoals een bok
boven een geit staat”, lacht Frank.

M/V

VOOR HET UITRIJDEN
VAN DE WEKELIJKSE HALLO

WERKZAAMHEDEN
Iedere woensdagavond breng je de nieuwe HALLO’S en bijbehorende folders,
vers van de pers, naar onze bezorgers. Op woensdagavond ben je vanaf 20.00 uur
tot ongeveer 01.00 uur in een van onze bestelauto’s onderweg.
Ben je wekelijks beschikbaar op woensdagavond, heb je een rijbewijs en zin om deel
uit te maken van ons enthousiaste Garçon-team, dan horen wij dat graag!
Garçon is een jonge en dynamische folderverspreider uit Horst met het grootste bereik
in de gemeente Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray. Wekelijks bereiken onze
bezorgers in dit gebied bijna 60.000 brievenbussen!
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar info@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Winterwandeling in Meerlo
In en rondom Meerlo vond zondag 6 januari de zeventiende winterwandeling plaats. Hier namen
zo’n achthonderd mensen aan deel. Zij liepen routes van 5,10 of 15 kilometer. De opbrengst van de
winterwandeling komt ten goede aan KWF Kankerbestrijding. Hiervoor gaat de organisatie zich
nog verder inzetten, door het organiseren van de 24-uurs wandelestafette SamenLoop voor Hoop in
Meerlo, op 25 en 26 mei.
Kijk voor meer informatie op www.samenloopvoorhoop.nl/horst-aan-de-maas of op Facebook.
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VogelWerkGroep IVN De Maasdorpen

Workshop tuinvogels herkennen
De VogelWerkGroep van IVN De Maasdorpen houdt op donderdag 10 januari een inleiding en een workshop
over het herkennen van tuinvogels. Deze bijeenkomst vindt plaats bij het Zoemhukske in Horst en start om
20.00 uur.

Kwekerij Litjens bv is een modern glastuinbouwbedrijf
met een teeltoppervlakte van 18,3ha gele en rode paprika.
Ter versterking van ons team en verdere professionalisering
van ons bedrijf zijn wij voor onze locatie in Meterik op zoek naar:

TEAMLEIDER LOGISTIEK

(M/V)

Een fulltime baan met leidinggevende en verantwoordelijke taken, afwisseling en
ruimte voor eigen initiatief. Ben jij diegene die ons team komt versterken?
Voor de volledige vacature en mogelijkheid tot solliciteren bekijk onze
website: www.kwekerij-litjensbv.nl of neem contact op met
Nicole Litjens tel. 06-12042451 of nicole@litjensbv.nl

Kwekerij Litjens bv Kempweg 16 5964 NE Meterik

Henny Grouls vertelt deze avond
over het ‘vogelvriendelijk’ maken
van de tuin, welk voer geschikt is
voor vogels, welke vogels men in de
tuin kan verwachten en hoe men ze
kan herkennen. Daarna wordt er
geoefend met de namen van de
diverse vogels aan de hand van

afbeeldingen. Aan het einde van de
avond kan het publiek de meest
voorkomende tuinvogels op naam
brengen en met kennis van zaken
meedoen met de Nationale
Tuinvogeltelling op 25, 26 en 27
januari waarover op deze avond
meer wordt verteld.

Aanmelden voor deze workshop
kan via webredactiecomcom@gmail.
com of via www.ivn.nl/afdeling/
de-maasdorpen
Neem voor meer informatie
contact op met Jacques Driessen 077
382 85 10 of jdriessenivn@xs4all.nl

HET MOOISTE CADEAU DAT
JE KUNT GEVEN IS JE TIJD.
HET MOOIE WAT JE TERUG KRIJGT
IS VOLDOENING EN VERDIEPING.
Spreekt deze tekst je aan?
Word dan zorgvrijwilliger bij ons.
Je hebt geen zorgachtergrond nodig; wij hebben zelf een
goede voorbereidingscursus. Deze cursus begint in maart 2019.

(Foto: Mariet Verbeek)

Horst aan de Maas 800
ontvangt cheque Rabobank
Stichting Horst aan de Maas 800 heeft een cheque ontvangen van het Rabobank Coöperatiefonds op
donderdag 3 januari in de Mèrthal in Horst. Voorzitter Arie Stas ontving een bedrag van 15.000 euro uit handen
van Rabobank-directeur Edwin de Bruijn.

Bel of mail
voor vrijblijvende
informatie of meld je aan.
www.hospicezenit.nl
T 0478 55 14 34
Hoenderstraat 95e, 5801 CJ Venray

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR VERSCHILLENDE ROUTES IN:

SEVENUM
centrum €

8,00 - € 12,50

(vergoeding afhankelijk
van de tijdsduur van de route)

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.
De cheque werd uitgereikt vanwege de vele activiteiten die Horst
aan de Maas 800 in 2019 gaat organiseren. De aftrap van Horst aan de
Maas 800 was op vrijdag 4 januari
in De Mèrthal tijdens de jaarlijkse

nieuwjaarsreceptie van gemeente
Horst aan de Maas. 2019 zal in het
teken staan van 800 jaar Horst aan
de Maas. Het oudste document over
de gemeente stamt uit 1219, waar de
overdracht wordt beschreven van de

Lambertuskerk in Horst aan de Abdij
van Averbode.
In alle kerkdorpen in de gemeente
worden er dit jaar verschillende activiteiten georganiseerd rondom dit
thema.

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Stroop
maken
Museum De Locht in Melderslo
houdt op zondag 13 januari
demonstraties smeden en stroop
maken. Daarnaast zijn er verschillende exposities te bezoeken.
De exposities ‘Slaapkamergeheimen’ met alledaags en bijzonder linnengoed en ‘Winter verbeeld’
met winterse taferelen gevat in
aquarellen, foto’s, schilderijen en
tekeningen zijn ook nog te bezoeken.
Kinderen mogen een voedsel-vogelverrassing maken en na afloop mee
naar huis nemen om op te hangen in
de tuin.

Prinsen
Griendtsveen
Griendtsveen is twee prinsen
carnaval rijker. Zondag 6 januari
werden prins Marco I en jeudprins
Kyan I bekengemaakt in De Zaal
in Griendtsveen.
Marco Buijs gaat carnaval in
met zijn adjudanten Niels Daniels
en Peter Spreeuwenberg. Marco I is
47 jaar, getrouwd met Ingrid en in
het dagelijks leven is Marc administratief medewerker bij Giebels
Meat in Helmond. Jeugdprins Kyan I
is 12 jaar oud en zijn adjudanten zijn
Jorrit van der Linden en Bas Knapen.
Kyan Claessens studeert op het
Alfrink Mavo in Deurne.

Henri I prins bij
De Krey in Broekhuizen
Henri Verhaeg is de nieuwe prins van carnavalsvereniging De Krey in
Broekhuizen. Hij werd op zondag 6 januari uitgeroepen tot 62e prins van
het Kreyenrijk. Tijdens de regeerperiode wordt Henri I bijgestaan door zijn
adjudant Tom van Megen.
Henri Verhaeg is 29 jaar en in het
dagelijks leven werkzaam als supervisor technische dienst bij Lamb Weston
in Broekhuizen. In zijn vrije tijd is Henri
regelmatig aan het toeren met zijn
motor of brommer. Zijn adjudant,
Tom van Megen, is 27 jaar en werkzaam bij Wicro Plastics in Kessel.
Tom is fanatiek slagwerker bij zowel
fanfare St. Nicolaas als fanfare Monte
Corona Kronenberg en Evertsoord.

Beiden houden van gezelligheid en
bezoeken met regelmaat een festival
of concert in de regio. Het motto van
Prins Henri I in de komende carnaval
in Broekhuizen is: Mit enne helm op
de kop of mit stök in hand, mugge wej
dit joar veur op de carnavalskrant.
Prins Henri I en adjudant Tom houden
op zondag 27 januari een receptie
vanaf 14.11 uur in ’t Kreyenest in
Broekhuizen. (Foto: ANGY PhotoDesign)

Dansgarde Hegelsom
driemaal zilver
Drie dansgroepen van carnavalsvereniging D’n Tuutekop uit
Hegelsom zijn tweede geworden tijdens een dansgardewedstrijd
in Velden op zondag 6 januari. Dit was de tiende editie en het
werd dit jaar georganiseerd door Gekke Maondaagvereineging
De Wuilus Velden. De Bambino’s behaalden in hun clownspakken
de tweede plek. Het was ook zilver voor de minioren met hun
‘reis om de wereld’. De minioren vertolkten een dans van Michael
Jackson en zij vielen eveneens in de prijzen. Zij wonnen ook
zilver.

SALE!

Like Trefcenter op Facebook voor leuke acties, nieuws en interessante kortingen

Je vindt ECHT ALLES bij Trefcenter
Nijmeegseweg Venlo | www.trefcenter.nl
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Met Vocal Group Almoos Kloos

St. Cecilia brengt
nieuwjaarsconcert
Muziekvereniging St. Caecilia uit America geeft op zondag 13 januari haar traditionele nieuwjaarsconcert in
de kerk van America. Dit concert begint om 14.30 uur.

AFSLAG10
VERBINDT
De feestdagen zijn weer voorbij en een nieuw jaar is van start
gegaan. Traditioneel is dit een moment om terug te blikken op
het afgelopen jaar, zo ook bij Afslag10. Het afgelopen jaar zijn er
mooie dingen gebeurd rondom Afslag10 en hier blikken we dan
ook graag op terug. Daarnaast stellen we in deze rubriek weer
een nieuwe partner voor, dit keer Viduro.
TERUGBLIK 2018:
EEN JAAR VAN MOOIE INITIATIEVEN EN VERBINDINGEN
In 2018 is er vanuit verschillende segmenten hard gewerkt om de
leefbaarheid van de gemeente Horst aan de Maas naar een hoger
plan te tillen en verbindingen te leggen. Het jaar werd traditioneel
gestart met de nieuwjaarsduik, die mede mogelijk werd gemaakt
door Afslag10.

De muziekvereniging brengt
het concert samen met Vocal Group
Almoos Kloos. Zij zingen veelstemmig a capella alle mogelijke stijlen
muziek in alle mogelijke talen. Tijdens
hun optreden besteden ze veel aandacht aan de presentatie en vullen
ze hun zang aan met een choreogra-

fie. St. Caecilia treedt voor de eerste keer op onder leiding van haar
nieuwe dirigent Jean-Pierre Cnoops.
Max van den Brand treedt als speciale
gast op en brengt een solo met orkest
op bastrombone. Max speelde onder
andere bij het Jong Nederlands Blazers
Ensemble en het Nederlands Blazers

Ensemble en timmert nu aan de weg
in binnen- en buitenlandse orkesten.
Hij studeerde cum laude af aan het
conservatorium van Rotterdam en studeert nu voor zijn master aan het conservatorium van Amsterdam. Na het
concert is er een gezamenlijke toost in
de Bondszaal. (Foto: Peter van Mierlo)

Buurtschap Het Dorp

Thomas en Gabriëlle
boerenbruidspaar Vöskesriek
Thomas en Gabriëlle vormen
het nieuwe boerenbruidspaar
van De Vöskes in Meerlo.
Buurtschap Het Dorp presenteerde
het nieuwe paar in sport- en
feestzalencentrum ’t Brugeind op
zaterdag 5 januari.

Daarnaast kreeg het Dendron College van Elsevier de kwalificatie
superschool. Ook stond 2018 bol van nieuwe initiatieven om
mensen in verbinding te brengen. Denk hierbij aan de organisatie
van Strand10, maar ook aan de bestuurdersavond en sponsoravond
die door Afslag10 zijn georganiseerd. Ook zijn de verbouwing
van de Kasteelboerderij en realisatie van een beweegroute door
Afslsag10 recentelijk gestart en is voor Kasteel Huys ter Horst een
nieuwe website ontwikkeld. Allemaal mooie initiatieven op het
gebied van sport, recreatie en cultuur die in 2019 ongetwijfeld een
vervolg gaan krijgen.
VIDURO NIEUWE PARTNER AFSLAG10
Om de leefbaarheid in de gemeente Horst aan de Maas naar een hoger
plan te tillen is Afslag10 continue op zoek naar nieuwe verbindingen.
Voor een succesvol structureel samenwerkingsverband zijn immers
betrokken partners nodig. Daarom zijn we ook bijzonder verheugd
dat we wederom een nieuwe partij als partner mogen binden aan
Afslag10: Viduro. Viduro is vanaf het startpunt betrokken bij Afslag10
en denkt vanuit strategisch marketing- en communicatieoogpunt
mee over de ontwikkelingen. “Door elkaar op te zoeken en te denken
in kansen, zijn wij ervan overtuigd dat we samen een uniek gebied
realiseren. Een gebied dat is ontstaan vanuit een droom waar Viduro
in gelooft en waar we graag onderdeel van uitmaken!”

De volledige naam van Thomas
luidt Thomas Martens van meester
Bart en Fien uit de Christinastraat.
Gabriëlle gaat in de carnavalstijd
verder onder Gabriëlle van Chris en
Kit van de Snèjer uit Den Bogerd.
Hun getuigen zijn Pieter en Peggy
Kusters, voluit: Pieter Kusters van
Piet van de Smid en Jo van de Mgr.
Jennekensstraat en Peggy, de bakkersdochter van Pierre en Tiny uit het
’t Pieëlhazeriek.

Vöskesvastelaovend
Op carnavalsmaandag 4 maart
verlooft het stel zich in de onecht in
Café Oud Meerlo en aansluitend is er
feest in zaal ‘t Brugeind. Naast het
uitkomen van het boerenbruidspaar, werd ook de carnavalsschlager
van Meerlo in 2019 bekendgemaakt.
Daaruit kwamen de Ald Prinse als
beste uit de telling met het nummer
‘De Vöskesvastelaovend’.

Sacha Gommans (links) en Niels van Gerven van Viduro

18

cultuur

10
01

Agenda t/m 17 januari 2019
do
10
01

Handwerkcafé

Jeugdprinsenbal

Tijd: 13.00-16.00 uur
Locatie: Cassandra Creatief Grubbenvorst

Tijd: 18.45 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Vöskes Jeugd
Locatie: Zaal en café ’t Brugeind Meerlo

Bingo

Uitkomen prins en
boerenbruidspaar

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Eetcafé Bej Ber Swolgen

vr
11
01

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

Let’s Dance

Tijd: 22.00 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

za
12
01

Tijd: 20.00-22.00 uur
Organisatie: dorpsraad America
Locatie: gemeenschapshuis Aan de Brug America

Dorpsraadvergadering

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: Gekke Maondig Verieniging De Peg
Locatie: Café Harmonie Lottum

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: dorpsraad Grubbenvorst
Locatie: ’t Haeren Grubbenvorst

Tijd: 21.00 uur
Locatie: OJC Knor Meterik

zo
13
01

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Atelier ’t Vlinderke Tienray

Prinsenbal

Knor Knalt

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Fanfare Eendracht Meerlo
Locatie: De Speulplats Meerlo

Creatief met vogelvoer

Dorpsraadvergadering

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging D’n Tuutekop
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

Brei- en haakcafé

De Korte Goes International

wo
16
01

Demonstraties stroop maken
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Repaircafé

Jeugdprinsengalabal

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

Tijd: 14.11-20.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel Melderslo

Schadijkse Trail

Voorstelling Emma wil leven

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: Schadijkse Trail
Locatie: Lorbaan 9a America

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: Solo Stories
Locatie: Mèrthal Horst

do
17
01

Raimonds & Santa
Tijd: 15.00-16.00 uur
Organisatie: Muziek Jong voor Oud
Locatie: Hof te Berkel Horst

Dorpsraadvergadering
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: dorpsraad Meterik
Locatie: Café ’t Hukske Meterik

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

Natuurlijke materialen in je keuken

Ook binnen jouw budget een
landelijke keuken op maat

Gratis *
montage
Als je jouw keuken in
maart 2019 laat plaatsen

* Geldig op keukens gekocht vanaf 1 januari 2019. Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

10
01

Medische
zorg
Huisarts en apotheek
Horst

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

Gebiedsteams
Gemeente Horst aan de Maas
ma t/m vr 08.00-12.00 uur
alleen via T 077 477 97 77
www.horstaandemaas.nl/
gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst
11 t/m 13 januari 2019
Tandartspraktijk De Brier
Leunseweg 53b, Venray
T 0478 58 72 73
14 t/m 17 januari 2019
Tand Totaal Vallen
Oostsingel 6, 5802 AN Venray
T 0478 58 66 05

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

America
zondag

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Koen Voesten nieuwe
prins Vöskes Meerlo
Koen Voesten is de nieuwe prins carnaval van carnavalsvereniging De Vöskes in Meerlo. Hiermee is hij de 72e
prins van Meerlo. Koen I is samen met zijn adjudanten Joris Gooren en Nick Arts op zaterdag 5 januari uitgeroepen.

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
donderdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo

Meterik

Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Priesternoodnummer
Alarmnummer

service 19

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

In een toneelstuk waarin de film
New Kids: Nitro op de hak werd
genomen, kwam het drietal uit.
Koen Voesten is 26 jaar en in zijn
dagelijks leven monteur van melkrobots. Zijn hobby’s zijn darten, wintersport, uitgaan en Koen is ook fan van
zijn plaatselijke club sv United 5.

Adjudant en goede vriend Joris
Gooren is 25 jaar en medewerker technische dienst bij Vorstermans
Ventilation in Venlo. De andere adjudant, Nick Arts, is 26 jaar en is inmiddels afgestudeerd op hbo ICT in
Heerlen.
Koen I gaat de komende tijd rege-

ren in Meerlo met zijn spreuk: ‘Mit dit
trio an d’n top, zetten weej samen mit
alle Vöskes de carnaval op ziene kop’.
Op zaterdag 26 januari houdt het
drietal een receptie in sport- en feestzalencentrum ’t Brugeind in Meerlo
van 20.11 tot 22.11 uur.
(Foto: FotoHuis Venray)
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Tummers
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Gratis levering
door onze eigen
bezorgdienst.
Als echte elektrovakspeciaalzaak bieden wij tal van
extra services die u normaal niet zou verwachten. Uw
aankoop leveren wij dan ook geheel gratis bij u thuis
af. En dat gebeurt volledig door onze eigen, deskundige bezorgdienst. Onze intern-opgeleide bezorgers
en installateurs zijn echte vakmensen met verstand
van zaken. Wilt u uw apparaat geïnstalleerd hebben,
of heeft u nog wat extra uitleg nodig? Dat is geen
enkel probleem. En natuurlijk nemen wij ook meteen
uw oude apparaat en verpakkingsmaterialen mee
terug. Wij laten het netjes bij u achter. Dat is genieten
zonder zorgen!
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KG

1400
T/PM

949,-

699,-

4K

ULTRA HD

1199,-

Wasmachine / L8FE84CS

4K TV / 49PUS8503

• A+++ • 8 KG Vulgewicht • 1400 t/pm • Duurzame ÖKOInverter-motor
• ÖKOMix-technologie voor een gelijkmatige verdeling van wasmiddel

• 49 inch (124 cm) • 4K Ultra HD • Ambilight • Smart TV met Android
• 2800 Picture Performance Index • P5 Perfect Picture Engine

Tummers

6 winkels in Limburg: Roermond - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

899,-

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

