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Van fabriek
naar museum
Van Nederlands laatste werkende kantfabriek tot een museum dat jaarlijks gemiddeld 9.000 bezoekers trekt. Museum De Kantfabriek in Horst werd tien jaar geleden
officieel geopend en is inmiddels uitgegroeid tot een autoriteit op het gebied van textiel. Lees verder op pagina 05

2019 jaar voor visitekaartje
Omroep Reindonk
Omroep Reindonk en Omroep Venlo waren tijdens de raadsvergadering op dinsdag 15 januari aanwezig
om alle vragen te beantwoorden rondom de mogelijke samenwerking van de twee omroepen. Daaruit bleek
vooral dat 2019 het overbruggingsjaar moet zijn wil Reindonk samengaan met Omroep Venlo.
Evert Cuijpers, directeur van
Omroep Venlo, en Arie Stas, voorzitter van Omroep Reindonk, waren
aanwezig om meer duidelijkheid te
geven. Cuijpers was duidelijk waar
het over gaat voor wat betreft de
Venlose omroep. “Het document dat
we eerder hebben gepresenteerd
over de plannen van het samengaan,
staat vast. Hierin staan alle ideeën
die gaan over het financiële plaatje,
de toekomstplannen en de redactio-

nele versterking. Het wordt zeker geen
Venlose overname, want onze ambities liggen op één lijn. We gaan er
beiden geen cent op vooruit, maar
worden wel een sterkere speler in
onze branche.”

Beslissend
Meerdere raadsleden vroegen af wat er in 2019 gaat gebeuren. De grote vraag luidde: gaat
Omroep Reindonk samen met Omroep

Venlo of wordt het een totale
vrijwilligersorganisatie?Daar konden
de beide omroepen nog geen direct
antwoord op geven. “2019 zal beslissend zijn”, zegt Cuijpers. “Dit jaar
gaan we werken aan het overbruggingsjaar. Beiden willen we graag
samenwerken en we gaan nu kijken
hoe en waar nodig. Dit jaar gaan we
echt werken aan ons visitekaartje.”
Lees verder op pagina 02
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SGN Fonds opgeheven

Upgrade voor speeltuin Klein Oostenrijk
Het SGN Fonds uit Horst heeft besloten zichzelf op te heffen en gaat
een deel van de gelden investeren in het herinrichten van de speeltuin bij
De leste Geulde, beter bekend als Klein Oostenrijk. De werkzaamheden
voor de herinrichting zijn inmiddels begonnen.
Het SGN Fonds ontstond na de
verkoop van wijkgebouw
’t Östenriekske. Het fonds was er om
de gelden van de wijk te beheren en
had als doel om de leefbaarheid van
de Norbertuswijk, en ook de rest van
Horst, zo hoog mogelijk te houden en
het sociaal-culturele aspect in de wijk
te ondersteunen. “Zo hebben we de
jeu-de-boulesclub financieel ondersteund, boeken over de Horster
historie gesubsidieerd en droegen we
ieder jaar bij aan de ijsbaan in Horst”,
zegt Joop de Hoon van het SGN Fonds.
Nu het SGN Fonds stopt, is besloten
om de restgelden nog te investeren in

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren

een aantal projecten. Onder andere de
herinrichting van de Kabroeksebeek
en het Huis van de Wijk kregen al een
deel van het geld en een ander deel
wordt dus geïnvesteerd in de herinrichting van Klein Oostenrijk.
Samen met de gemeente en
enkele wijkbewoners werd er een plan
gemaakt voor een upgrade van de
speeltuin. “De speeltuin is wat verouderd”, aldus De Hoon. “Het is dan
ook de bedoeling dat het een mooiere speeltuin gaat worden. Een aantal
toestellen gaat weg en daar komen
nieuwe voor in de plaats. Zo komt er
onder andere een kabelbaan, dat was
een van de wensen. Het is de bedoeling dat het gedeelte aan De leste
Geulde meer toestellen voor de jonge
kinderen gaat bevatten, en dat het
wat verder naar achteren steeds meer
voor de wat grotere kinderen wordt.”
Naast de toestellen wordt bovendien
de omheining aangepast en komt er
nieuwe beplanting in de speeltuin.
De Hoon: “Het moet een visitekaartje

voor Horst worden.” De speeltuin krijgt
na de herinrichting een nieuwe naam:
’t Östenriekske, naar het voormalige
wijkgebouw.

De werkzaamheden in Klein
Oostenrijk zijn op donderdag 10 januari van start gegaan. Op maandag
14 en dinsdag 15 januari werden de

nieuwe toestellen geplaatst. Wanneer
de speeltuin helemaal klaar is en er
weer gespeeld kan worden, is nog niet
bekend.

www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Niels van Rens
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Jélena Bours, Aniek van den
Brandt, Iris Cöp en Sylke Deters
Fotografie
Jos Derks
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Marianne Pirlo
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

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

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

Redactie zoekt persoonlijke verhalen

Horst aan de Maas 75 jaar bevrijd
Horst aan de Maas is dit jaar 75 jaar bevrijd. De redactie is daarom op zoek naar mannen en vrouwen die hun persoonlijke verhaal willen vertellen over de oorlog en de bevrijding.
HALLO Horst aan de Maas
besteedt dit jaar speciale aandacht
aan de bevrijding van de kernen in
november 1944. Dit wil zij doen in de
vorm van een serie artikelen, aan de
hand van persoonlijke verhalen van
inwoners, foto’s, dagboekfragmenten of andere documentatie.

Ervaringen vertellen
Wilt u uw verhaal vertellen, of
kent u iemand die bereid is zijn of
haar ervaringen over de periode
1940-1944 te vertellen?
Heeft u foto’s uit de oorlogsjaren of andere interessante documenten die iets vertellen over de
oorlogsperiode in Horst aan de
Maas? Neem dan contact op met de
redactie via 077 208 32 01 of stuur
een mailtje naar
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Een bevrijdingsoptocht in Sevenum (Foto: Heemkundevereniging Sevenum)
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2019 jaar voor visitekaartje
Omroep Reindonk
“Als we samengaan, kunnen we
niet meteen al grote projecten starten, maar moeten we mondjesmaat
aan de slag om ons te faciliteren in
onze arbeidsmarkt. Hiermee moeten
we dus ook een speler worden in de
commerciële wereld, zodat bedrijven
interesse in ons hebben. Dat gaat niet

zomaar.” Ook werd er gepraat over
de nieuwe locatie van een mogelijke
nieuwe omroep. “De plannen zijn er
om ons te vestigen in het gerenoveerde pand van ’t Gasthoês dat in
2020 klaar moet zijn”, zegt Cuijpers.
Daar zouden, naast de vrijwilligers,
drie professionele krachten in een

redactie komen te zitten. De kwaliteit van de apparatuur die Omroep
Reindonk tot hun beschikking heeft,
wordt ook onder de loep genomen.
Onder andere de radioapparatuur zou
ondermaats zijn. “Hier moeten we
ons dit jaar nog in verdiepen”, zegt de
directeur van Omroep Venlo.

De komende maanden moet er
meer duidelijkheid komen over de
toekomst van Omroep Reindonk. Het
staat vast dat de twee partijen graag
met elkaar samen willen werken.
“Dit zou het beste voor beiden zijn”,
zegt Arie Stas. “We worden hier allebei
beter op.”
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Werkzaamheden begonnen

Herinrichting Kabroeksebeek America
eindelijk van start
Het heeft even geduurd, maar de werkzaamheden aan de Kabroeksbeek in America zijn van start gegaan.
Al in 2006 werd de eerste hand gelegd aan de plannen voor aanpassingen aan de beek. De aanpassingen moeten wat problemen oplossen en het centrum van het dorp verfraaien.

satie ervan. De bomen zijn gekapt en
er wordt gewerkt aan de bochtjes,
die de Kabroeksebeek in het centrum van America een leuker, speelser uiterlijk moeten gaan geven.
Hesp: “Het eerste doel van de herinrichting is voor ons de verfraaiing
van de Kabroeksebeek en van het
centrum van America, maar er worden ook wat praktische problemen
opgelost die er waren met de beek.”
Hoewel de dorpsraad van America
10.000 euro aan prioriteitsgelden
heeft gereserveerd en de gemeente
ook een bijdrage doet, wordt het
grootste deel van de kosten betaald
door het waterschap.

Veranderingen

In 2005 stuitte de dorpsraad op
een schets van de Kabroeksebeek,
waar deze niet als rechte stroom
getekend was, maar als kabbelend,
kronkelend beekje. Een mooi idee,
zo vond de dorpsraad, en ze besloot
te gaan kijken of er mogelijkheden
waren om de schets te realiseren.
In 2006 werd er een plan gemaakt
om de beek wat meer te laten

kronkelen en een jaar later kwam de
dorpsraad daar over in contact met
het waterschap. “Het waterschap
deed op dat moment meerdere van
zulke projecten”, vertelt Marco Hesp
van de dorpsraad. “Het plan was er
al, maar toen moest er binnen het
waterschap nog besluitvorming
plaatsvinden en moesten de benodigde financiën gevonden worden.

Het duurde ook lang, omdat er nog
grondposities verworven moesten
worden in het Meterikse gedeelte
van de beek. Dat zijn de belangrijkste
redenen waarom er zo veel tijd
overheen is gegaan.”
Nu, zo’n dertien jaar nadat de
eerste plannen voor de herinrichting van de Kabroeksebeek werden
gemaakt, is begonnen aan de reali-

De herinrichting is er een die
behoorlijk wat veranderingen met
zich meebrengt voor America:
“Er komen twee lussen in de beek,
één ter hoogte van de Zouavenstraat
en één ter hoogte van de Diepe
Kuilestraat”, vertelt Hesp. “Op beide
punten verdwijnt bovendien de bosschage, die wordt vervangen door
veel rustigere begroeiing.” Die lussen zijn niet de enige veranderingen. “Er zijn ruim vijftig knotwilgen
gekapt, waarvan er veel te dicht bij
de beek stonden. Daardoor werd het
steeds moeilijker om de beek schoon
te houden, omdat de machines die
daarvoor nodig zijn er niet meer door
konden. Meer dan de helft van de
knotwilgen had bovendien de beste
tijd wel gehad. Er komen nieuwe
knotwilgen voor in de plaats, maar
dat zijn er wel minder en ze worden

strategischer geplant. Zo moet het
er allemaal wat ruimer uit komen te
zien”, vertelt Hesp. Ook ter hoogte
van de Doenssenstraat wordt een
aanpassing doorgevoerd. “Het veegpad is daar dermate ver weggezakt,
dat de grasmaaier er niet meer overheen kan. Er moet daarom beschoeiing worden gerealiseerd, zodat de
grond op zijn plaats blijft en niet
meer de beek in vloeit.” Een laatste plan dat er ligt is de aanleg van
een vissteigertje ter hoogte van de
Kabroeksestraat en het Mandersplein.
Hesp: “Dat is een leuk, speels element waar men op kan staan en
kinderen eventueel een hengeltje uit
kunnen werpen.”
Tijdens het proces heeft de dorpsraad nauw contact gehouden met de
omwonenden van de Kabroeksebeek.
“De reacties op de herinrichting zijn
over het algemeen erg positief. Wel
was er even wat gedoe rondom de
knotwilgen. Die worden normaal
iedere twee jaar geknot, maar dat
was nu al zo’n drie, vier jaar niet
meer gebeurd, omdat de werkzaamheden ieder moment konden beginnen. Er werd wat geklaagd dat ze veel
te groot werden. Dat hadden wij ook
graag anders gezien, maar inmiddels
zijn die bomen allemaal gekapt en
binnenkort komen er nieuwe, dus dat
probleem is er niet meer”, lacht Hesp.
“De buurt is verder enthousiast en
gaat ook helpen met het bijhouden
van de Kabroeksebeek na de herinrichting.” De werkzaamheden rondom
de Kabroeksebeek worden naar verwachting half maart afgerond.

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

St. Jansstraat 5
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5964 AA Meterik
Meterik
Tel: 077-2300015
077-3526885
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Vier generaties in Melderslo
Met de geboorte van Imke van Rens zijn de vier generaties in haar familie compleet. Imke is de
dochter van Loes Verstraaten uit Melderslo en het tweelingzusje van Tuur. Overgrootmoeder is Roos
Wientjes uit Haps. Oma is Angela Verstraaten uit Horst.

€ 18,50
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Fusieclub mogelijk naar sportpark Meterik
Mogelijk dat het huidige sportpark in Meterik de meest geschikte locatie is voor de fusievereniging van voetbalclubs RKSV Meterik en AVV America en Tennisclub America. Dat bleek
tijdens een informatiebijeenkomst van de drie verenigingen samen met gemeente Horst aan de Maas woensdag 9 januari.
AVV America en RKSV Meterik
gaan fuseren en willen een gezamenlijk nieuw sportpark. TC America
heeft zich hierbij aangesloten, omdat
ook deze vereniging profijt kan hebben van een nieuw onderkomen.
De werkgroep SAAM, bestaande
uit vertegenwoordigers van de drie
clubs, heeft een aantal locaties

onderzocht en meldde in december 2017 de voorkeur te geven aan
een terrein aan de Eickhorsterweg.
De gemeenteraad van Horst aan de
Maas stelde 155.000 euro beschikbaar voor verder onderzoek.
Afgelopen mei bleek echter dat
Waterschap Limburg het terrein op
het oog heeft om het teveel aan

Automobilist
verliest kenteken
bij aanrijding
Een automobilist die op de Westsingel in Horst enkele verkeersborden
omver had gereden, heeft daarbij zijn kenteken verloren. Dat meldt de
politie in Horst zaterdag 12 januari op Facebook.

hemelwater afkomstig van glastuinbouwbedrijven in het gebied
Reindonk tijdelijk op te kunnen
vangen. Tijdens de informatiebijeenkomst van woensdag 9 januari passeerden enkele alternatieve
locaties de revue. De leden kunnen
echter ook kiezen voor één van de
bestaande sportparken.

Volgens de gemeente is dan het
sportpark in Meterik de meest kansrijke keuze, omdat daar al de bestemming ‘sport’ op ligt en ook met het
oog op de eventuele bouw van
een nieuwe sporthal. “Als we daarvoor kiezen, dan kunnen we sneller
aan de slag”, erkent Elbert Joosten
namens SAAM. “Maar een voor-

waarde van de fusie was echter dat
er een centrale locatie gekozen zou
worden. En de gemeente weet ook
dat er voldoende draagvlak moet zijn
onder de leden.”
De drie clubs beleggen nu elk een
ledenvergadering, waarna er vóór
1 maart een besluit genomen moet
worden, aldus Joosten.

Drie gastsprekers

Eerste editie
Ondernemen met Politiek
CDA Horst aan de Maas organiseert op woensdag 30 januari Ondernemen met Politiek. In Equestrian
Centre De Peelbergen in Kronenberg spreken drie gastsprekers over ondernemen en politiek en is er een
interactieve paneldiscussie.
Ondernemen met Politiek is
een terugkomende bijeenkomst.
Dit is de eerste editie van 2019.
Ger Koopmans, Gedeputeerde
Financiën, Sport en Cultuur, zal
praktijkgerichte casussen behandelen over wat de provincie

investeert in het ondernemersklimaat van Noord-Limburg. Daarna
zal wethouder Bob Vostermans
Koopmans’ verhaal vertalen naar
Horst aan de Maas. Frank van Gool,
CEO van OTTO Workforce, geeft zijn
blik op de lokale en regionale poli-

tiek en vertelt over thema’s als
de arbeidsmarkt, huisvesting en
macro-economische ontwikkelingen. De bijeenkomst begint om
19.30 uur en aanmelden kan door
een mail te sturen naar
ondernemenmetpolitiek@cda-hadm.nl

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

De cirkel is rond

Van fiscaal nummer naar
Burgerservicenummer en terug
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Ik herinner mij nog dat ik mijn eerste post kreeg van de Belastingdienst.
Het zal in de jaren 80 van de vorige eeuw zijn geweest. Ik had er niet om
gevraagd maar kreeg toch een persoonlijk fiscaal nummer toegekend.

De politie kreeg een melding dat
er op de Westsingel een voertuig
enkele borden uit de grond gereden
had. De chauffeur was daarna doorgereden. Omdat er een kentekenplaat op
de plaats van het ongeval achterge-

23 januari start in Venlo

Cursus Pools en Nederlands
voor Poolse medewerkers
www.cursusnederlands-pools.nl
: Bernadeta

bleven was, kon de veroorzaker snel
gepakt worden. “Deze persoon is
aangehouden en meegenomen naar
het politiebureau voor de verdere
afhandeling hiervan”, aldus de
politie.

Digitaliseren
van beeld en geluid
• film en video
• foto en dia’s
• muziek
info@studioadato.nl
077 351 48 44

www.studioadato.nl

Studio ADATO

Bedacht door de Belastingdienst
omdat het handig was alle fiscale
zaken van een belastingplichtige
te kunnen koppelen. Zo kon de
Belastingdienst bijvoorbeeld loonbelasting, inkomstenbelasting en omzetbelasting van dezelfde belastingplichtige aan elkaar koppelen omdat
deze onder hetzelfde fiscale nummer
werden geregistreerd.
Al snel had men door dat het
handig was om het fiscaalnummer
een grotere reikwijdte te geven
dan alleen de Belastingdienst. Het
fiscaal nummer werd Sofinummer
(sociaal fiscaal nummer) en later het

Burgerservicenummer (BSN). Het werkingsgebied van het fiscale nummer
werd ook steeds verder opgerekt, zo
konden moeiteloos bestanden worden
gekoppeld.
Inmiddels wordt het Burgerservicenummer gebruikt door Belastingdienst,
uitkeringsinstanties, gemeenten, in het
onderwijs, de zorg en tal van andere
overheids- en semioverheidsorganisaties. Het staat op je paspoort of
identiteitskaart. Zonder BSN besta je
niet voor de overheid, of anders gezegd
met een BSN besta je wél. Misbruik van
het BSN in de vorm van identiteitsdiefstal ligt dan ook op de loer.
Bij de invoering van de Algemene
Wet Gegevensbescherming (AVG)
is het BSN daarom genoemd als
privacygevoelig gegeven. De Autoriteit
Persoonsgegevens, die over de
handhaving gaat, heeft daarop de
Belastingdienst op de korrel genomen
omdat het BSN als onderdeel van het
omzetbelastingnummer verplicht moet

worden vermeld op bijvoorbeeld
facturen en daarmee gevoelig is voor
identiteitsdiefstal.
De Belastingdienst heeft tot 2020
om een oplossing te zoeken voor het
omzetbelastingnummer. Dat zal er op
neer komen dat ondernemers naast
hun BSN een nieuw fiscaal nummer
krijgen speciaal voor de omzetbelasting. En zo is de cirkel rond. Het fiscaal
nummer is ten onder gegaan aan zijn
eigen succes, leve het fiscaal nummer.

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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Van fabriek naar museum
In 2006 zag het ernaar uit dat na
bijna tachtig jaar de Zuid-Nederlandse
Kantfabriek in Horst voorgoed de
deuren zou sluiten. De eigenaar wilde
stoppen met het bedrijf en gegadigden om de fabriek over te nemen,
waren er niet. Zo’n belangrijk stukje
Horster geschiedenis mocht echter
niet verloren gaan, vond Stichting
Oudheidkamer Horst. “We wilden
ervoor zorgen dat het gebouw en een
deel van de machines bewaard zouden blijven”, vertelt Jan Janssen, toen
voorzitter van Stichting Oudheidkamer
Horst. “Daarnaast waren we als stichting op zoek naar een ruimte waar
we tentoonstellingen konden houden en onze spullen konden opslaan.
We zaten toen nog in het oude
gemeentehuis, daar was geen mogelijkheid om meer ruimte te creëren.”
Jan werd samen met zijn echtgenote Ietje en Huub Janssen kartrekker
van de in 2006 opgerichte Stichting
Museum De Kantfabriek. “Het eerste
wat we deden? Opruimen en schoonmaken”, zegt hij lachend. Van de honderdveertig kantklosmachines die er
ooit hebben gedraaid in de fabriek,
bleven er na verkoop nog zes over,
samen met één raschelmachine voor
nylonkant. “Doordat deze machines
behouden zijn, kun je de geschiedenis
van de kantfabriek letterlijk vasthouden. Dat maakt het veel levendiger.”
Voordat het museum in 2009 officieel werd geopend, moesten er nog
wel wat hobbels overwonnen worden.
Zo maakte de buurt zich zorgen over
mogelijke overlast van parkerende

bezoekers en dan waren er nog de
financiën. Het rijksmonument werd
uiteindelijk aangekocht door BOEi, die
zich inzet voor het herbestemmen van
industrieel cultureel erfgoed. Zij kocht
ook een parkeerterrein aan en hielp bij
het verwerven van subsidies.
Op 7 juni 2009 werden enkele tientallen gele ballonnen, met daaraan
vastgeknoopt zwarte kanten slipjes,
opgelaten, waarmee het museum officieel werd geopend. Voor hun verdiensten ontvingen Jan en Ietje die dag
beide een Koninklijke Onderscheiding.
Het aantal vrijwilligers groeide
de eerste jaren van vier naar ruim
honderdtwintig. Een in het oog springende expositie in die eerste periode
was de overzichtstentoonstelling over
twintig jaar Heideroosjes. De meeste
bezoekers trok echter de tentoonstelling Russische Traditionele Toegepaste
Kunst, die vorig jaar in het museum
te zien was. “Dat waren er precies
11.508”, weet Marcella Dings, sinds
2012 voorzitter van het museum. Waar
in de beginjaren vooral de focus lag op
het inrichten van de expositieruimtes,
besloot het bestuur eerst de zaken af
te handelen die eerder waren blijven liggen omdat er niet voldoende
geld was. “Zo moest het buitenwerk
geschilderd worden en enkele ruimtes
worden opgeknapt. Daarnaast hebben we de loods grenzend aan het
parkeerterrein kunnen kopen, zodat
we daar een werkplaats en een extra
cursuslokaal onder konden brengen.” De uitleentextielbibliotheek
werd uitgebreid naar ruim 12.000

boeken, doordat de collectie van de
STIDOC (Stichting Textiel Informatie en
Documentatie Centrum) ondergebracht
werd in het museum.
Het museum is inmiddels landelijk bekend, zegt Marcella en ook
Belgische bezoekers weten de weg
naar Horst te vinden. “We proberen
in onze tentoonstellingen een goede
balans te vinden tussen exposities die
echte textielliefhebbers trekken en
interessante exposities voor bezoekers
die wat minder kennis hebben van
handwerktechnieken.” Het komende
jaar worden de archeologische stukken, afkomstig van onder andere
de opgravingen bij het kasteel Huys
ter Horst en De Smidse in Horst, in
een nieuwe ruimte tentoongesteld.
“Ze staan nu even opgeslagen, omdat
ze eigenlijk niet passen bij de geschiedenis van de textiel. We willen op
de eerste verdieping een ruimte met
een vaste tentoonstelling inrichten.
Genealogie, streekgeschiedenis en
archeologie zijn dan bij elkaar te vinden. We hebben nog ideeën genoeg”,
beaamt ze. “Ik vind het geweldig om
te zien hoe het museum is gegroeid”,
complimenteert Jan Janssen de huidige voorzitter. “Dat hebben ze echt
goed gedaan.”
Het museum viert het jubileum
het hele jaar door met diverse activiteiten, waaronder drie speciale exposities. De eerste in die reeks, Technieken
waardoor stoffen ‘ontstaan’, wordt
zondag 20 januari geopend.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdekantfabriek.nl

Brand in voormalige
champignoncel
Aan de Eikelenbosserdijk in Melderslo heeft zondagavond 13 januari
brand gewoed in een voormalige champignoncel. Daarbij raakte niemand gewond.
De brand ontstond rond 18.20
uur. De brandweer had het vuur snel
onder controle en kon al gauw het
sein brandmeester geven. Bij de
brand waren geen personen betrokken.

De champignoncel wordt particulier verhuurd. De huurders
bewaarden er gereedschappen in.
Wat de schade en de oorzaak van de
brand is, is nog niet bekend, aldus
de politie.

Vuurwerkbomgooier
voor de rechter
De zaak tegen een 26-jarige man uit Blitterswijck dient vrijdag
18 januari voor de rechter. Hij wordt er onder andere van verdacht
vuurwerkbommen gegooid te hebben tegen een woning in Horst.
De man zou op 25 december 2017
een ontploffing veroorzaakt hebben
bij een woning in Horst, toen hij een
vuurwerkbom tegen de voordeur
van de woning gooide. Ook wordt
hij ervan verdacht personen van het

leven te hebben willen beroven door
een vuurwerkbom door een raam
van de voordeur van een woning te
Horst te gooien op 12 februari 2018.
Ook wordt hij verdacht van stalking
en illegaal wapenbezit.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Sevenum

Klassenweg € 12,50
Molenstraat € 10,00
industriegebied € 9,00
Furstenbergstraat € 8,50
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

HALLO op Ibiza
Jesse en Truus uit Lottum en Lynn uit Venlo zijn onlangs een paar dagen naar Ibiza geweest.
Eén van de leuke bezienswaardigheden volgens het drietal was de Hippy Market Punta Arabi op het
eiland Es Canar in Ibiza. Dit is een grote kleurrijke markt. Tussen het shoppen door hadden ze even
de tijd om de HALLO te lezen.

VOOR ELK FEEST
AVON DEN
TIJ DENS KOUDE
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G A SPA R A SO LS

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

06

nieuws

17
01

De strijd is gestreden, met telkens nieuwe moed
Verbazingwekkend krachtig
Het is nu op, zo is het goed

je hebt het leven geleefd
het op jouw manier gedaan
rustig heengegaan

Dapper in de strijd die hij heeft geleverd,
moeten wij hem loslaten.

Marga Seijkens-Wekx

Piet Poels

echtgenote van

echtgenoot van

Lies Poels - Veugen †

Jos Seijkens †
Zij overleed op 74-jarige leeftijd,
na een liefdevolle verzorging in Rooyhof.

pap, schoonvader, opa en overgrootvader van
Beegden Ans en Hendrik
Ronald en Bianca, Djeemy, Shenna
Davy
Kelly en Yasmine
Grathem Huub
Grathem Hennie en Anja
Melanie en Vinc
Marvin
Spaubeek Ger
Spaubeek Petra
Brunssum Jacques
Brunssum Wil en Longlong
Marieke
Wesley

Familie Wekx
Familie Seijkens
Venray, 13 januari 2019
Correspondentieadres: Molengatweg 1, 5961 PA Horst
Wij zijn voor het laatst met Marga samen op vrijdag 18 januari
om 11.30 uur in ’t Pelgrimshuis aan de Sint Jozeflaan 52, 5817 AD
te Smakt. Aansluitend begeleiden wij haar in besloten kring naar
het crematorium.
Marga is op haar kamer in Rooyhof, Julianasingel 67 te Venray,
waar u donderdag 17 januari tussen 19.00 en 20.00 uur
persoonlijk afscheid van haar kunt nemen.

Hij overleed op 86-jarige leeftijd.
Roermond, 14 januari 2019
Correspondentieadres:
Populierenhof 4, 6099 CW Beegden
We nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van
pap op vrijdag 18 januari om 10.30 uur in de dekenale kerk
van de H. Lambertus te Horst. Aansluitend begeleiden we
hem naar zijn laatste rustplaats bij mam op de begraafplaats,
Deken Creemersstraat 36 te Horst.

Wij willen iedereen bedanken voor de lieve woorden,
kaartjes, bloemen, bezoekjes en uw aanwezigheid tijdens het
afscheid van mien vrouw, os mam, oma en omi

Geboren

Senn
9 januari 2019
Zoon van
Kim Brouwers
en Ruud Cox
Tuinderslaan 59
5961 RP Horst

Geboren

Mies
8 januari 2019
Trotse ouders
Jeroen Koopmans
& Isa Scheepers
De Donckstraat 18b
5975 AC Sevenum

Geboren

Simon

4 januari 2019
Zoon van
Joop Giebels &
Heleen Vorstermans
Kloosterstraat 90b
5971 BD Grubbenvorst

Nel van Issum-van Helden
Zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en
zal ons kracht geven om verder te gaan.
Familie Van Issum

Op 11 januari 2019 is aan de
Universiteit van Amsterdam
gepromoveerd

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

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

Dankbetuiging

uit Horst.

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

Wij, Gerda en Ger, Linda en Mark,
René, feliciteren haar met het
halen van de titel Doctor.

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

hebben ons erg goed gedaan. Wij hebben dat bijzonder
gewaardeerd en willen u allen daarvoor hartelijk danken.

Riek Siebers-Thielen
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

GERRIE
VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

T 06 - 19 08 28 14
www.gerrievandenhoef.nl

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Dag en nacht bereikbaar

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

www.theoarts.com

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

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

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

w w w. b o b n o t e n . n l
0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

T.k. gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploegen/
frees/spitmachine/kieper/mesttank/
weibloter/schudder/hark/maaier/
tractor enz. V. Dijk 06 19 07 69 59.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Atelier De Stal. Maandagavond
schildercursus en woensdagmiddag
kinderkunst. Interesse? Aniet
06 10 09 87 94 en www.atelier-destal.nl
Te huur: opslag/bedrijfsruimte
Grubbenvorst, 180 m2, elect rolpoort,
aparte ingang. Info 06 53 76 96 98.
Tijdelijke huurwoning Sevenum.
Ong 75m2 gemeubileerd appartement
met eigen tuin + oprit in hartje
Sevenum. Geen huisdieren. Info: mail
naar huurwoningsevenum@hotmail.com
Stookklaar appel-kachelhout te koop
€ 35,- per kuubskist. Op te halen in
Baarlo Theo Görtz 06 50 26 07 02.
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Plaggenhouwers

Tijdens carnaval heten de inwoners van de dorpen in Horst aan de Maas bijvoorbeeld Turftreïers, Geiten of vroeger geen vrij om carnaval te vieDreumels. Maar waar komen deze namen eigenlijk vandaan? HALLO Horst aan de Maas ging op onderzoek uit. ren. Zij besloten toen om twee weken
Deze week: de Plaggenhouwers uit Grubbenvorst.
eerder, op hun eigen manier, een
dag carnaval te vieren. Zo is de gekke
maandag ontstaan.”
De naam Plaggenhouwers stamt
af van het ontginnen van het veen
in de regio. “De personen die dit
werk deden werden plaggenhouwers
genoemd”, vertelt Gé. “De plag (een
soort gras, red.) die gewonnen werd,
werd gebruikt als mest voor in koeienstallen.” Vroeger werd plag ook
gebruikt voor het bedekken van daken.
“Dat zijn de zogenoemde plaggenhutten. Die schijnen hier vroeger veel
gestaan te hebben”, zegt Gé.
De vereniging is opgericht door
zeven of acht personen. Daarvan
leeft er momenteel nog één. “Wiel
Joosten is de enige oprichter die nog
leeft”, vertelt Gé. “Als hij over carnaval in Grubbenvorst begint, dan hoor je
alleen maar streken die de carnavalsvierders toentertijd uithaalden”, lacht
Gé. “Dat waren streken waarvan je je
nu niet meer kunt voorstellen dat jongeren die uithalen.”
De eerste twee jaar dat de verenivooral voor de rijkere mensen, die
In 1954 is de Gekke
er wel carnaval gevierd, maar dat
ging bestond had ze geen prins, maar
konden dat betalen.” Op die manier is
Maondaagsvereiniging de
was niet georganiseerd”, vertelt Gé
een opperplaggenhouwer. “Harrie de
in Grubbenvorst ook de gekke maanPlaggenhouwers in Grubbenvorst
Bexkens, oud-voorzitter van de verKapper was dit twee jaar”, vertelt Gé.
opgericht. “Voor die tijd werd
“Dat was niet zijn echte naam, maar
eniging. “Het carnaval van toen was
dag ontstaan. “De arbeiders kregen

Tevreden

Onderzoek naar
seniorenwoningen
door SP
De SP hield in de gemeente Horst aan de Maas eind 2018 een
enquête onder senioren naar de leefbaarheid, tevredenheid en
geschiktheid van seniorenwoningen. Het resultaat van dit onderzoek is
inmiddels gepubliceerd. Daaruit blijkt onder andere dat 90 procent van
de ondervraagden tevreden is met hun huidige seniorenwoning.
Een punt dat opvallend was, is
dat senioren tevreden zijn met hun
woning, maar dat er wel enkele
zaken aangepast moeten worden in
het pand. Als het gaat over de
levensloopbestendigheid van de
woning worden vooral ingrepen
genoemd als verwijderen van drempels, betere toegankelijkheid van de
doucheruimte, verhogen van het
toilet en bredere doorgangen. Een
aantal van de bewoners heeft met
deze klachten niet gewacht op
Wonen Limburg, maar zelf aanpassingen aan hun woning gedaan.

Tussen
leeftijdsgenoten
Een ander belangrijk punt is de
wijk. Een grote groep zou volgens
het onderzoek het fijn vinden om
tussen leeftijdsgenoten te wonen.
Vaak is het probleem dat buurtgenoten niet de Nederlandse taal machtig zijn en zo daalt de saamhorigheid
onder senioren. Een veel genoemde
opmerking onder de enquêteurs

van de SP aan de voordeuren van
de senioren was: “We hebben geen
last van de Polen hiernaast, maar we
kunnen er niet mee praten en hebben dus geen contact.”
Het onderzoek is gepresenteerd
aan burgemeester Ina LeppinkSchuitema en wethouder Vostermans
tijdens de raadsvergadering van
dinsdag 15 januari.
De SP onderzocht een groot deel
van de bewoners van seniorenwoningen in de gemeente, waarvan
ongeveer twee vijfde reageerde.
Dit onderzoek is gestart na een eerder onderzoek, gedaan onder de
senioren inwoners van Hegelsom.
De SP heeft de vragenlijst bij alle
seniorenwoningen uitgedeeld die
geregistreerd staan bij Wonen
Limburg. De kern Hegelsom werd
overgeslagen vanwege het eerdere onderzoek. Meterik werd ook
niet meegeteld omdat daar al een
project loopt met seniorenwoningen. Evertsoord is ook overgeslagen
omdat Wonen Limburg daar geen
seniorenwoningen heeft.

hij was wel kapper van beroep.
Harrie was de grootste spreker van
het dorp, daarom werd hij opperplaggenhouwer. Het jaar daarna
wilde niemand hem opvolgen, dus
moest hij nog een keer”, lacht Gé.
Het bijzondere aan de
Plaggenhouwers is dat zij, naast een
vorst, ook twee champieters hebben. “Deze kwamen begin jaren 60.
Champieters zijn een soort politieagenten die de rust rondom carnaval
bewaken. Het is ontstaan als flauwekul. Het is zijn eigen leven gaan
leiden en uitgegroeid tot wat het nu
is.” Dat het een grote eer was om
champieter te zijn, bleek wel uit het
grote animo die er vroeger voor was.
“Mensen die heel graag champieter
wilden worden, werden gescreend
door de allereerste champieter. Een
heel jaar moesten deze mensen
dan doen wat hij zei. Zo kreeg Fer
Peeters ooit de opdracht om pieren
te gaan vangen. De eerste champieter viste namelijk graag, dus die
kon hij goed gebruiken. Dat deed Fer
echter niet en toen raakte hij meteen gebrouilleerd”, lacht Gé. “Zo zijn
er meerdere personen die heel
graag champieter wilde worden,
maar die nooit verder zijn gekomen
dan de screening.”

Discussie niet hijsen LHBT-vlag
De gemeente Horst aan de Maas hees geen regenboogvlag op de reactie op de Nashville-verklaring.
Jim Weijs van D66+GroenLinks vond dit teleurstellend. Hij riep de raad tijdens de raadsvergadering van
dinsdag 15 januari op tot discussie over dit onderwerp.
“We besloten als partij bij de
gemeente aan te kloppen om de
vlag te hijsen”, zegt Jim Weijs.
“De gemeente verschool zich uiteindelijk achter de reden van het ont-

breken van een vlaginstructie.” Weijs
vindt dit ronduit teleurstellend en
eiste discussie. Meerdere raadsleden
deelden de mening van Weijs. Yvonne
Douven van VVD stelde voor om iets te

doen met een regenboogzebrapad
of iets dergelijks. Hier wordt tijdens
de volgende raadsvergadering op
dinsdag 29 januari over gediscussieerd.

Op zaterdag 11 mei vindt de vijfde editie van
de avondloop Rundje Um ut Hundje plaats
in het centrum van Horst.
Het Rundje um ut Hundje is een laagdrempelig
hardloopevenement met een lokaal karakter.

SCHRIJF JE IN en loop mee op 11 mei
Gratis wedstrijdshirt voor de eerste 400 inschrijvingen.
Voor de eerste 500 deelnemers aan de kinder- en jeugdlopen is er een jeugdshirt.

Inschrijven en informatie:

www.rundjeumuthundje.nl
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Onverwacht snel, maar dankbaar dat hem verder lijden
bespaard is gebleven, hebben wij afscheid moeten nemen
van mijn man, onze pap, trotse opa en opa-opa

Jan Keijsers
echtgenoot van

Wies Keijsers - Wijnen
Hij overleed op 83-jarige leeftijd.
Horst, Wies
Horst, Pieta en Jan
Niek en Maartje, Soof, Juul
Rob
Kim en Piet
Tom
Horst, Ger en Karin
Jill en Rico, Faya
Silas en Laura
8 januari 2019
Julianastraat 35, 5961 BN Horst
De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Er zijn geen woorden voor iemand
van wie je weet, hij redt het niet
je streelt zijn wang, ziet zijn ogen
je bent bevangen door verdriet
flink was je, je hele leven
sterk ben je tot het eind gebleven
vergeten doen we je niet
lieve pap, rust zacht.
Bedroefd en toch dankbaar dat aan zijn lijden nu een
einde gekomen is, hebben wij afscheid moeten nemen
van ons pap en opa

Piet Maas
echtgenoot van

Annie Maas - Kallen †
Hij overleed thuis, in de leeftijd van 89 jaar.
Horst: Wilbert en Francien Maas - Kleuskens
Erwin en Meike
Alex en Vivian
Horst: Marlies Maas
Peter en Evy
Erik en Daisy

Wij namen kennis van het overlijden van ons lid de heer

Jan Keijsers
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen
en kleinkinderen veel sterkte.
Bestuur en leden Wildbeheereenheid Horst

Dankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft betekend en
beseffend dat het een voorrecht was haar zo lang in ons midden
te mogen hebben, laten wij u weten dat mijn zus en onze tante,
voorzien van het H. Sacrament der Zieken, rustig van ons is
heengegaan

Nel de Rooy-Hesen
Zij is 100 jaar mogen worden
echtgenote van

Jan de Rooy †

Lottum: Ludo in ‘t Zandt
Horst, 14 januari 2019
Prins Bernhardstraat 16, 5961 BV Horst
Pap is thuis, hier kunt u afscheid van hem nemen
op donderdag 17 januari van 19.00 tot 20.00 uur.
De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag
19 januari om 10.30 uur in café De Lange Horst,
Wilhelminaplein 9 te Horst. Hierna leggen we pap
bij mam te ruste op de begraafplaats aan de
Deken Creemersstraat te Horst.

Gezocht: poetshulp voor één ochtend
per twee weken in Sevenum.
Tel. 06 31 06 47 34.

Maken en verstellen van kleding
Jouw Stijl Mijn Stijl - Anita Nabben.
Open di. en vrij. 10-12. Buiten
openingstijden bel: 06 52 39 50 16
van Bronckhorststraat 32 5961 SM
Horst jouwstijlmijnstijl@kpnmail.nl
www.jouwstijlmijnstijl.nl

Te koop Opel Astra Caravan
bouwjaar 2001 met 4 winterbanden.
Vraagprijs 1000 euro. Tel. 077 398 42 64.

Te huur in Horst: groot appartement
gelegen aan het Rubensplein.
Interesse? Bel 06 21 61 60 18.

Constance, natuurlijke kracht innerlijk
en uiterlijk. bijconstance.123website.nl
Nieuw, anti-aging.

LESPROGRAMMA
LESPROGRAMMA
VOORJAAR 2019
VOORJAAR 2019
VANAF 21 JANUARI
VANAF 21 JANUARI

DANSEN BIJ FROXX
DANSEN BIJ FROXX

Maandag 21 januari
Maandag
21 januari
16:00
HipHop
Mini’s (gr. 3/4)
16:00
HipHop
Mini’s (gr.
16:45 HipHop Choreo
Kids3/4)
16:45
HipHop
Choreo
Kids
17:30 HipHop Demo Team
17:30 HipHop Demo Team
Dinsdag 22 januari
Dinsdag
22 januari
16:00
Musical
Kids & Teens
16:00 Musical Kids & Teens
Woensdag 23 januari
Woensdag
23 januari
15:45
HipHop
X-mini’s (gr. 1/2)
1/2)
15:45 HipHop
HipHop Mini’s
X-mini’s
16:30
(gr.(gr.
3/4)
16:30 HipHop
HipHopMini
Mini’s
(gr. 3/4)
17:15
Master
(gr. 5/6)
17:15 NIEUW:
HipHop Mini
Master
18:00
Open
Class (gr. 5/6)
18:00 HipHop
NIEUW:by
Open
Class
Fenne
Manders!
HipHop by Fenne Manders!
Donderdag 24 januari
Donderdag
24 Choreo
januari Kids
16:45
HipHop
16:45 HipHop
HipHop Choreo
Choreo Teens
Kids
17:30
17:30 HipHop
HipHop Adults
Choreo Teens
20:15
20:15 HipHop Adults
Vrijdag 25 januari
VrijdagPeuterdans
25 januari(2½ -4 jaar,45 min.)
09:00
09:00 Peuterdans (2½ -4 jaar,45 min.)
Zaterdag 26 januari
Zaterdag
26 januari
09:00
Peuterdans
(2½ -4 jaar,45 min.)
(2½ -4
-4 jaar,45
jaar,45 min.)
min.)
09:00
Peuterdans
10:00 Peuterdans (2½
10:00 Peuterdans (2½ -4 jaar,45 min.)

55+ DANSMIDDAG
55+
DANSMIDDAG
15
januari,
5 + 19 februari, 5 +
15 maart,
januari,25++16
19april,
februari,
5+
19
7 + 21
19 maart,
+ 16 april, 7 + 21
mei,
4 + 182juni
mei, 4 + 18 juni

DIRE STRAITS
DIRE12STRAITS
Vrijdag
april 2019 bij FROXX!

dIRE
sTRAITS
BOOM,
that!
Vrijdag
12 aprilby
2019
bij like
FROXX!
dIRE sTRAITS by BOOM, like that!

www.froxx.nl
www.froxx.nl
Gecertificeerde houtpellets te koop.
Zakgoed a 15 kg, bigbag en bulk.
Bezorgen en afhalen.
Heatingworld tel. 06 51 56 15 31.
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.

Familie Hesen
Familie de Rooy
Tienray, 13 januari 2019
Correspondentieadres:
Familie van Rens, Hillenweg 11, 5963 PA Hegelsom
Tante Nel is op haar kamer in Zorghuis Tienray, Kloosterstraat 10
te Tienray, kamer 29. Hier is woensdag 16 januari tussen 19.00 en
20.00 uur gelegenheid om afscheid van haar te nemen.
We hebben tante Nel voor het laatst in ons midden tijdens de
afscheidsdienst vrijdag 18 januari om 10.00 uur in crematorium
Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers van Buurtzorg
voor hun jarenlange liefdevolle zorg en voor de medewerkers van
Zorghuis Tienray waar tante Nel de laatste weken verbleef.

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

Klaverjassen, wie wil dat doen/leren?
1 x per 7 of 14 dagen. Dan gaan we
dit samen regelen.
klaverjassenHorstaandeMaas@outlook.com

Atelier De Stal. Schildercursus op
maandagavond en kinderkunst op
woensdag. Interesse? Info Aniet
06 10 09 87 94 of www.aterlier-destal.nl

Diverse wintergarens in de opruiming!
‘t Schippertje voor breien, haken en
borduren, Schoolstraat 6 Horst,
tel. 077 398 19 75.

Vier generaties
Wim Jacobs is de oudste inwoner van Meterik. Hij is onlangs ook superopa geworden van Lars.
Opa is Rinus Jacobs uit Hegelsom. Lars is de zoon van Ruud Jacobs uit Grubbenvorst.

17
01

en zo 09

GEPLUKT Mart Smedts

Hij woonde onder andere in Zuid-Afrika, Rusland en India en heeft voor zijn werk ook veel van de rest van de wereld gezien. Tijdens al zijn reizen
ontdekte hij ook zijn twee grote passies: talen en fotografie. Deze week wordt Mart Smedts (74) uit Sevenum geplukt.
Mart werd geboren in 1944 in
Meterik, waar hij opgroeide in een
gezin met twee broers en vier zussen.
In Meterik zat hij bij de voetbalclub en
ging hij naar school. Als kind al had
Mart een fascinatie voor de wereld.
“De meester van de basisschool gaf
veel aardrijkskunde en geschiedenis
en dat vond ik erg interessant.” Na de

basisschool vervolgde hij zijn weg op
de Lagere Technische School. Daarna
deed hij nog verschillende technische
cursussen en deed hij in de avonduren
zelfs een tijdje de voorbereidende
lerarenopleiding, maar uiteindelijk
was het toch de technische sector
waarin hij aan het werk ging.
“Ik kwam in Blerick bij een bedrijf op

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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de tekenkamer terecht”, vertelt hij.
Hij had het er naar zijn zin, maar na
vier jaar besloot hij het roer om te
gooien en te emigreren naar ZuidAfrika. “De broer van een collega
woonde daar en toen die in Nederland
op vakantie was, kwam ik met hem in
contact. Zo raakte ik ook geïnteresseerd in het leven daar.”
In Zuid-Afrika was de vraag naar
technisch personeel op dat moment
groot, dus de timing was goed voor
Mart. Hij kwam er vrij gemakkelijk aan
werk. Ook kwam hij daar in aanraking met één van zijn passies: talen.
“Ik heb daar in drie jaar tijd Engels,
Duits en Afrikaans geleerd”, vertelt hij.
“Die talen spreek ik nog steeds vloeiend en in mijn vrije tijd geef ik graag
Engelse les.” Toch besloot hij na drie
jaar zijn spullen weer te pakken en
terug naar Nederland te gaan. “Ik was
daar in de periode van de Apartheid
en dat was af en toe echt niet leuk om
mee te maken. Mede daardoor ben
ik na die drie jaar dus weer naar huis
gegaan. Ik had het wel gezien daar.”
Eenmaal terug in Nederland ging
Mart in eerste instantie voor een Duits
technisch bedrijf werken, waar hij
de functie van tekenaar-constructeur
kreeg. Na vier jaar wisselde hij van
baan en kwam hij bij Geo Pompen
terecht, het huidige Weir International.
“Daar zat ik eerst vijf jaar op de tekenkamer, toen twee jaar op het Duitse
kantoor, daarna heb ik vijftien jaar
internationaal de grote pompinstallaties gedaan en de laatste vijftien jaar
heb ik nog als consultant gewerkt, ook
over de hele wereld.”

Zodoende woonde Mart voor zijn
werk onder andere vijf maanden in
Rusland, acht weken in India, bezocht
hij Amerika meer dan dertig keer en
heeft hij Australië van boven tot onder
gezien. Lachend vertelt hij dat hij
Horst aan de Maas toch in de verste
uithoek van de wereld nog tegenkwam: “In Australië op het vliegveld

nam een douanier mijn paspoort aan
en ze zei: ‘Ah meneer, u komt uit
Sevenum! Daar heb ik vroeger ook
gewoond!’ Dat zijn dingen die je bijblijven.”
Eén van de taken die hij tijdens
zijn reizen kreeg van zijn werkgever,
was het maken van foto’s voor de
zaak. En zo ontstond voor Mart een
nieuwe passie: fotografie. “Dat is uitgegroeid tot iets behoorlijk groots”,
zegt Mart. “Je kunt het wel een uit
de hand gelopen hobby noemen.”
Inmiddels knipt hij foto’s voor bedrijven en tijdens evenementen als carnaval of het OLS. Ook heeft hij boeken
vol foto’s en hangt zijn hobbykamer
vol met zijn eigen werk, variërend
van de skyline van Shanghai tot de
achtbaan in Toverland en van een
Indonesisch landschap tot de carnaval in Sevenum. Mart zat bovendien
dertien jaar bij de fotoclub in Horst.
Daar is hij onlangs mee gestopt. “Ik
vond het wel goed geweest, tijd dat
de jongeren het daar verder oppakken.”
Mart heeft het behoorlijk druk
met zijn hobby’s. Onder andere bij
het Hobby Gilde geeft hij Engelse les
en ook met fotografie helpt hij regelmatig mensen. “Dat vind ik gewoon
leuk om te doen”, zegt hij. Toch zorgt
hij ervoor dat hij ook tijd overhoudt
voor zijn familie. Mart is al sinds zijn
27e getrouwd met El en het stel heeft
samen een dochter en een zoon en
inmiddels ook vier kleinkinderen.
“Die wonen, net als wij, allemaal in
Sevenum en we passen regelmatig
op”, zegt hij.
Reizen doet hij niet meer veel,
die tijd heeft hij gehad. “Als ik nog
een reis zou willen maken, dan zou
het puur voor de fotografie zijn. Maar
eigenlijk hoeft dat niet meer zo,
ook hier kun je genoeg mooie foto’s
maken.”

La Providence is een zorgcentrum in Grubbenvorst.
La Providence biedt cliënten, op grond van een zorgindicatie,
huisvesting, verzorging, verpleging, begeleiding en/of
behandeling aan. Hierbij is het creëren van een thuisgevoel
heel belangrijk. In de zorg- en dienstverlening van
La Providence staan klantgerichtheid, eenvoud, respect,
nakomen van afspraken centraal.

VERZORGENDE IG /
VERPLEEGKUNDIGE
Wij zijn op zoek naar meerdere collega’s.
Diverse mogelijkheden in contracturen.
Wisselende diensten; alleen nachtdiensten zijn ook mogelijk.
La Providence krijgt, net als alle verpleeg en verzorgingshuizen,
in 2019 extra financiële middelen om meer zorgmedewerkers aan
te nemen. Vandaar dat wij onze zorgteams uit gaan breiden met
extra verzorgenden/verpleegkundigen.
• Ben jij enthousiast, betrokken en deskundig en vind je het
vanzelfsprekend dat je er écht bent voor de cliënt?
• Denk je in kansen en uitdagingen en hecht je veel waarde aan
werken met humor en respect voor cliënten en collega’s?
Bekijk dan de vacatures op onze website www.laprovidence.nl en
stuur je sollicitatie naar po@laprovidence.nl.
Zorgcentrum La Providence
Ursulinenweide 5
5971 ED Grubbenvorst
E info@laprovidence.nl
T 077 - 355 56 56
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Alles wat niet mag, is spannend’
Het landelijke CDA pleit voor een kijkwijzer op YouTube om zo kinderen beter te kunnen beschermen tegen beelden met seks, geweld en
grove taal. 81 procent van de inwoners van Horst aan de Maas vindt dat het vooral een taak van de ouders is om ervoor te zorgen dat hun
kinderen geen ongepaste beelden zien. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
De Kijkwijzer bestaat sinds 2002 en waarschuwt ouders en opvoeders tot welke leeftijd
een televisieprogramma of film schadelijk kan
zijn voor kinderen. Dat gebeurt met leeftijdscategorieën en pictogrammen die de reden
van het advies aanduiden. In 2015 besloot de
Tweede Kamer al dat de regels die gelden voor
tv-programma’s ook moeten gelden voor videodiensten. Het CDA wil dat daar nu vaart achter
wordt gezet. Door videodiensten als YouTube
kunnen kinderen, ongewild, bloot worden
gesteld aan beelden die niet voor hun ogen
geschikt zijn. Maar maakt zo’n kijkwijzer filmpjes
die niet voor alle leeftijden geschikt zijn, niet
alleen maar aantrekkelijker? Ja, denkt 39 procent
van de inwoners. “Alles wat niet mag, is spannend. Dat was vroeger ook al zo”, reageert een
inwoner. “Kinderen zijn tegenwoordig geniaal in

Inwonerspanel

1.672 leden

Neutraal
13%
Oneens
6%
Eens
81%

Toezicht op kijkgedrag
kinderen is taak ouders

het omzeilen van dit soort beschermmogelijkhe- je kind”, denkt een ander. “Afhankelijk van het
den”, zegt een ander. “Als ze de vrijheid hebben, niveau en de leeftijd van het kind in welke mate.
Ook open communicatie met en uitleg aan je
geven ze aan dat ze ouder zijn dan de daadwerkind zijn mijns inziens
kelijke leeftijd met als
belangrijk. Ouders zijn
gevolg dat ze nog alles
verantwoordelijk, maar
kunnen zien.”
‘Je kunt ze niet tegen de
het is fijn als scholen hier
Het is dan ook een
maatschappij beschermen’
ook over mee informeren
taak van de ouders om
aan kinderen.”
ervoor te zorgen dat hun
‘Ouders horen kinderen
kinderen geen ongeTipHorstaandeMaas
op te voeden’
paste beelden zien, vindt
is een samenwerkings
‘Ouders en overheid
81 procent. “Je kunt ze
verband tussen
helaas niet tegen de
HALLO Horst aan de
samen’
maatschappij bescherMaas en TopOnderzoek.
men, maar je kunt ze wel
Voor meer resultaten
sturen om die dingen
of aanmelden voor
juist niet te doen”, vindt iemand. “Als ouder dien de volgende enquête, kijk op
je toezicht te houden op het internetgebruik van www.tiphorstaandemaas.nl

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

beesten
temmen?
Kun jij deze

banendag
dag
Kom dan naar onze

19 januari 2019 | 10.00 - 16.00 uur

Wij zoeken gemotiveerde en enthousiaste krachten.
We geven je graag een rondleiding op ons bedrijf
en bespreken samen jouw mogelijkheden.

voor meer info: www.hermanvaessen.nl

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

Ingezonden brief

Politiek integer handelen
Voorwaarden voor politieke integriteit: eerlijk, oprecht en niet
omkoopbaar handelen. Oprechte emoties, geen verborgen agenda.
Niet door smeren en verteren te beïnvloeden. Zelfs niet de schijn daarvan.
Dat is globaal de omschrijving. Geldig voor politici en politieke partijen.
Als een raadslid of commissielid
een groep mensen helpt haar recht
of idealen te halen of verdedigen
zonder enig eigen financieel of
beroepsmatig voordeel of diensten
kan hij daar vrij over stemmen en
spreken. Als er ook maar geen schijn
van eigen belang is.
Moeilijker wordt het wanneer
de eigen belangen of van familie
een rol gaan spelen. Moet er bijvoorbeeld bij familie een vergunning worden verkregen waar iets
op valt aan te merken, dan kun je
daar niet over meestemmen. Dat
zegt overigens weinig ingeval van
een ruime raadmeerderheid. In zo’n
geval moet je ook in de discussies
vooraf in de fractie niet meespreken. Oncontroleerbaar. Raadslid en
fractie moeten naar eer en geweten
handelen.
Nog moeilijker wordt het als een
raadslid ondernemer of invloedhebbend medewerker is en er over maatregelen in zowel voor- als nadeel
van zijn bedrijfstak gesproken wordt.
Dan komt persoonlijk belang wel in
het geding. Denk aan horeca medewerkers en het alcoholbeleid. Aan
agrarische ondernemers of adviseurs
en stemmingen over het geurnormen

beleid, het stimuleren van groenvoorzieningen et cetera.
Contact tussen raadsleden, burgers en bedrijven is nodig. Kleine
delegaties onderhouden dat contact.
Maar een complete fractie voor (fractie)overleg bij een ondernemer? Dat
levert de schijn van smeren en verteren. En als na een poosje besluiten
leiden tot financieel voordeel voor die
ondernemer? Dat roept om onvoorwaardelijke openheid. Over diensten,
over donaties en andere vormen van
bijdragen. Daar mag geen twijfel over
kunnen bestaan.
Welk doel hebben donaties van
bedrijven en burgers? De schijn van
financiële beïnvloeding? Duidelijkheid
geven kan maar op een manier.
Volledige openheid over de giften en
diensten aan en financiering van de
politieke partijen en hun verkiezingscampagnes van de afgelopen jaren,
zeg 10 jaar, zal het vertrouwen vergroten. Niet meewerken zou vreemd
zijn.
Al het hiervoor beschrevene komt
voor. Dus partijen, gooi uw boeken
voor de volgende verkiezingen open
als teken van betrouwbaarheid.
Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat Hegelsom
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 01

Geweld tegen hulpverleners is iets uit de Randstad
Het aantal geweldsmisdrijven tegen de politie is in de nieuwjaarsnacht
meer dan verdubbeld, meldt de politie. Er zouden dit jaar 59 incidenten zijn
geweest waarbij geweld werd gebruikt tegen agenten. In 2017 waren dat
er 27. Is dat nu typisch een probleem van de Randstad? Nee, vindt 77 procent van de stemmers. Geweld tegen hulpverleners heeft niets te maken met
waar je in Nederland woont, maar met de persoon die het geweld gebruikt.
Een Twentse boer kan net zo opvliegend zijn tegen een politieagent als een

schooljuf uit Rotterdam. Naast iemands karakter kan alcohol ook een belangrijke speler zijn, zeker bij grote evenementen.
De overige 23 procent denkt juist dat in de grote steden, waar meer criminaliteit voortkomt omdat daar in verhouding meer mensen wonen, meer
incidenten gebeuren waar hulpverleners bij uit komen. Maar het zou ook kunnen liggen aan het verschil in mensen die bijvoorbeeld op het Limburgse of
Brabantse platteland wonen, of in een grote stad als Amsterdam of Rotterdam

Horst aan de Maas 800 leeft
eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas

Met het opnieuw in werking stellen van de klok van de klokkenmaker Hay
Peeters werden de festiviteiten in het kader van 800 jaar Horst aan de Maas
officieel afgetrapt.
De komende tijd vinden de eerste activiteiten plaats. Zo worden de
gemeenteraadsvergaderingen elke keer gestart met een verhaal uit 800 jaar
geschiedenis, zijn er excursies en lezingen en vinden er later in het jaar grote
evenementen plaats, zoals de Passion in de kerk van Lottum dat zo goed als

uitverkocht is. Kortom, je kunt wel stellen dat Horst aan de Maas 800 leeft.
Aan de andere kant: het jaar is nog maar net begonnen. Eer zijn wel zoveel
activiteiten, maar weten de mensen wel dat die allemaal onder de noemer
Horst aan de Maas 800 vallen? Als je verder niets met geschiedenis hebt,
dan zal zo’n jubileumjaar je ook niet echt interesseren. En er zullen ook nog
best wel mensen zijn die er nog helemaal niets van mee gekregen hebben.
Horst aan de Maas 800 leeft. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 02) > Integratie komt van twee kanten > eens 47% oneens 53%

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

Beeldvorming problematiek arbeidsmigranten
Het College van B&W wil een nieuw beleid voor arbeidsmigranten.
De eerste stap is de raad een beeld geven van de problemen die te
verwachten zijn.
Het gaat om mensen met een
migratieachtergrond die zich permanent willen vestigen in Horst of
er al wonen. Zij zijn met velen: 11,3
procent van de totale bevolking van
Horst en verwacht wordt dat het
aantal de komende jaren tot 2025
zal toenemen. In tien jaar tijd is deze
groep mensen met ruim 51 procent
gegroeid. Een groot aantal is van
Poolse afkomst. Beeldvorming is het
doel van de de avond van 8 januari.
Wijkraden, politie, Wonen Limburg en
inwoners vertellen over hun ervarin-

beheerder van het Poolse servicepunt
in Meterik. Bijzonder vind ik haar uitspraak: “Poolse mensen laten zich niet
sturen… zij hebben een eigen perspecgen en problemen die zij tegenkomen. tief.” Er moet dieper gekeken worden
Indrukwekkend zijn de verhalen van
naar het waarom afspraken niet nageZaneta Janik en Krystyna Gorska, beikomen worden. De arbeidsmigranten
den van Poolse afkomst en al lange tijd zoeken echt wel samen en met elkaar
om met de hen omringende samenlewonend in Horst. Zaneta Janik vertelt
over problemen die zij ondervond van
ving verbindingen aan te gaan, zij wilde kant van de Nederlandse samenlen best integreren. Krystyna Gorska
verwoordt zo de kern van de probleleving , niet alleen de huisvesting,
maar ook problemen met werkgevers, matiek van de arbeidsmigrant.
uitkeringsinstanties, belastingdienVolgens Paul Scheffer, de immigrasten, gemeenten, waarbij de taal het
tiedeskundige van Nederland, is de
grote struikelblok is. Deze problemen
grondregel van alle integratie: wederbestaan nog steeds. Gelijkluidend
kerigheid op basis van gelijke behanis het verhaal van Krystyna Gorska,
deling. Allen die zich in Nederland

bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld, staat in onze
Grondwet. Het gaat dan om wederzijdse erkenning, gelijkwaardigheid,
wederkerigheid van relaties en participatie. Wederkerigheid betekent dat
ook de inwoners van Horst zich moeten openstellen. De plaatsen waar
mensen als vanzelfsprekend in aanraking komen met de omringende
samenleving zijn gezin, zorg, school,
arbeidsplaats, kerk, cultuur en sport.
Voor een totaalbeeld van de problematiek van de arbeidsmigranten
moeten ook deze sectoren gehoord
worden. Die heb ik gemist.
Henk Steenbekkers,
Gussekuulke Melderslo

Ingezonden brief

Kerkverbod in Horst
Bij de opening van de tentoonstelling Altaarnatief in de SintLambertuskerk van het Limburgse Horst op vrijdag 28 december zou Teun
Seuren (1992) zijn collectie ‘I Decline’ in de voor de expositie ontworpen
show laten zien.
Deze collectie staat voor een
strijd voor acceptatie, die homo-

seksuelen vandaag de dag nog steeds
moeten bevechten. In zijn zoektocht

naar dit concept kwam Teun er achter dat religie en homoseksualiteit
nog steeds niet samen door een deur
gaan. Met deze collectie wilde hij een
statement maken over dat we mogen
zijn wie we willen zijn en mogen
geloven wat we willen geloven.
De deken van de Sint-

Lambertuskerk gaf geen toestemming de show op te voeren.
Blijkbaar kunnen homoseksualiteit
en de rooms-katholieke kerk in Horst
nog steeds niet door één deur.
Jan Duijf,
Kloosterstraat Horst

De scheidsrechter
Als fanatiek korfbalster
heb ik wekelijks te maken met
scheidsrechters. En hoewel ik
het lang niet altijd eens ben
met de beslissingen die ze
nemen en in het vuur van de
wedstrijd dan af en toe ook
wel eens het nodige protest
lever, krijgt de scheids van mij
wel altijd een hand na de
wedstrijd. Dat stukje respect
ben je verschuldigd aan
degene die de wedstrijd mede
mogelijk heeft gemaakt.
En dat stukje respect was
topschaatser en nota bene
Sportman van het Jaar Kjeld Nuis
afgelopen week even vergeten.
Tijdens het EK Sprint werd hij
gediskwalificeerd, omdat hij in
de eerste bocht een blokje had
geraakt en enkele centimeters
over de lijn kwam. Nuis was het
daar niet mee eens en meldde
zich woest bij de wedstrijdleiding
om zijn onvrede kenbaar te
maken. Als professioneel sporter
is Nuis een voorbeeld voor
velen. Door zich op deze manier
te gedragen, deed hij die voorbeeldfunctie niet bepaald eer
aan. Natuurlijk kan ik me als
sporter goed voorstellen dat er
in de emotie van zo’n wedstrijd,
waarin je tot het uiterste gegaan
bent, dingen worden gezegd die
niet door de beugel kunnen.
Maar na de wedstrijd moet alles
vergeten en vergeven zijn, dan
moet je de scheidsrechter aan
kunnen kijken en een hand
kunnen geven om hem of haar
te bedanken. En hoewel Nuis de
dag na zijn uitbarsting zijn
excuses aanbood, liet hij ook
weten het nog steeds niet eens
te zijn met de beslissing van de
scheidsrechters, ook al leverden
videobeelden overtuigend
bewijs dat de wedstrijdleiding
het bij het juiste eind had.
Daarmee vergat Nuis nog een
gulden regel, die tijdens welke
sportwedstrijd dan ook geldt,
namelijk dat de scheidsrechter
altijd beslist. Ik zal hem meteen
zelf ook weer even in mijn oren
knopen voor de komende korfbalwedstrijd.
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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.

Een jaar vol evenementen
Aankomend jaar zullen de meeste evenementen worden georganiseerd sinds het bestaan van Horst aan de Maas. Dit komt natuurlijk door
het 800-jarig bestaan van Horst en haar omgeving, het OLS dat wordt
gehouden in Sevenum en tal van evenementen in onze kernen.
Hier ben ik ontzettend ‘gröts’ op
en ik vind dat wij dit als gemeente
moeten ondersteunen en faciliteren.
In geheel Zuid-Nederland organiseren wij de meeste B-evenementen
en die B zegt niks over de kwaliteit maar over het aantal bezoekers,

namelijk festiviteiten met een bezoekersaantal tussen de 250 en 1.000 personen. Zo goed als alle evenementen
worden op vrijwillige basis georganiseerd voor en door de gemeenschap.
Dit brengt mensen samen. Echter wil
dit niet zeggen dat alles vlekkeloos

verloopt, men zegt weleens: “Zonder
wrijving geen glans.”. Het evenementenbeleid wordt binnenkort opnieuw
vastgesteld. Hierop vooruitlopend,
hebben een aantal organisaties de
afgelopen tijd al te maken gehad met
nieuw beleid. Een voorbeeld hiervan is
het aantal beveiligers tijdens een evenement. Per 250 bezoekers moet er
volgens het beleid één beveiliger zijn.
Het is goed dat er bij sommige evenementen beveiliging aanwezig is, ech-

ter als er tijdens de prijsuitreiking van
Zaerum Kwist geëist wordt dat er vier
beveiligers aanwezig zijn, slaan we
mijns inziens de plank volledig mis.
Organisaties met een laag risicoprofiel
worden onnodig op kosten gejaagd.
Graag ga ik met het college, raad en
organisaties in gesprek om tot een
gedragen en werkbaar evenementenbeleid te komen.
Danny van Hees,
Raadslid CDA

Het leven is wat jij ervan maakt
Vorig jaar rond deze tijd overleed mijn vader als gevolg van longkanker. Een zwarte bladzijde in het leven van mam, mijn broertjes, familie
en vrienden. Op dat moment heersen gevoelens van onmacht, boosheid
en verdriet. Echter, het leven gaat door. Ik ben ook echtgenoot en vader
van drie prachtige dochters. Hoe verder?
Persoonlijk heb ik me gefocust op
de mooie ervaringen en levenslessen
die we samen hebben meegemaakt.
Van pap heb ik geleerd dat het leven
is wat je ervan maakt. Die verantwoordelijkheid kun je niet afschui-

ven op iemand anders. Horst aan de
Maas is een prachtige gemeente om te
wonen, werken en leven. Willen we dit
zo houden en verbeteren, dan bereiken we dat niet door alleen maar te
praten of het geven van meningen.

Doeners zijn nodig. Mensen die de
handen uit de mouwen steken, niet
uit eigen belang, maar om er samen
iets moois van te maken. Als voorzitter
van stichting BuitenGewoonBereikbaar
ben ik trots op alle mensen die een
bijdrage hebben geleverd om snel
internet in het buitengebied van Horst
aan de Maas mogelijk te maken.
Maart 2019 gaat eindelijk de schop de
grond in. Het volhouden en het geduld
worden beloond. Over twee maan-

den zijn ook de verkiezingen voor
Provinciale Staten en het waterschap.
De klimaatsverandering stelt het
waterschap voor grote uitdagingen.
Als VVD-lijsttrekker voor de waterschapsverkiezingen wil ik werken aan
oplossingen. En zoals mijn vader bij
het hoogwater in 1993 en 1995 zijn
handen uit de mouwen stak, wil ik dat
ook doen. Gewoon. Doen.
Jeroen Achten,
VVD Horst aan de Maas

Wij bedanken al onze
vrijwilligers, bezoekers en sponsoren:
30 Feeze
Aaka Advies
ABC Hekwerk Zuid-Oost
ACB Transportbanden & Onderdelen BV
Accountantskantoor Verstraelen
Actuelle Haarmode
Alligt
Archin
Arco Solutions
Autobedrijf Maashorst
Autorijschool Geert
Autoschadebedrijf Re-cars
B-Berry
BeauBelle Horst
Blok10
Boerderij Vorster Hand
Bogaert Naaimachines
Bosbad de Meander
Bouwbedrijf Maas
Bouwmij Janssen
Breimode en Handwerken ‘t Schippertje
BS De Doolgaard
Buurtvereniging Herstraat
CDA
Centrummanagement Horst-centrum
Christiaens & Wijers v.o.f.
CITAVERDE college
Cornelissen Techniek B.V.
Custers Beveiligingstechniek
Dagje Horst aan de Maas
Dedert Icesticks BV
Dendron College
Digitale Opsporing BV
Dings Bloemenboetiek
Dinnissen Process Technology
DJ Peter Wijnen
DJ Pieter Joosten
DJ-Guido
Dorpsraad Horst
Dosers BV
Drankenhandel-Slijterij Weijs
Elektro Van Berlo bv
Etos Horst

Euro PA
Evenementencentrum De Merthal
Expert Coeners
Fam Visscher
Firma Richard van der Goot
Forwart
Foto Geurts - Telefoonmaken.nl Horst
FRANCIS
Froxx Feesterij en Danserij
Fysiotherapie Westsingel
G. Versleijen Hightech Logistics
Gemeente Horst aan de Maas
Gerdi Consult BV
Gix bv
GTE-engineering
H&H Marktkramen verhuur
Haarspecialist Happy Hair
HALLO Horst aan de Maas
HangOn BV
HDL Klimmaterialen
hensdeSign
Herberg de Lindehoeve
Herraets Woonplein
Het Familierechthuis advocatuur & mediation
Het Proeflokaal van Horst
Horst Desperadoplein CV
Hortus-Regius
Hostellerie Horst
Hotraco Group BV
Houtzagerij Brouwers
Hoveniersbedrijf De Middelpas
HTC Horst
HUBO SEVENUM
Huis & Hypotheek
Huver Advocaten BV
InnoVista accountants • adviespartners
Installatiebedrijf Ruud van Leeuwen
InterMakelaars
Jac Janssen Reparatie en Revisie Techniek
Jansen-Noy
Jenniskens tuinbouwloonbedrijf
Jeurissen Zonwering B.V
Jong Nederland Horst

Jos Janssen Koeltechniek
Kaas & notenwinkel Kaasgaaf
Kasteel Huys ter Horst
Keurslager Crist Coppens
Kinderopvang ‘t Nest
Kinderopvang Calimero
Kleuskens Schoonmaakbedrijf B.V.
Klöts Loge
Koninklijke Harmonie van Horst
Kruytzer Optiek en Optometrie
Laurent Smedts Import
Lemmen & Keijsers Accountancy
Lenssen aandacht x resultaat
Liesbeth’s Grand Cafe
Limgroup B.V.
LinQ Event Group
Lucie Geurts Ritueelbegeleiding
Lumar
Maas en Peel Makelaardij en Taxaties
MAN Men’s Wear
Marktcommissie Horst aan de Maas
MCC de Streekrijders
Mertens B.V.
Metalstuff
Metalwire BV
Mettom Payrolling
Meubelmakerij & Interieurbouw Frank Cox
Microfan B.V.
Mindworkz
MooiHaar
Munckhof Groep
Neptunes
Nieuws uit Horst aan de Maas
Novitas Notariaat
Pakje!
Parkhotel Horst - Hampshire Classic
Passi
Pierewiet
Plantenkwekerij van Vegchel BV
Plus Horst
Poels Auto Bedrijf
ProVoet - Samenwerkende Pedicures Horst
aan de Maas

Pure Ingredients
Rabobank
Raedts Bouwbedrijf
Renschdael Groep CV
Restaria Horst
Reulsberger Muzikanten
Richard Bosch Stukadoorsbedrijf
Rima Bouwbedrijf BV
Ronde Tafel 160 Venray-Horst
Salet woonidee & atelier
Salon du Trezo
Severens Beveiliging BV
Siepdak-klusbedrijf
Slagerij Joosten
SP Horst aan de Maas
Strael Praktijk voor psychomotorische therapie en
training
Summa Adviesgroep
‘t Trostomaatje
Taco Agro BV
TechnoService Nederland
Theo Lommen Tweewielerspecialist
Theo van Eeuwijk
Theunissen Dakbedekkingen
Top Jeans Shop VOF
Toponderzoek
Totaaltegel
TRC Advocaten
Van Tilburg Energie Design
Van Wylick Richt- en Lastechniek
Verhaag Afbouwprojecten Schuifwandkasten
en Parketvloeren
Verstappen advanced packaging
Vissers Energy Group
Vof Henraath
Vullings Metaalbewerking B.V.
VVE
Weijs & Hooft Opleidingen BV
Werkplek uitzend- en personeelsdiensten BV
Wijkcomité “In de Riet”
Witveld Bloembinders
X-it ongediertebestrijding
Zegers Bouw Horst
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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.

In 2050 Nederland helemaal CO2-neutraal
In 2013 is het Energieakkoord gesloten met afspraken die lopen tot
2023. In dit akkoord stuurt het kabinet op het verminderen van de
uitstoot van broeikasgassen (CO2).
Daarbij is het belangrijk dat de
investeringen die de komende jaren
in Nederland worden gedaan, passen
bij een CO2-arme energievoorziening en dit alles moet gerealiseerd
zijn in 2050. Op landelijk maar ook
op gemeentelijk niveau zijn er doelstellingen geformuleerd. De werk-

groep klimaatrechtvaardigheid van
de SP Horst aan de Maas heeft hierover vragen gesteld aan het college.
Wat gebeurt er zoal in onze gemeente
en hoe gaat het met de communicatie
hierover? Het eerste dat opvalt is dat
de gemeentelijke Duurzaamheidskrant
met belangrijke informatie voor iedere

inwoner gekoppeld werd aan de verspreiding van de HALLO. Mensen met
een NEE-NEE sticker hebben hierdoor
dus geen belangrijke uitleg gekregen over de regelingen die er zijn
onder andere omtrent isolatie en de
weg naar energieneutraal. Volgens de
werkgroep is het van gemeentelijk
belang en had iedereen de krant moeten ontvangen, net zoals dat gebeurt
bij de gemeentegids en afvalkalender. We roepen het college dus op om

dit alsnog te doen. Ten tweede zijn
de maatregelen die al getroffen zijn
redelijk beperkt tot het aanbrengen
van LED-verlichting of het plaatsen
van zonnepanelen op het gemeentehuis. Pas bij nieuwbouw en renovatie
wordt er gestuurd op isolatie, warmteterugwinning en efficiëntere manieren van afgifte van energie. Hier zal
dus een nog snellere en grotere stap
moeten komen willen we de doelstelling halen. Tot slot wordt het monito-

ren van de vragen of verzoeken van
mensen die eventueel gebruik willen
maken van regelingen te beperkt
gedaan. Veel onduidelijkheid en concrete aantallen zijn niet te noemen.
Het advies van de werkgroep aan
de gemeente: de onderzoeksfase
heel snel afsluiten en overgaan tot
concrete actie, oftewel ‘gas erop’ of
liever ‘sneller van het gas af’.
Michael van Rengs, SP Werkgroep
Klimaatrechtvaardigheid

Alternatieve weg naar leefbaar bestaan
Steeds meer mensen slaan de handen ineen om samen bestaanszekerheid op te bouwen. In sociale coöperaties bundelen ze hun krachten
om te bereiken wat ze alleen niet konden bereiken.
Een tijdje geleden was ik bij
een bijeenkomst over deze sociale coöperaties georganiseerd door
de Sociale Alliantie. Het private
domein waar burgers of bedrijven
zelf initiatief nemen en het publieke
domein waar de overheid zaken
regelt loopt in deze constructie door

elkaar. In plaats van dat deze mensen precies doen wat de overheid van
hen vraagt om bestaanszekerheid op
te bouwen, gaan ze zelf aan de slag.
Samen bouwen ze een sociale coöperatie op waar ze elkaars, hun eigen en
de situatie van hun omgeving verbeteren door ieder zijn vaardigheden in

te laten zetten en daarmee elkaar te
versterken. Een mooi lokaal voorbeeld
is de Dorpscoöperatie America, met
als motto: America det stiët, ma neet
zonder oow! Ze organiseren activiteiten, zorgen voor de nodige voorzieningen en dragen bij aan mogelijkheden
om elkaar te ontmoeten. Zo hebben
ze bijvoorbeeld het project: Vervoer
in America. Woon je in America en
heb je vervoer nodig naar een andere
plaats binnen deze gemeente? Bel dan

minstens een dag van te voren en je
vervoer is geregeld.
Wat D66+Groenlinks betreft een
nog ongebaand pad dat oplossingen kan bieden voor huidige problemen. Iedere gemeente kiest zelf hoe
ze hiermee omgaat. In de afgelopen
raadsvergadering stelden wij dan ook
voor om met de gemeenteraad hierover in gesprek te gaan.
Inez Arts,
D66+GroenLinks

e

Slopen kan ook bouwen zijn
Een eerlijk huisvestingsbeleid wordt de komende jaren één van de
grootste uitdagingen voor Horst aan de Maas. Zo bleek ook weer tijdens
de bijeenkomst huisvesting arbeidsmigranten dinsdag 8 januari in
De leste Geulde.
In een aantal wijken met veel
sociale huurwoningen in met name
Horst zien we een onevenredige
verdeling van woonurgente doelgroepen. Nieuwkomers (statushouders of arbeidsmigranten), mensen
met een GGZ-indicatie of mensen
die in een moeilijke fase van hun

leven zitten door bijvoorbeeld echtscheiding komen vaak in deze wijken
terecht. In een samenleving waarin
we steeds meer van elkaars sociale
netwerken verwachten, zou de verdeling van de uitdagingen als integratie of participatie beter verdeeld
moeten worden over de wijken en

bewoners van Horst aan de Maas.
Als iemand met een integratievraagstuk komt te wonen naast iemand
die de taal niet spreekt dan weet je
vooraf dat je daar de plank mis slaat.
Door alleen te bouwen vangen
we deze vraag nooit helemaal op.
De huidige wijken hebben namelijk al een bepaalde verdeling.
Waarom gaan we dan niet over tot
sloop? Bieden we ontwikkelaars en
corporaties een mooie bouw-sloopdeal aan. We slopen twee sociale

Gezocht : Chauffeur in
bezit van rijbewijs C-CE
Wie zoeken we ?
Een ervaren chauffeur in het bezit van een C - CE rijbewijs en code 95, enthousiast, vakkundig en flexibel.

huurwoningen in een corporatiewijk,
maken daar ruimte voor een koopkavel en we geven de corporatie er
drie plekken voor terug. Twee in een
nieuwbouwwijk naar keuze en één
in een kleine kern. Netto resultaat
is plus één sociale huurwoning, plus
één koopwoning en iemand die in z’n
eigen dorp kan blijven wonen en dat
allemaal eerlijker verdeeld.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

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

Waaruit bestaan de werkzaamheden ?
Veelal uit gemakkelijke en afwisselende dagritten, vaak met één adres in Nederland, Duitsland of België.
De werkzaamheden worden uitgevoerd met een motorwagen (met aanhangwagen) of trekker / oplegger.
Wie is SJT Venlo ?
Sinds 1999 dé specialist op het gebied van snel- en spoedtransport binnen Europa, gevestigd op Het Erf 15 in
Sevenum. Bekijk alvast onze website www.sjtvenlo.nl
Waarom werken bij SJT Venlo ?
Uiteraard ontvang je een marktconforme beloning en bij gebleken geschiktheid een vaste baan met diverse extra’s.
Je gaat werken in een informeel gezellig team. Wij hechten veel waarde aan het welzijn van onze medewerkers en
hun gezin. Je start de dag tussen 6.00 – 9.00 uur en eindigt deze tussen 16.00 – 20.00 uur, geen weekenddiensten.
Interesse ?
Neem telefonisch contact op met Ton van Bergen 06-1498 9211 of mail naar : administratie@sjtvenlo.nl

Kerkstraat 11 • Sevenum • T: 077 467 43 46 • www.vitellius.nl
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Grote rol inwoners bij initiatieven

Het is Green Leaf jaar!
Horst aan de Maas mag zichzelf in 2019 European Greef Leaf winnaar noemen, omdat onze
gemeente uitzonderlijk heeft gepresteerd op het gebied van duurzaamheid. De European
Green Leaf Award erkent inspanningen van gemeenten voor het milieu. Typerend voor Horst
aan de Maas was volgens de jury de grote rol die inwoners krijgen én nemen bij initiatieven
op het gebied van duurzaamheid.
Duurzaam jaar
Wethouder Kuipers: ‘De gemeente is voortvarend
aan de slag gegaan met duurzaamheid, maar de
gemeenschap gelukkig ook. Het komende jaar,
ons European Green Leaf jaar, willen we dan ook
vooral gebruiken om de inwoners te inspireren
om, eventueel in samenwerkingsverband,
duurzame initiatieven te ontwikkelen. Daarnaast
zoeken we met bestaande initiatieven zoals
de Nationale Boomfeestdag en de Nationale
Opschoondag de samenwerking. Het belooft een
duurzaam jaar te worden!’

Graag gaan wij dan met u in gesprek. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met de

Wat betekent Green Leaf voor u?

gemeente tel. (077) 477 97 77.

Themabijeenkomst gemeenteraad

Huisvestingsplan onderwijs

Binnen onze gemeente zijn al veel inwoners
actief met duurzaamheid. Denk aan collectieve

Activiteiten tijdens Green Leaf jaar

zonnepanelen, elektrisch rijden of een openbare

Nationale Boomfeestdag

13 maart

moestuin. Bent u met uw buurt of vereniging

Nationale Opschoondag

23 maart

Op dinsdag 22 januari is er een openbare themabijeenkomst van de gemeenteraad over het

bezig om samen een grootschalig project op te

KinderOLS

25 juni

integraal huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Deze bijeenkomst vindt plaats in het Dendron

zetten, dan kunnen wij u wellicht verder helpen.

OLS

7 juli

College (locatie juniorcollege).
Tijdens deze themabijeenkomst wordt

een toelichting.

nader ingegaan op de noodzaak van een

De themabijeenkomst start om 20 uur.

Direct en snel geholpen!

integraal huisvestingsplan voor het onderwijs.

Meer informatie over de bijeenkomst leest

Vervolgens worden de mogelijke scenario’s

u op de website www.horstaandemaas.nl.

voor een aantal locaties toegelicht. Tijdens de

De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de

U wilt iets regelen aan de balie van het gemeentehuis? Vanaf 1 januari maakt u hiervoor

themabijeenkomst zijn ook vertegenwoordigers

informatiehoek van het gemeentehuis en in de

een afspraak. U kunt een afspraak maken op www.horstaandemaas.nl, of telefonisch via

van de betrokken schoolbesturen aanwezig voor

bibliotheek.

Afspraak bij de gemeente

(077) 477 97 77.
Alleen voor een geboorte- of

Online regelen

overlijdensaangifte of het afhalen van uw

Overigens kunt u veel zaken ook online regelen,

rijbewijs, paspoort of legitimatiebewijs hoeft u

zoals het doorgeven van een verhuizing.

geen afspraak te maken.

Kijk hiervoor op www.horstaandemaas.nl

Bekendmakingen

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

Griendtsveen

Melderslo

Putweg 15

Kanaalweg 6

Weijweg 4

Peelheideweg 10

Lavendellaan 26

Rect. Muldersstraat 10

Peelheideweg 10

Horst

Sevenum

Handelstraat 8

Sectie U nr. 8

Kuiperplein 1 t/m 48

Venloseweg sectie U 507

(verleend 10-01-2019,

Melatenweg ongenummerd

Horst aan de Maas

verzonden 10-01-2019)

Americaanseweg 35

Algemene plaatselijke

(gebruiksvergunning)
Peelheideweg 10

In Sevenum vierde mevrouw Janssen haar 100e verjaardag. Burgemeester Leppink – Schuitema

Broekhuizenvorst

Meerlo

Blitterswijckseweg 1

De Ham 3

vastgesteld

feliciteerde haar persoonlijk en overhandigde haar namens de gemeente een boeket bloemen.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

06 - 13 49 30 96

verordening vastgesteld
Beleidsvisie zonne-energie

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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Na de zomervakantie is gestart met het strippen van ’t Gasthoês. Na afronding hiervan wordt in maart begonnen met de renovatie van het
monumentale gebouw. De ofﬁciële aftrap vindt tijdens de open dag plaats op 26 januari a.s. om 12.30 uur. Wethouder Han Geurts en gedeputeerde
Eric Geurts onthullen dan het bouwbord. Iedereen is tot 14.30 uur van harte welkom om een kijkje te nemen in ’t Gasthoês.

De gebruikers aan het woord:

'Het Gasthoês was over de datum'
Toen ik in het bestuur kwam van het Hobbygilde en werd geconfronteerd met de
accommodatie waarin deze club haar activiteiten hield, dacht ik “hier moet iets gebeuren”.
Het Gasthoês was over de datum, een grauwe grijze en afgeleefde omgeving. De gebruikers
trokken meteen de deur achter zich dicht en na aﬂoop van de activiteit liepen ze zo snel
mogelijk naar buiten. Hier moest dus echt iets gebeuren.
Gelukkig werd al snel duidelijk dat de gemeente

Natuurlijk is het niet alleen het gebouw dat

het Gasthoês bij de tijd wilde maken en daarbij

opgeknapt moet worden, maar ook het gebruik

de gebruikers nadrukkelijk wilde betrekken. Als

van het gebouw en de intentie waarmee

lid van de kopgroep voelde ik mij als een vis

gebruikers er in komen. We willen er een open

in het water toen we aan de gang gingen met

gebouw van maken waar mensen graag komen

plannen maken. En dit enthousiasme was bij

en steeds nieuwe dingen opmerken. Geen

iedereen aanwezig in de kopgroep. Natuurlijk is

deuren meer dicht, maar een open structuur

het een heel proces om te komen tot een plan

waar samenwerking tussen gebruikers voorop

voor zo’n omvangrijk project.

staat.

De doorbraak hierin werd naar mijn mening

Natuurlijk wordt dit een beetje wennen om bij

gemaakt door de meelfabriek in Veghel te

je activiteiten andere mensen te betrekken en

bezoeken.

spontaan te laten deelnemen. Ook om zelf aan

Hier heeft men een oude meelfabriek

te sluiten bij anderen zal niet altijd meevallen.

omgetoverd tot een accommodatie met

Een ding is zeker, het gaat goed komen!

verenigingsruimten, bioscoop, winkels,
restaurants, enz. enz. Geweldig, toen begon het

Jos Weijs

echt te leven!

Kopgroep Gasthoês

Van nature gastvrij
Het eerste Horster Gasthoês werd op 1 juli 1457 door een aantal Horster priesters
gesticht. Het paste geheel in de tijdgeest om aan naastenliefde te doen, want dan was een
toekomstige plaats in de hemel verzekerd. Het Gasthoês had ook een heel speciaal liefdadig
doel. Reizigers en pelgrims die hulp nodig hadden werden hier opgevangen. Hier was het
huis waar men gasten opving.
Wie ziek was, kon beter door familieleden

doelen. In 2019 zal het gerenoveerde pand

worden verpleegd, want dan had je meer kans

voor de derde keer in 120 jaar in een nieuwe

het te kunnen navertellen. Een functie van

gedaante een volgende fase ingaan: ditmaal

ziekenhuis kreeg het Gasthoês bij de opkomst

als dé ontmoetingsplek van Horst aan de Maas,

van de medische zorg in de 18e eeuw.

waar we tijdens culturele bijeenkomsten onze
gastvrije inborst kunnen laten zien.

In de 19e eeuw ging het beheer over op de
gemeente en werden de oude gebouwen

Horst van nature gastvrij!

gesloopt om in 1899 plaats te maken voor een
ziekenhuis, dat in 1983 werd verbouwd tot

Jos Schatorjé

een verzamelgebouw voor sociaal-culturele

LGOG Kring ter Horst

Kunt u het zich voorstellen…

De culturele hoeskamer van
HadM anno 2020
Wanneer ik in 2020 door de voordeur van ’t Gasthoês naar binnenloop met mijn trompet, kom ik
terecht in de culturele hoeskamer van Horst aan de Maas. Er hangt een gezellige herberg sfeer.
Een ietwat oudere dame bespeelt de vleugel. Aan de leestafel bij de bieb zit een student in de
boeken en Reindonk is bezig met opnames in de studio. Omdat mijn vrienden er nog niet zijn, bestel
ik een drankje en ga nog even bij de open haard zitten. We komen repeteren met ons bandje.
Over 3 maanden staan we namelijk in het voorprogramma van de theatershow van Renée van
Wegberg. De samenwerking tussen de verenigingen en de programmeur in het Gasthoês werpt ook
voor ons zijn vruchten af. Wie had dat gedacht?! Nog maar amper een jaar bezig met onze band
en nu al, voor het eerst in professionele setting, op de planken in het theater. In mijn linker ooghoek
zie ik ook het vaste groepje kaarters. En in de ‘opkamer’ wordt druk vergaderd door een aantal
kunstzinnige types; dat ziet er veel belovend uit. Ik werp nog een blik op het programma en zie dat er

’t Gasthoês houdt open huis

volgende week een goede ﬁlm te zien is. Daar zou ik dat ene meisje, met wie ik de laatste tijd zoveel
aan het appen ben, wel eens mee naar toe kunnen vragen.
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Hoe gaat de omgeving van het Gasthoês er uitzien?
Niet alleen het Gasthoês ondergaat een metamorfose, maar ook het openbare gebied rondom het markante gebouw.
De afgelopen maanden heeft een werkgroep

wensen doorgeven. Samengevat werd

bestaande uit buurtbewoners, ondernemers,

een wensenlijst opgesteld, met belangrijke

dorpsraad Horst, gebruikers, etc. meegedacht

uitgangspunten:

over de realisatie van een plein aan de

• een autoluw gebied

voorzijde van het Gasthoês en de herinrichting
van de directe omgeving. Tijdens een aantal
brainstormsessies kon de werkgroep haar

• een parkachtige omgeving waarin men elkaar
kan ontmoeten. Uitgangspunt min. 60% groen;
• het plein biedt mogelijkheden voor (culturele)
activiteiten.

grondstoffen, energie, klimaatadaptatie,
milieukwaliteit en mobiliteit.
Op basis van deze uitgangspunten is een eerste
ontwerp gemaakt.

(enkel bestemmingsverkeer);
• een goede verbinding tussen woongebied
Hof te Berkel en het centrum;

Huidige situatie.

Daarnaast is het plan getoetst aan duurzaamheid.

De gemeenteraad zal hierover in een later

Daarbij moet worden gedacht aan biodiversiteit,

stadium een besluit nemen”

Beoogde situatie.
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't Gasthoês houdt open huis
De afgelopen maanden is Heezen B.V. druk bezig geweest met het slopen van de binnenkant
van het Gasthoês. Ook aan de buitenkant hebben er veranderingen plaatsgevonden.

Het nieuwe Gasthoês:

'Bron van inspiratie voor
kunst en cultuur'
Iedereen herinnert zich de eerste ﬁlm die hij in de bioscoop zag. Iets magisch overviel je, in
het donker kijkend naar de beelden op het grote doek. Film wordt ook wel het grote concert
Zo is de grote stenen trap aan de voorzijde

bouwterrein: er is geen verwarming en er

verwijderd. Op dit moment ligt het Gasthoês

kunnen obstakels zijn. Kledingtip: stevige

er bijna net zo bij als vroeger, toen het een

schoenen en een warme jas!

ziekenhuis was. In de gangen zie je weer

van alle kunsten genoemd: verhaal, spel, muziek, fotograﬁe, het komt allemaal samen in ﬁlm.
Daarom gaan Nederlanders nog altijd massaal

inzicht in de meest bijzondere, interessantste,

naar de ﬁlm en groeien die bezoekerscijfers elk

moeilijkste en mooiste sociale kwesties van

de hoge plafonds. De kapel is weer kapel

Onthulling

jaar (bron: jaarverslag NVBF 2017).

deze tijd, de toekomst én die van ons verleden.

geworden. Je ziet nog de contouren waar ooit

Om 12.30 uur vindt eerst de onthulling van

Ik stel me een Gasthoês voor waar bezoekers

Een ﬁlmhuis met een vaste programmering

de kerkbanken stonden. Daarom geven wij u

het bouwbord plaats. Dit gebeurt op het

geïnspireerd raken door een zo divers mogelijk

(liefst dagelijks maar op zijn minst enkele dagen

de mogelijkheid om dit ook met eigen ogen te

grasveldje aan de zijde van de Kuiperpleinﬂat.

aanbod van kunst en cultuur. Een ﬁlmhuis

per week) voor actuele kwaliteitsﬁlms is daarom

bekijken. Een gedeelte van het Gasthoês wordt

Gedeputeerde Eric Geurts is hierbij aanwezig.

mét programmering hoort daarbij. Niet om de

in mijn ogen onmisbaar voor elke gemeenschap.

daarvoor tijdelijk open gesteld op zaterdag

Mede dankzij de subsidie van de Provincie

grootste blockbusters te vertonen, maar juist

Het nieuwe Gasthoês is een unieke kans voor de

26 januari a.s. tussen 12.30 uur en 14.30 uur.

Limburg kunnen we een mooi functioneel

de betere arthouseﬁlms. Denk aan ﬁlms zoals

gemeente om een cultureel hart te worden, waar

Gasthoês neerzetten. Iedereen is van harte

Girl (Winnaar Cannes 2018), documentaire

alle inwoners van Horst aan de Maas zich thuis

Route

welkom om bij de onthulling van het bouwbord

Nao ’t Zuuje of de nieuwste van Marijn

voelen. Cultuur is tenslotte wat ons als mensen

Er is een route uitgestippeld die u kunt

aanwezig te zijn. Aansluitend gaan de deuren

Poels. Uit zo’n ﬁlms kunnen mensen van alle

met elkaar verbindt, dat moeten we koesteren

bewandelen. Helaas is het Gasthoês op dit

van het Gasthoês open om vervolgens via

leeftijden lering trekken en inspiratie vinden.

en uitdragen. Wees ambitieus en heb durf, dan

moment alleen toegankelijk voor mensen die

een aangegeven route de binnenkant van het

We gaan veel vaker naar de ﬁlm dan dat we

kunnen we iets neerzetten waar we de komende

goed ter been zijn. Uiteraard is het nieuwe

gestripte gebouw te bekijken. Er vinden diverse

naar muziekvoorstellingen of naar het theater

decennia nog proﬁjt van hebben.

Gasthoês in 2020 voor iedereen toegankelijk.

presentaties van gebruikers en aannemers

gaan (bron: CBS Cultuur in Beeld 2017).

Let wel: het Gasthoês is afgebakend als

plaats in het Gasthoês.

Waarom? Film geeft op een toegankelijke manier

Ruud Lenssen, documentairemaker
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Uniek project vóór en dóór Horsternaren

De organisatie

Hoe tover je een monumentaal pand om tot een modern multifunctioneel centrum

Om in het nieuwe Gasthoês alles in goede banen te leiden, wordt een nieuwe organisatie

dat toegankelijk is voor alle inwoners van Horst aan de Maas? De verbouwing van

opgericht. Hoe deze er precies uit komt te zien is nog niet duidelijk.

Van monumentaal pand tot
Het Gasthoês wordt van en
modern multifunctioneel centrum voor iedereen
’t Gasthoês is een uniek project vóór en dóór Horsternaren. Comfort en duurzaamheid
worden samengebracht en alle karakteristieke eigenschappen van dit pand blijven

Wel is duidelijk dat ’t Gasthoês van en voor

of zich gewoon aangetrokken voelt tot de

behouden.

iedereen wordt. Het Gasthoês vervult namelijk

typische herbergsfeer die ’t Gasthoês nieuwe

niet alleen een rol als gemeenschapshuis van

stijl zal uitstralen, zal de weg naar ’t Gasthoês
weten te vinden.

Van Tilburg Energie Design ontwikkelt en

van het project toch keuzes worden bijgesteld.

Horst, waar veel vaste huurders hun wekelijkse

realiseert een omgeving met een aangenaam

Door een verbetering aan te brengen in onder

verenigingsactiviteiten kunnen uitoefenen.

binnenklimaat, waar mensen zich goed voelen,

andere de bouwfysica realiseren we een

Maar de ambitie is ook om ’t Gasthoês een

Bijvoorbeeld voor het lezen van de krant of

energiebesparing behaald wordt en mensen

maximaal eindresultaat voor de eindgebruiker:

fysiek middelpunt en katalysator te laten zijn

het lenen van een boek in de bibliotheek, het

optimaal kunnen presteren. Al tijdens de

een fraai en comfortabel gasloos gebouw met

voor innovatie van het culturele landschap in de

volgen van een muziekles, het bijwonen van

ideefase denkt Van Tilburg na over cruciale

een optimaal energiedesign.

gemeente Horst aan de Maas. Iedereen die zich

een theatervoorstelling, of gewoon om elkaar te

hiermee verbonden voelt, geïnspireerd raakt

ontmoeten onder het genot van een kopje kofﬁe

door de activiteiten die worden georganiseerd,

met een lekker stukje Limburgse vlaai.

factoren en vanaf het begin van de bouw
zitten ze samen met alle hoofdrolspelers aan

Van Tilburg Energie Design uit Horst heeft zich

tafel.

de laatste 25 jaar ontwikkeld van een bedrijf
dat zich puur richt op installatietechniek naar

Vanaf de start van een bouw willen we

een bedrijf dat veel meer doet: een gezonde

inzicht hebben en houden in de effecten van

omgeving bouwen én behouden.

ontwerp- en installatiekeuzes, om zo een

Meer informatie of vragen?

optimaal comfort en ideale energieprestaties te

Hans Vloet,

Daarvoor kunt u terecht op de website van de gemeente Horst aan de Maas

garanderen. Ook als er gedurende de looptijd

projectleider Van Tilburg Energie Design

www.horstaandemaas.nl Als u de zoekterm ‘Gasthoês’ invult, komt u automatisch bij de
projectpagina “Verbouwing Gasthoês” terecht. Hier vindt u allerlei informatie over het project.

’t Gasthoês houdt open huis
Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

Heeft u vragen of wilt u misschien de mogelijkheden weten van huur of gebruik van het nieuwe
Gasthoês mail dan naar Gasthoês@horstaandemaas.nl of u belt naar de gemeente 077 - 477 97 77.

06 - 13 49 30 96

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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15 VRAGEN

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Milou Slot
12 jaar
Meerlo
Dendron College

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag nog eens naar
Madagaskar willen. Het lijkt me een
heel mooi land. Daar leven ook veel
aparte dieren. En het is er lekker
warm, dus dat lijkt me ook wel lekker.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Teleportatie, want dan kun je op
vakantie gaan waar je maar wilt zon-

der dat je er lang voor in de auto of in
het vliegtuig moet zitten, wat ook nog
eens goed voor het milieu is. Je kunt
dan ook als je bijvoorbeeld eten over
hebt naar een arm land teleporteren
en het eten dan aan iemand geven die
er blij mee is.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik het liefst 11 jaar zijn, toen
zat ik namelijk in groep 8. Dan heb je
kamp en musical en dat vond ik echt
heel erg leuk.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Ik denk loombandjes. Ik vond dat echt

aan
Milou Slot

helemaal fantastisch en keek er heel
veel filmpjes van op YouTube. Als we
dan op vakantie gingen namen mijn
broertje, zusje en ik de loombandjes
mee in de auto.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik zou heel graag nog vaker gaan
skiën. De afgelopen twee jaar ben ik
in de carnavalsvakantie gaan skiën.
Dat was echt superleuk. Dit jaar ga ik
niet skiën, maar carnaval vieren, dus
dat is ook wel een keertje leuk.
Heb je een verborgen talent?
Ja, niet zoveel mensen weten dat ik
het leuk vind om te schilderen. Ik heb
al een aantal keer iets geschilderd.
Mijn opa kon ook heel mooi schilde-

ren, dus waarschijnlijk heb ik het van
hem.
Wat is je favoriete hobby?
Ik speel nu ongeveer drie jaar altsaxofoon. Laatst heb ik mijn theorieexamen gehaald en als ik in juni mijn
praktijkexamen ook haal, mag ik met
de fanfare mee gaan spelen. Dat lijkt
me heel erg leuk.
Waar ben je verslaafd aan?
Ik ben verslaafd aan het drinken van
ice tea. Dat is mijn favoriete drankje.
Helaas mag ik sinds ik een plaatjesbeugel heb nog maar beperkt frisdrank drinken.
Wat doe je het liefste op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Het liefste ga ik dan logeren met
vriendinnen. Dat vind ik altijd heel erg
gezellig. Meestal kijken we dan samen
tv of gaan we gezellig kletsen.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het belangrijk dat je elkaar
echt kunt vertrouwen en dat je alles
tegen elkaar kunt zeggen. Ook vind
ik het belangrijk dat je grappige maar
ook serieuze gesprekken kunt hebben
samen.
Zou je liever twee keer zo slim of
twee keer zo mooi zijn?
Dan zou ik liever twee keer zo mooi
zijn, omdat het me eigenlijk helemaal
niet leuk lijkt om heel erg slim te zijn,
want dan ben je net zo slim als mensen die veel ouder zijn.
Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Een lief hondje. Dan lijkt het me leuk
als je een baasje hebt waarmee je dan
echt een band krijgt en dat het baasje
dan ook kinderen heeft die je dan lekker vertroetelen en dan gezellig met je
gaan wandelen.
Welke emoticon gebruik je het
meest?
Het meeste gebruik ik de emoticon met tranen van het lachen.
Deze gebruik ik het vaakst omdat ik
denk ik heel vaak lach.
Als je een topsporter zou zijn,
waar zou je dan heel goed in
willen zijn?
Ik zou dan heel goed willen zijn in
korfbal. Ik zit op korfbal en ik vind
het een hele leuke sport. Ik ben al
een keer met mijn team naar een
Nederlands kampioenschap geweest.
Dat was een hele leuke ervaring.
Dag of nacht?
Dag, want overdag is het licht en dan
kun je meer doen. Ook is het overdag
warmer en dan zijn alle winkels en
pretparken ook open, dus kun je veel
leuke dingen doen.

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308
www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00

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

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

Speciale
aankopen
Afgelopen week heb ik
wat bijzondere aankopen
gedaan. Ik doe dit jaar examen én mijn opa en oma zijn
ook nog eens 50 jaar
getrouwd, allemaal speciale
gelegenheden dus. Daarvoor
heb ik dus ook een speciale
aankoop gedaan.
Ik heb een mooi jurkje
gekocht dat bij de rest past.
Ook heb ik een soort impulsieve
aankoop gedaan. Ik had eerst al
een aantal oorbellen en ik wilde
nog wat oorbellen erbij en ook
nog andere soort piercings.
Daarom heb ik afgelopen week
nog een stap gedaan naar mijn
einddoel.
Ook is mijn beste vriendin
toevallig afgelopen week jarig
geweest. Zij had geen speciale
wensen en daarom heb ik haar
samen met een paar anderen
een vis gegeven. Sterker nog,
we hebben haar een kom met
de benodigdheden en twee
vissen gegeven. Ik had de
vissen wel vroeg gekocht waardoor ik ze een paar dagen
moest verzorgen. Geen probleem natuurlijk, maar wel
anders aangezien ik zelf nooit
echt huisdieren heb gehad.
Ik heb de vissen maar drie
dagen bij mij gehad en alsnog
ben ik er een klein beetje heel
erg gehecht aan geraakt.
Ze stonden natuurlijk bij mij op
mijn kamer en ik zag ze zoals
mensen ook een hond zouden
zien. Ze hoorden echt bij mij.
Ik stond op om te kijken hoe het
met ze ging en na school kwam
ik altijd meteen terug om weer
te kijken of ze nog leefden en
hoe het met ze ging. ‘s Avonds
als ik in bed lag hoorde ik ook
altijd een van de twee vissen
een soort lucht happen.
Super natuurlijk als je wil weten
of ze leven midden in de nacht.
Maar het was een cadeautje,
daarom heb ik afstand gedaan.
Alhoewel ik nu toch besloten
heb om zelf vissen aan te
schaffen.
Jélena
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Stichting Landschap Horst aan de Maas

Cursus landschapsambassadeur

Stichting Landschap Horst aan de Maas start dit voorjaar met een nieuwe cursus landschapsambassadeur.
Cursisten leren hoe ze bezoekers aan de regio kunnen informeren over wat er allemaal te doen is.

De cursus richt zich in eerste
instantie op onder andere ondernemers
en werknemers van recreatiebedrijven,
horeca, verblijfsaccommodaties en op
vrijwilligers die actief zijn in musea of
als gids. Maar ook anderen die geïnteresseerd zijn in de lokale geschiedenis
en landschapsontwikkeling kunnen
deelnemen aan de cursus.
In vier avondbijeenkomsten en
een dagexcursie worden deelnemers

geïnformeerd over het lokale cultuurhistorische erfgoed, landschapsontwikkeling en natuurgebieden,
ontwikkeling van de landbouw, de
typisch lokale streekgewassen en
streekproducten en de toeristische
hoogtepunten. Met het doorlopen van
de cursus krijgen zij de titel landschapsambassadeur van Horst aan de
Maas en het landschapsambassadeurmuurschildje.
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Patrick I
van Hegelsom
Patrick van Houtum is zaterdag 12 januari uitgeroepen tot prins
Patrick I van carnavalsvereniging D’n Tuutekop in Hegelsom. Zijn adjudanten zijn Erik Faessen en Tom Peelen.

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van 19.30 tot 22.00 uur op 11,
18 en 25 maart en 1 april. Op 13 april
staat een dagexcursie gepland. Er is
plaats voor maximaal 22 cursisten en
aanmelding gebeurt op volgorde van
binnenkomst.
Meer informatie over de
cursus is te verkrijgen via
info@landschaphorstaandemaas.nl of
www.landschaphorstaandemaas.nl
Patrick van Houtum is 42 jaar en
heeft samen met zijn prinses Lotte
(37), twee zonen en een dochter.
Giel en Fem zijn allebei 12 jaar en
Teun is 10 jaar. Patrick heeft een
pluimveebedrijf in Hegelsom. In zijn
vrije tijd voetbalt hij bij de veteranen
van VV Hegelsom en is een trouwe
supporter van VVV-Venlo. Ook gaat

hij graag op vakantie. Prinses Lotte
doet de administratie van het bedrijf
en het huishouden. Zij doet veel
vrijwilligerswerk in Hegelsom.
Spreuk van Prins Patrick I: ‘Now ni
noa de kiepe in d’n eige stal, maar
met alle Tuute enne biëstig goije
carnaval.’ Patrick I houdt receptie op
zondag 27 januari. (Foto: Stef Dekker)

OPENBARE VERKOOP
BIJ INSCHRIJVING

ANTONIUSSTRAAT 20, 5863 BC BLITTERSWIJCK
U kunt de woning bezichtigen op
25 januari en 26 januari 2019
van 11.00-13.00 uur.

Nieuwe jeugdprins Plaggenhouwers
Bram I (Seuren) is de nieuwe jeugdprins van De Plaggenhouwers in Grubbenvorst.
Zondag 13 januari werd hij gepresenteerd. Zijn adjudanten zijn Bob Hegger en Kyra van Leeuwe.
Het jeugdtrio 2019 houdt receptie op zaterdag 2 februari bij Café ’t Stammineke.

Beatrixstraat 9
5864 AG Meerlo
0478 - 85 38 88
www.ooijen-wanssum.nl

Verkoopbrochure, inschrijvingsbiljet
en verkoopvoorwaarden,
zie lassoo.nl of funda.nl
Voor eventuele vragen kunt u
contact opnemen met
M. Schrooten, 06 - 30 25 76 77
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Uitkomen
zomerprins Horst
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Tim I nieuwe prins Lottum
Tim van Dijk is de nieuwe heerser van De Peg in Lottum. Hij kwam samen met zijn adjudanten
Ralf Hoeijmakers en Bob Rijvers uit op zaterdag 12 januari in de Harmoniezaal in Lottum.

De dertiende zomerprins wordt op maandagavond 28 januari
uitgeroepen in café De Beurs in Horst. Dun Ideale Schonzoen neemt dit
jaar de organisatie over van De Moandaagavundclub.
De zomerprins begon als een
grapje, maar is inmiddels een niet
meer weg te denken activiteit
geworden in het Dreumelrijk. Rond
21.00 uur zal er afscheid genomen
worden van de twaalfde zomerpreens prinses Fieke met haar adjudanten Charlotte en Jolijn. Om 22.11
uur wordt de nieuwe zomerprins
uitgeroepen.

Op deze avond wordt ook
afscheid genomen van presentator Harrie Vissers die twaalf keer
de activiteiten van de zomercarnaval presenteerde. De zomercarnaval begint dan echt op zaterdag 6
juli. Om niet te lang te wachten op
dit feest, is er een oefenreceptie op
zondag 24 februari in café De Beurs
in Horst.

Prins Tim I is in het dagelijks leven
werkzaam als timmerman bij Peters
Bouw en Onderhoud in Horst. Samen

met zijn adjudanten, vrouw Steffie en
de kinderen Guusje en Toën gaat hij
tijdens de Lottumse carnaval voorop.

Het prinselijk trio houdt haar receptie
op zaterdag 9 februari vanaf 20.11 uur
in de Harmoniezaal in Lottum.

Verdachte verschijningen
Wittenhorst
In café De Lange in Horst wordt op zaterdag 19 januari om 20.11 uur een bijeenkomst gehouden die zou gaan
om een zogenaamde crisis bij RKsv Wittenhorst. Het bestuur van de sportclub maakt zich “grote zorgen” om
enkele uitdagingen die aan het licht zijn gekomen.
Er zouden uitzonderlijk veel blessures binnen de vereniging zijn.
Ook lopen er volgens het bestuur

onbevoegde personen op het sportpark. De maatregelen en plannen zijn uitgewerkt en die worden

zaterdag 19 januari gepresenteerd.
Iedereen is welkom om de plannen
te bezichtigen.

Tweede prijs voor
dansgarde D’n Bok
De dansgardes van carnavalsvereniging D’n Bok uit Swolgen
zijn zondag 6 januari naar Velden geweest voor het jaarlijkse
dansgardefestival. Drie dansgardes en één showdans deden mee,
verdeeld over verschillende categorieën. De meiden en trainsters
hebben hier het hele jaar hard voor gewerkt met als resultaat dat
de jongste groep een tweede prijs behaalde.

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
5
2
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan
t!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hors

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

Ed II van De Plaggenhouwers
Ed Camps is de nieuwe prins bij de GMV De Plaggenhouwers in Grubbenvorst. Hij werd zaterdag
12 januari uitgeroepen als prins Ed II. Zijn adjudanten zijn Tom van Bekkum en Guus Aarts. Ed is
eigenaar van Autoservice Camps en heeft samen met zijn partner, Yvonne van Nies, twee dochters.
Ze houden receptie op zondag 3 februari in Café de Vonkel om 14.11 uur.
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Jeugdprinsenpaar
De Vossekeutels
Mauk Disveld en Lynn Cox zijn de nieuwe jeugdprins en jeugdprinses van jeugdcarnaval De Vossenkeutels uit
Meerlo. Zij werden gepresenteerd tijdens het jeugdprinsenbal op zaterdag 12 januari. Zij worden tijdens hun
regeerperiode ter zijde gestaan door de adjudanten Nikki Kusters, Maud Rutten en Lotte Vissers.

Ter versterking van ons team
zijn wij op zoek naar een

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aan het begin van de avond
werd er eerst afscheid genomen van
het oude jeugdprinsenpaar Harm
Wijnbergen en Indy Peelen en hun
adjudanten Dave Vleeshouwers en
Else Jacobs. Ook nam eerder die avond
jeugdvorst Jordy Pouwels afscheid. Het
thema van het jeugdprinsenbal was

Expeditie Mieëlderson. Verdeeld over
drie teams werd er door de Jeugdraad
van 11 gestreden in diverse spellen
om sleutels van een kist te winnen.
In deze kisten zaten hints en aanwijzingen voor de nieuwe jeugdprins en
jeugdprinses. Als eerste kwam echter de nieuwe jeugdvorst Nol Disveld

tevoorschijn. Daarna was het de beurt
aan jeugdprins Mauk en jeugdprinses
Lynn en hun adjudanten Nikki, Maud
en Lotte. De receptie is op zondag
10 februari in Café Oud Meerlo van
15.11 tot 16.30 uur. Kijk voor meer
informatie op www.cvdevoskes.nl
(Foto: Fotohuis Venray)

Uitkomen jeugdprins Hegelsom
Jeugdcarnaval Hegelsom organiseert op zondag 20 januari haar Jeugdprinsenbal in Zaal Debije in Hegelsom.
Tijdens deze activiteit komt de nieuwe jeugdprins uit van het Tuuteriek. Tevens zijn er optredens te zien.
Jeugdprins Jasper I en zijn adjudanten Tim en Daan zullen afscheid
nemen waarna ze in het Oud
Jeugdprinsen en Oud Vorstencorps
worden opgenomen. Na een toneel-

stuk van de jeugdraad en dansmarietjes
van de jeugdvereniging zal die nieuwe
jeugdprins verschijnen. Daarna komen
Goedzat en Twië Hand Op Iën Proêk een
optreden weggeven. Aansluitend aan

de activiteit worden de jaarlijkse eitjes
genuttigd bij de jeugdprins thuis.
De receptie van het nieuwe trio is twee
weken later op zondag 3 februari in
Zaal Debije in Hegelsom.

(full�me, m/v)
Installeren, beheren, onderhouden en migreren van Windows-systemen;
U voert netwerkbeheertaken uit op routers en switches;
U conﬁgureert en onderhoudt VoIP-systemen;
U bereidt projecten voor en voert deze uit op loca�e van klanten;
Klantondersteuning.
Minimaal HBO werken denkniveau;
Enkele jaren ervaring;
Ervaring met Microso�georiënteerde omgevingen;
In het bezit van rijbewijs B;
Pro-ac�ef, klantgericht,
leergierig en hands-on.

Zoekt u
ee
uitdage n
nde
baan in
de ICT?

Zoekt

Een allround
verpakkingsoperator
(M/V) in 2 ploegendienst (voltijd)
Dutch Pet Products is een sterk groeiend bedrijf, gespecialiseerd
in het verpakken en distribueren van hoogwaardige
dierenvoeders, met name voor huisdieren. Onze klanten
zijn verspreid over de gehele wereld, maar de nadruk ligt
op Nederland en Duitsland. Bij Dutch Pet Products staan
collegialiteit en kwaliteitsbewust afleveren hoog in het vaandel.
Door een bedrijfsverplaatsing in het verschiet gaan we ons
bestaande team uitbreiden.

Wie zoeken wij?
Een gemotiveerde medewerker die samen met collega’s zorg
draagt voor een efficiënt lopend productieproces binnen het
bedrijf. De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
• correct afstellen van de verpakkingsmachines om recht te doen
aan de hoge kwaliteitseisen van onze klanten;
• het bedienen en aansturen van het verpakkingsproces;
• ondersteunen met inpakwerkzaamheden.
Gevraagde kernkwaliteiten zijn:
• mbo werk- en/of denkvermogen;
• technisch inzicht om de verpakkingsmachines precies in te
stellen;
• in een team kunnen werken;
• no-nonsense mentaliteit;
• zelfstandig en gedisciplineerd werken;
• affiniteit met dieren/dierenvoeders hebben;
• in het bezit zijn van een veiligheidscertificaat voor heftruck of
bereid om te behalen;
• vapro opleiding of bereid deze te volgen.
Wat bieden wij?
• Marktconform salaris a.d.h.v. functie en prestatie;
• ruimte voor verdere bijscholing.

Kinderkwartet Grubbenvorst

Interesse
Lijkt het je wat om je bijdrage te leveren aan onze snelgroeiende,
jonge organisatie? Solliciteer dan snel op deze functie!
Stuur je CV en een motivatiebrief onder vermelding van Allround
verpakkingsoperator, t.a.v. Jan Theeuwes (info@dutchpet.nl).

Het nieuwe Kinderkwartet van Grubbenvorst bestaat uit prins Kay (Peute) en prinses Mette
(van den Beuken) en hun adjudanten Paulina Kaczmarczyk en Finn Beurskens van OBS de
Samensprong. Zij houden receptie op zondag 3 maart bij Café ’t Stammineke.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer
Theeuwes via 077-4640000.
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Belangrijke punten
voor SV Melderslokorfbalsters
Wij zijn op zoek naar een

FRONT OFFICE MANAGER

Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo speelden op zondag 13 januari de
eerste wedstrijd van het nieuwe jaar. De wedstrijd werd gespeeld tegen
KV Rooi 1 in sporthal De Streepen in Sint-Oedenrode. De eindstand werd
9-11.
SV Melderslo begon niet geheel
scherp aan de wedstrijd. Er was
wat weinig beweging en er werden veel verkeerde passes gegeven. Verdedigend stond de ploeg ook
matig, maar na een time-out werd dat
probleem snel opgelost. Vanaf toen
had KV Rooi moeite met de druk die
SV Melderslo gaf. Aanvallend bleef het
echter moeilijk, dus een voorsprong
kon SV Melderslo niet nemen. De ruststand was 5-5. Na rust kwam KV Rooi
wat beter uit de kleedlokalen dan
SV Melderslo. De thuisploeg wist uit

te lopen naar 7-5, maar daarna werd
SV Melderslo ook weer wakker.
Met twee strafworpen werd de
stand gelijk getrokken en daarna kon
SV Melderslo uitlopen naar 8-10 en
later zelfs 8-11. KV Rooi maakte het in
de slotfase nog even spannend door
de 9-11 te maken, maar verder kwam
de ploeg niet. Zo gingen de twee
punten terecht mee naar Melderslo.
Een belangrijke overwinning voor SV
Melderslo, waarmee de ploeg weer
aanhaakt bij de middenmoot van de
Hoofdklasse.

Kruytzer Optiek en Optometrie is een dynamisch en vooruitstrevend
familiebedrijf dat al 45 jaar bestaat. In onze zaak is toonaangevende
oogmode en professionele oogzorg onder één dak te vinden.
Als je bij ons binnenkomt voel je je meteen welkom en proef je de
warme gezellige én professionele sfeer die wij als team uitstralen.

IEDERE DAG IS ANDERS,
MAAR HIER WORD JIJ
DE KARTREKKER ALS
FRONTOFFICE MANAGER
• je bent representatief en
het eerste aanspreekpunt
voor de klant
• gastvrijheid en klantgerichtheid
zit in je bloed
• je bent zichtbaar op de werkvloer,
je denkt mee in verbeteringen
en kan snel schakelen
tussen diverse activiteiten
• je hebt een helikopterview
in drukke situaties

• je bent een administratieve
duizendpoot
• je kunt als teamplayer de rust
bewaren en bewaken
• je werkt graag in een
dynamische werkomgeving,
iedere dag is anders!

ALS ORGANISATIETALENT
BEN JE:
• fulltime, 40 uur, beschikbaar
• een teamplayer
• jong van geest
• stressbestendig
• flexibel, collegiaal en enthousiast

Herken jij jezelf hierin en wil jij in één van de beste en mooiste
optiekzaken van Nederland werken? Dan zijn wij op zoek naar jou
en maken we graag kennis met je.

Kijk op www.kruytzeroptiek.nl en stuur je motivatie en CV met foto
naar margo@kruytzeroptiek.nl

www.kruytzeroptiek.nl

Nieuw boerenbruidspaar Hegelsom
Fanfare St. Hubertus organiseert dit jaar de boerenbruiloft in
Hegelsom. Op zaterdag 12 januari werden William van den Munckhof en
Bonnie Knops gepresenteerd als het boerenbruidspaar.
Willy ván Louis ván de Smid en
Tiny ván Verstroales Nel en Bo-Ann
ván Mathieu ván Knops Wiel en Tresie
ván Maria Curfs vormen dit jaar het
boerenbruidspaar van carnavalsvereniging D’n Tuutekop. Als Willy en Bo-Ann
worden zij op carnavalsmaandag 4
maart in de onecht verbonden worden. Hun spreuk is ‘Sáme met ut
gezelschap ván de fanfaar, goan weej
veurop às boorediscopaar!’. De boerenbruiloft heeft dit jaar het thema
disco. William is in het dagelijks leven
werkzaam bij BD/Rowa als servicemanager en is verantwoordelijk voor de
service in Nederland.

Bonnie is werkzaam in het
Elkerliek ziekenhuis als verpleegkundige. Ze is al 32 jaar lid van de fanfare.
Samen zijn William en Bonnie ook
actief bij de voetbalclub VV Hegelsom.
De boerenbruiloft vindt plaats op
maandag 4 maart in Zaal Debije en
start met een muziekspektakel waarbij alle bezoekers hun muzikale talent
kunnen laten horen. Vervolgens
worden Willy & Bo-Ann in de onecht
worden verbonden. Na het officiële
gedeelte van de boerenbruiloft is de
receptie waar de gelegenheid bestaat
het boerenbruidspaar te feliciteren.
(Foto: Stef Dekker)

17
01

sport 23

Hard gewerkt

VC Trivia start
tweede helft met
zware overwinning
VC Trivia speelde op zaterdag 12 januari uit tegen Avance dames 2
uit Sambeek. Het was een zware kluif voor de dames, maar toch wist
het team een 2-3 winst mee naar huis te nemen.

Goud en zilver voor Hosema
Veertien meiden van turnvereniging Hosema Horst turnden in het weekend van zaterdag 12 en
zondag 13 januari op de Limburgse Kampioenschappen (LK) in Oirsbeek. Alle dames zijn door naar
de halve finale. Tess Vossen, Fien Gommans en Fiona Degan haalden het erepodium. Tess haalde op
haar eerste officiële wedstrijd D2-instap een gouden medaille. Fien en Fiona, allebei jeugd tweede
divisie 5, gingen er met goud en zilver vandoor in hun categorie. Pleun Wijnhoven, junior divisie 3,
turnde zondag haar tweede plaatsingswedstrijd. Deze week hoort ze of ze zich geplaatst heeft voor
de landelijke wedstrijden, LK toestelfinale en LK meerkampfinale.

Derde plek voor HZPC na tweede
ronde Verenigingscompetitie
Door: zwemvereniging HZPC
De tweede ronde van de Nationale Zwemcompetitie werd zondag 13 januari gezwommen in Kerkrade.
Deelnemende clubs waren naast HZPC uit Horst, net als andere jaren, Zwemclub Eijsden, Zwemsport Parkstad
(Landgraaf, Kerkrade en Brunssum) en Hellas-Glana (Heerlen en Sittard).
HZPC komt dit jaar wederom uit
in de A-klasse. De eerste achttien
teams van vorig seizoen zwemmen
in de Hoofdklasse van Nederland.
De volgende achttien zwemclubs
strijden tegen elkaar in de A-klasse.
HZPC bezette na de eerste wedstrijd
in oktober de zevende plaats in de
A-klasse. In deze tweede ronde
behaalde HZPC de derde plek. Ook in
het tussenklassement staat HZPC op
een derde plek. Een evenaring van
de beste prestatie ooit voor HZPC in
de A-klasse.

Hoewel deze wedstrijd echt om
teamprestatie draait, werden er door
zwemmers individueel ook erg
mooie prestaties neergezet. Voor de
junioren stonden de 200 meter
wisselslag en 100 vrijeslag op het
programma. Naomi Brouwers, Jente
Sikes, Danee Verstegen, Veerle
Maasdijk, Lars Hagens, Joris Rongen
en Jesse Jacobs zwommen op hierop
minimaal één persoonlijk record.
Ditzelfde gold voor Paul Kaczmarek,
Vera Smits, Anna van Kuijk, Anne
Roefs en Marco Zanders op de 200

rugslag en 100 vlinderslag. De
jeugd- en seniorenzwemmers hadden wederom een zwaar programma
voor de boeg. Voor de jeugdzwemmers stonden de 400 meter vrijeslag
en 100 schoolslag op het programma.
De dames en heren senioren
kwamen aan de start op de 200
meter vrijeslag, 50 schoolslag, 100
vlinderslag en 400 meter wisselslag.
De derde ronde van de Nationale
zwemcompetitie staat gepland op
10 februari in Sittard.

De eerste set werd er al matjes
aan de wedstrijd gestart. Het spelletje van VC Trivia was niet geweldig,
maar Avance kreeg haar eigen spel
ook niet onder controle. Dankzij een
sterke service werd de eerste set met
19-25 toch gewonnen. In de tweede
set werd het spel van VC Trivia niet
beter, maar begon ook het aantal
fouten bij Avance af te nemen. Een
spannende set volgde, die VC Trivia
uiteindelijk toch af moest geven aan
de thuisploeg met 25-22. In de derde
set werden de rollen omgedraaid.
VC Trivia kwam iets beter in haar
eigen spelletje, maar het lukte niet

om volledig de leiding in de wedstrijd te nemen. Er moest ontzettend
hard gewerkt worden en dat resulteerde uiteindelijk in een 23-25
overwinning. In de vierde set was er
voor Avance voldoende vertrouwen
gewonnen om te laten zien wat ze in
huis had. Hierop hadden de gasten
geen antwoord, 25-15 en er kwam
een vijfde set. In deze set stond
VC Trivia weer op uit haar dip en ging
ze er vanaf het eerste punt flink
tegenaan. Met een stand van 11-15
werd de laatste set gewonnen en
ging het team met drie punten op
weg naar huis.

Verlies in Maashees

Set Up/MVC’64 mist
zelfvertrouwen
Door: volleybalvereniging Set Up/MVC’64
Voor het eerste damesteam volleybalclub Set Up/MVC ‘64 uit Meerlo
stond zaterdag 12 januari de eerste thuiswedstrijd van 2019 weer op
het programma. De ploeg speelde tegen Were-di in Maashees en
verloor uiteindelijk met 1-3.
Ondanks een roerig weekend
voor de dames van VC Set Up/MVC
‘64 DS 1, raapten ze samen met de
coach alle moed bij elkaar om er
het beste van te maken. De eerste
set begonnen ze goed. Via degelijk
spel en een goede passing bleven
ze mooi op voorsprong met tussenstanden van 8-5, 17-10 en 20-16.
Door slordig spel van VC Set Up/
MVC ‘64 DS 1 lieten ze Were-di DS 1
echter dichterbij komen met 22-20.
Uiteindelijk pakte VC Set Up/MVC ‘64
DS 1 toch nog de setwinst met 25-23.
Vol goede moed werd begonnen
aan de tweede set. De eerste punten gingen gelijk op tot 5-5. Daarna

zakte het spel van VC Set Up/MVC
‘64 DS 1 in. Van het goede spel in de
eerste set was niets meer terug te
zien. De tweede set werd kansloos
verloren met 10-25.
VC Set Up/MVC ‘64 DS 1’s overtuiging om de wedstrijd te winnen was
in derde set helemaal weg. Al vanaf
het begin. Door gebrek aan sfeer en
zelfvertrouwen werd de derde set
verloren met 18-25. De vierde set
leek een kopie van de derde set.
VC Set Up/MVC ‘64 DS 1 kwam weer
snel op grote achterstand met tussenstanden van 3-9 en 9-18 en ook
de vierde set werd verloren met
15-25.
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Nieuwe hoofdtrainer
Sparta’18
Ronald Steijlen wordt de nieuwe hoofdtrainer voor het seizoen
2019-2020 van voetbalclub Sparta’18 uit Sevenum.

Winter Masters

Nieuw springevenement
Peelbergen
Winter Masters is het nieuwe springevenement dat van donderdag 7 tot en met zondag 10 februari wordt
gehouden onder springruiters in het Equestrain Centre De Peelbergen in Kronenberg. De organisatie had de keus
uit een aantal locaties in Nederland en België en koos uiteindelijk voor Kronenberg.

Ronald Steijlen is momenteel
bezig met zijn derde seizoen als
hoofdtrainer bij Stiphout Vooruit
(vierde klasse). Daarvoor was hij
hoofdtrainer bij SSE (Someren-Eind)
en heeft hij ruime ervaring opgedaan bij NWC Asten als jeugd- en
assistent trainer.
Maandag 7 januari werd de
samenwerking bezegeld met een
handtekening en een handdruk.
“Met de aanwinst van Ronald
heeft Sparta’18 een enthousiaste, energieke trainer gevonden

met goede communicatieve en
technische kwaliteiten”, aldus de
club. “We zijn erg content met het
sterke resultaat, dat werd gedreven door een goede samenwerking
tussen de technische commissie,
technisch advies commissie, een
afvaardiging van de selectie en het
bestuur.”
Ronald volgt na de zomer huidig trainer Ralf de Haas op, die
dan, met een tussentijds verblijf bij
Roda JC, drie jaar hoofdtrainer in
Sevenum is geweest.

Trainer/coach
Hovoc heren 1 stopt
per direct
Jan Aquarius, sinds dit seizoen trainer/coach van de volleybalheren
van Hovoc 1, heeft per direct zijn taken neergelegd. Hovoc had voor dit
seizoen veel moeite om voor het succesvolle team, dat uitkomt in de
landelijke eerste divisie, een trainer/coach te vinden.
Bob Soberjé stapte, na zes jaar
Heren 1, over naar de damesselectie
van Hovoc en het bestuur ging samen
met het team op zoek naar een
opvolger. Dat bleek een grote uitdaging. Vlak voor de start van de competitie werd er een overeenkomst
met de zeer ervaren Jan Aquarius
gesloten. Nu de competitie op de
helft is en de heren strijden tegen
degradatie, geeft Jan Aquarius aan

dat de verwachtingen van de trainer
en het team te ver uit elkaar liggen
om samen verder te gaan. Daarmee
komt het team, dat op het hoogste
niveau speelt dat ooit binnen Hovoc
bereikt is, per direct zonder begeleidingsstaf te zitten. Hovoc zet nu alles
op alles om het ontstane gat voor
dit seizoen en de opvolging voor
komend seizoen zo snel mogelijk op
te lossen.

Anders dan bij de twee ster
wedstrijden, die meermaals per
jaar georganiseerd worden door
De Peelbergen zelf, zal de grote
losrijhal van 100 bij 40 meter voor
de Winter Masters de hoofdarena
worden. Het totale prijzengeld is
160.000 euro.

(Foto: Eva van den Adel)

Door: volleybalvereniging Hovoc
De mannen van volleybalclub Hovoc uit Horst reisden zaterdag 12 januari naar Oostmarsum om het in de
eerste divisie tegen het eerste mannenteam van Springendal-set-up ’65 op te nemen. Er werd verloren met 4-0.
Deze nummer drie doet volop
mee in de race voor het kampioenschap en was allerminst van plan om
ook maar iets aan het toeval over te
laten. De Horster heren strijden voor
klassebehoud en trokken alles uit de
kast. Onder de bezielende leiding van
Rogér Hoeymakers werd de eerste set
begonnen. Doch enkele service series
van de tegenstander maakten dat er
weinig te halen was. Met 25-17 werd
de eerste set afgegeven. De tweede
set werd er uit een iets ander vaatje
getapt, maar ook hier was het een
sterk blokkerend en serverende
tegenstander die weinig aan het toeval overliet 25-19. Om uiteindelijk
een punt tegen Springendal te pak-

ken moet alles kloppen en dat deed
het net niet. Overduidelijk pakten ze
ook de derde en vierde set met 25-19
en 25-20. Met 4-0 verlies konden er
helaas geen punten bijgeschreven
worden.
De dames togen naar Beugen om
het tegen het eerste damesteam van
Vocala op te nemen. De Horster dames
lieten zich in de eerste set verrassen door de dimensies van de sporthal en liepen snel achter de feiten
aan. Met knap spel konden ze (net op
tijd) de set nog naar zich toetrekken
(23-25). Vocala bracht in de tweede
set wat meer risico in de service dat
goed uit pakte. Een eindsprint werd te
laat ingezet en met 25-21 was het 1-1

in setstand. Ietwat geforceerd werd
de tweede set begonnen en kon een
kleine voorsprong gepakt worden die
helaas werd afgegeven. De Beugense
dames roken winst en wisten die dan
ook niet meer af te geven (25-21).
Vervolgens was het aan de Horster
dames om te laten zien waar ze voor
stonden en dat deden ze met verve.
Alles pakte goed uit. Blok, aanval,
verdediging en service. Vocala had
niets in te brengen en dolf het onderspit 16-25. In de vijfde set bleek bijna
al het kruit verschoten te zijn en konden de dames het niveau niet meer
vasthouden. Nipt werd er met 16-14
verloren en kreeg Vocala een verdiende 3-2 winst.

KOOKSTUDIO

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie

Kookclub Horst heeft plekken vrij!

Vermoeidheid, PMS, Overgang
Pijn / Ontsteking / Blessures aan:
Rug / Nek / Schouder / Ledematen

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Masters fungeren als losrijpiste voor
de hoofdarena en als een tweede
wedstrijdarena. De toegang is gratis.
Het evenement begint iedere ochtend rond 08.30 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.winter-masters.com

Hovoc heren
verliest van de top

Acu-Balance

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl

Hiervan valt ruim vijftigduizend
euro te verdelen in het slotstuk op
zondagmiddag, de 1.55 meter Grote
Prijs. Naast een aantal proeven, zijn
er voor de springruiters ook punten
te verdienen voor de wereldranglijst.
De twee overige indoorpistes van
De Peelbergen zullen voor de Winter

Ben jij graag culinair bezig en hou je van gezelligheid?
Meld je dan aan bij de Koakereej en bereid maandelijks, onder
begeleiding van een kok, een heerlijk menu in een groep van 8 personen.
Neem voor informatie contact op via: koken@koakereej.nl

www.koakereej.nl

Meld je dan aan via koken@koakereej.nl
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Venray en Wittenhorst

53e voetbalderby
tussen rivalen
Aloude voetbalrivalen Venray en Wittenhorst treffen elkaar weer op zondag 20 januari. Op sportpark
Ter Horst in Horst wordt de 53e editie van deze voetbalkraker gespeeld. Wittenhorst is aan de winnende hand.
In de laatste vier derby’s versloegen de oranje-zwarten de Venrayse aartsrivaal.

Crist Coppens
STRIPPENKAART WEEK 3

geldig t/m
zaterdag
19 januari 2019

750 gr braadworst en
4 filetlapjes samen € 11,00
VLEESWARENKOOPJE

100 gram leverkaas en 100 gram
kalfsbief samen samen € 2,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

Op zaterdag 6 september 2014 won Wittenhorst de allereerste derby van deze eeuw
Op de ranglijst van de eerste
klasse D ontlopen beide clubs elkaar
niet veel. Wittenhorst bezet de vierde
plaats met twintig punten. Venray
staat vijfde met hetzelfde puntenaantal, maar speelde twee wedstrijden meer. De laatste derby was op
8 april 2018 in Horst. Voor vijfhonderd toeschouwers won de thuisclub
met 2-1 door treffers van Michiel
Hanssen en Rob Zanders. De totaalbalans slaat licht in het voordeel uit van
Wittenhorst, dat 22 van de 52 derby’s won. Negen keer eindigde de
tweestrijd onbeslist en 21 keer trok
Venray aan het langste eind. Voor
de oprichting van Wittenhorst (in
1936) en SV Venray (in 1945) kenden
beide dorpen meerdere voetbalclubs.
Wittenhorst is ontstaan uit de fusie
tussen Concordia en HVC. SV Venray
is een samenvoeging van Servatius
en De Valk. De allereerste derby werd
gespeeld op zondag 27 oktober 1946
in de derde klasse E. In Horst wonnen
de Venraynaren met 1-4. De revanche
volgde vijf maanden later.

Wittenhorst versloeg op 23 maart
1947 Venray in eigen huis met 2-3
door een hattrick van Piet van den
Heuvel. De meeste derby’s werden gespeeld in de jaren 50 en 60.
Aanvankelijk in de derde klasse,
maar in 1953 promoveerde kampioen Wittenhorst voor het eerst naar
de tweede klasse. Een jaar later
volgde Venray. Het toeschouwersrecord dateert van 11 maart 1956.
Toen zagen 3.500 voetballiefhebbers
thuisclub Wittenhorst met 3-2 winnen.
In die jaren leefde de derby enorm.
Op wedstrijddagen trokken lange linten fietsende supporters tussen beide
dorpen. Van 1976 tot 1995 troffen
Venray en Wittenhorst elkaar niet in
competitieverband. Venray beleefde
toen zijn hoogtijdagen en Wittenhorst
maakte een sportief mindere periode
door. In 1995 debuteerde de Horster
club in de eerste klasse. De openingskraker op zaterdag 9 september
1995 in Horst won Venray voor 1.800
toeschouwers met 0-1 door een treffer van Niels de Klerk. Van 1998 tot

2014 stond de derby wederom niet
op het voetbalmenu omdat Venray
op een hoger niveau uitkwam. Dat
veranderde na de degradatie van de
Venraynaren uit de hoofdklasse in
2014. Op zaterdag 6 september 2014
was de allereerste derby van deze
eeuw. Wittenhorst klopte Venray
thuis voor 1.500 toeschouwers met
1-0. Rob Zanders was de matchwinnaar. Wittenhorst zal zondag voor
eigen publiek de vijfde derbyzege op
rij willen behalen. Venray is er juist
op gebrand een einde te maken aan
de Horster zegereeks. De derbysfeer
leeft minder dan enkele decennia
geleden, maar de rivaliteit heerst nog
altijd in beide kampen. Van de huidige teams is routinier Bart Zanders
van Wittenhorst de enige speler die
voor beide clubs uitkwam. De verdediger speelde in het seizoen 2010/11
in het Venrayse rood-wit. Daan
Verlijsdonk en Tom Zanders, beiden
van Wittenhorst, zijn de enige twee
voetballers die in alle acht recente
derby’s van de partij waren.

Oxalis komt in tweede helft
tekort tegen koploper
Door: korfbalvereniging Oxalis
De eerste wedstrijd van het nieuwe jaar stond op zondag 13 januari voor dames van Oxalis 1 op het
programma. Deze wedstrijd werd gespeeld tegen de koploper De Horst 1 uit Groesbeek. De dames van Oxalis
gingen er vol voor, maar konden helaas niet de eerste punten van 2019 thuis houden.
De Horst kwam al in de eerste
minuut op een voorsprong van 0-1.
Oxalis had hier snel antwoord op
en kwam op 1-1. Aan beide kanten bleven de kansen vallen, maar
halverwege de eerste helft wist De
Horst toch een voorsprong te pakken.
De dames van Oxalis hadden moeite
met het afmaken van de mooie kan-

sen die ze creëerden. Dit ging De Horst
beter af en zo kwamen ze op een ruststand van 5-8. In de rust gaf trainer
Jan Wielink aan dat het nog lang niet
verloren was en dat het belangrijk
was dat de dames van Oxalis feller de
duels in zouden gaan en voor de ballen moesten vechten. In het begin van
de tweede helft wist Oxalis meteen

het zesde doelpunt te maken en dit
gaf de meiden weer meer vertrouwen. Toch was dit helaas van korte
duur, want De Horst wist steeds
verder uit te lopen. Zij wist de vele
afstandsschoten goed af te maken en
hierdoor werd de voorsprong steeds
verder uitgebreid. Dit bracht de eindstand uiteindelijk op 8-17.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

Melderslo

centrum + Broekhuizerdijk

€ 12,50

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09
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Kapelconcert
Museum De Locht
In de kapel van Museum De Locht in Melderslo vindt zondag
20 januari een concert plaats van Dorris van de Meerendonk & Co.
Dit optreden begint om 14.00 uur.
Kinderen kunnen deze dag zien
hoe de veilingklok werkt. Ook is er
nog een tweetal wisselexposities te
zien: Slaapkamergeheimen en Winter

Voorstelling Vorster Parents
in Broekhuizenvorst
De vriendengroep Vorster Parents houdt op zondag 20 januari de voorstelling ‘Vors vûr Dummies’.
Deze vertoning voor jong en oud wordt in Lignum Antiquum in Broekhuizenvorst gehouden.

verbeeld. Het museum is deze dag
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Horst aan de Maas
800 levert bijdrage
aan gemeenteraad
De raadsvergaderingen van de gemeenteraad van Horst aan de
Maas starten in 2019 allemaal met een bijdrage vanuit Horst aan de
Maas 800.
Inwoners van Horst aan de
Maas leveren dan een bijdrage,
lezen een verhaal voor of vertellen een historische anekdote.
Daarnaast hebben twee wethouders, enkele raadsleden én de
burgemeester zich gemeld voor
een bijzonder verhaal. De eerst-

volgende keer, op 29 januari,
biedt een burger een bepaald
dorp zijn ‘verontschuldigingen’
aan. De tweede voordracht is op
12 februari en daarna bij vrijwel
alle raadsvergaderingen.
Kijk voor meer informatie op
www.horstaandemaas800.nl

De vriendengroep verzamelt met
alle geïnteresseerden in café Ald
Vors. Vandaaruit loopt iedereen naar
Lignum Antiquum. Na afloop van de

voorstelling krijgen alle aanwezigen
het Vorster Diploma in café Ald Vors.
Vors vûr Dummies begint om 11.30
uur en het verzamelen is om 11.00

uur. Opgeven voor de voorstelling
van Vorster Parents kan door
een mail te sturen naar
thijsse1@planet.nl

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

Ter versterking van ons team in Grubbenvorst zoeken wij een:

Shovelmachinist (m/v)
40 uur per week

De werkzaamheden
Als shovelmachinist houd je je bezig met het produceren van hoogwaardige substraten
voor de professionele tuinbouwsector. Je zorgt dat de opgedragen werkzaamheden volgens
de daarvoor geldende richtlijnen worden uitgevoerd. Hierbij draag je zorg voor de productkwaliteit en het juist omgaan met de grondstoffen en machines.
Wij zoeken iemand die
• Enige werkervaring in een productieomgeving heeft;
• Kennis van potgrondproductie heeft (pre);
• Ervaring als shovelmachinist heeft (pre);
• Een hands-on mentaliteit heeft, met oog voor detail;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal heeft;
• Stressbestendig is en een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft.
Ben jij de shovelmachinist die zich kenmerkt als teamspeler en ﬂexibel, enthousiast en
accuraat is en herken je je in bovenstaand proﬁel, dan word je van harte uitgenodigd om
te reageren.
Werken bij
Van der Knaap is een groep van ondernemingen gespecialiseerd in het ontwikkelen van
hoogwaardige oplossingen voor beworteling en groei. Van der Knaap Groep is in korte
tijd uitgegroeid tot de top in de professionele tuinbouw, zowel nationaal als internationaal.
Binnen Van der Knaap staan innovatie, klantgerichtheid en collegialiteit centraal.
Sollicitaties
Herken jij je in bovenstaand proﬁel? Reageer dan door het sturen van een korte motivatie
en CV naar: HR@vanderknaap.info. Neem voor informatie over deze functie contact op
met Dave Martens (locatiemanager), via telefoonnummer +31 (0)77 3661373.
Op deze vacature en op ons selectietraject is ons privacy statement van toepassing.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt nadrukkelijk niet op prijs gesteld.
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SundayFolk & More

LEF2019

Op zoek naar beste
muzikale talent
Horst aan de Maas

Café Everts verwelkomt SIMONS
SundayFolk & More organiseert op zondag 20 januari een concert van de muziekgroep SIMONS. Café Everts in
Sevenum staat dan helemaal in het thema van muziek, zang en melodie.

Vier muzikanten uit gemeente Horst aan de Maas zijn een initiatief
gestart om het beste muzikale talent van Horst aan de Maas te zoeken.
Deze zoektocht wordt gehouden in vorm van een talentenjacht,
genaamd LEF2019.
Jongeren in de leeftijd van 9 tot
en met 15 jaar mogen meedoen.
De categorieën liggen breed uiteen.
Trompet, klarinet, gitaar, viool,
drums of zang, iedereen mag meedoen.

Vier voorrondes
in dorpen
De voorrondes zijn op 21 april,
tijdens Prilpop in Sevenum, 27 april
op Koningsdag in Grubbenvorst en
Hegelsom en met Merlinpop in
Meerlo op 2 juni. Per voorronde zal

een vakkundige jury bepalen wie er
doorgaat naar de finale die op 18
augustus in het centrum van Horst
wordt gehouden.

Opgave
Deelnemers die zich opgeven
vraagt de organisatie om hun naam,
leeftijd, adres en telefoonnummer te
versturen naar de organisatie. Ook of
de deelnemer coaching nodig heeft,
om welke voorronde het gaat en wat
voor act, moet worden vermeld.
Dit kan door een mail te sturen
naar lef2019@ziggo.nl

Gekke Maondigs Veriëniging

Ook dorpsquiz in
Lottum
In navolging van onder meer Horst, Sevenum, Grubbenvorst,
Hegelsom en Meerlo, komt ook Lottum in 2019 met een dorpsquiz op
zaterdag 23 februari. De minidorpsquiz wordt georganiseerd door een
afvaardiging van de Gekke Maondigs Veriëniging van Lottum met als
doel een leuke invulling te creëren voor het themabal van dit
carnavalsseizoen.
De avond vindt plaats in
Harmonie eten en drinken in Lottum.
In twee uur tijd moeten de deelnemers volgens de organisatie zo veel
mogelijk vragen goed beantwoorden.

Lottumse thema’s
“We onderwerpen de deelnemers aan vragen over verschillende

Lottumse thema’s, laten ze muziekfragmenten horen en foto’s zien. De
uitslag volgt nog diezelfde avond.
Het wordt dus echt een mini-dorpsquiz. Daarna volgt er een feestje”,
aldus de organisatie. Teams van
maximaal acht personen kunnen zich
tot zondag 3 februari aanmelden
door een mail te sturen naar
lottumsedorpsquiz@outlook.com

Museum de Kantfabriek

Jubileum met drie
exposities
Museum de Kantfabriek in Horst viert in 2019 het tienjarig bestaan
met drie exposities waarvoor uit het depot van het museum wordt
geput. De eerste expositie Technieken waardoor stoffen ontstaan,
wordt geopend op zondag 20 januari.
De depots van het museum staan
vol met geschonken objecten. Het
museum koestert opgebouwde
kennis over ambachten, materialen
en technieken. Het slaat een brug
tussen bewaren, tonen en maken.

Hedendaagse
textielkunstenaars
Daarnaast wordt werk van
hedendaagse textielkunstenaars
getoond. Zo wil het museum de
verbinding maken tussen historie en
hedendaagse kunst. De expositie
Technieken waardoor stoffen ont-

staan, laat handwerktechnieken zien
zoals haken, breien, weven en
kantklossen. De vele stukken uit het
depot worden aangevuld met nieuw
werk van kunstenaars als Anneke
Kersten, Ank Hazelhoff, Roos Cox,
Paulien van Asperen, Japien
Waskowsky, Marloes en Marleen
Jongen en Corry Hengeveld. Later in
het jaar volgen nog twee exposities:
Technieken die stoffen bewerken en
verwerken en Van object naar
verzameling - van verzameling naar
object.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdekantfabriek.nl

SIMONS maakt een mix van afwisselend ontroerende, humoristische,
ingetogen en uitbundige nummers in
de folkrock-stijl. Het varieert van stevige
cajun tot ingetogen luistermuziek. De
teksten zijn in het Nederlands en in het

dialect. SIMONS staat bekend om haar
meerstemmige zang en afwisseling in
stijlen. De groep is gebouwd rondom
leadzanger, accordeonist, tekstschrijver en componist Pieter Simons. Andere
bandleden zijn Charles van Dommelen

DINNISSEN
PROCESS
TECHNOLOGY
Dinnissen Process Technology
is wereldwijd toonaangevend in
de ontwikkeling van innovatieve
technieken voor de handling
van poeders en granulaten
binnen bedrijven in de feed, food,
petfood, dairy en chemie. Met 200
medewerkers ontwikkelen, testen
en vervaardigen wij machines en
complete processen in eigen huis.
Meer informatie:

www.dinnissen.nl

Door het succes van onze nieuwe concepten maakt ons bedrijf een
gezonde groei door. We zijn daarom op zoek naar vooruitstrevende en
creatieve technische medewerkers. Ter versterking van onze engineering
afdeling zoeken wij:

• ELECTRICAL ENGINEERS (HBO)

Je programmeert, modificeert en test besturingen voor installaties. Je
onderhoudt contact met klanten en ontwikkelt de PLC-programmatuur. Je
stelt de benodigde documentatie op en verzorgt bedieningshandleidingen.
Je hebt een elektrotechnische opleiding op HBO niveau. Je hebt ervaring
met PLC’s, bij voorkeur Siemens S7. Je vind het leuk om geregeld in het
buitenland te verblijven.

• MECHANICAL ENGINEERS (HBO)

Je construeert mechanische delen van installaties. Je bepaalt
materiaalkeuze en maakt sterkteberekeningen. Je zorgt voor
samenstelling- en detailtekeningen met behulp van Solidworks.
Je hebt een afgeronde opleiding HTS-werktuigbouwkunde. Je hebt kennis
van en interesse in machine en apparatenbouw, en hebt ervaring met 3D
tekenen (bij voorkeur Solidworks).
Ons bedrijf kenmerkt zich door een inspirerende werkomgeving waarin
veel ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Eigen initiatief wordt
beloond, terwijl je alle vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt om je te
ontwikkelen in de richting die je het beste ligt.

Contact:
Voor meer informatie met betrekking tot de vacatures, kun je
contact opnemen met Bianca Trienekens:
Bianca Trienekens, Hoofd P&O
Tel.:
077-467 35 55
E-mail: b.trienekens@dinnissen.nl

(basgitaar, mondharmonica, doedelzak, strijkpsalter, low-whistle, zang),
Lambert Bongers (gitaar, piano, mandoline, steelgitaar, zang) en Wim
Kauffman (percussie). Het concert begint
om 16.00 uur in café Everts in Sevenum.

Dinnissen B.V.
Horsterweg 66
5975 NB Sevenum
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Inloopavond de Comert Grubbenvorst
Gasloos bouwen en levensloopbestendig wonen

Donderdag
24 januari 2019
van 18.00 tot 19.30 u
MFC 't Haeren
Grubbenvorst

gasloos

In nieuwbouwplan de Comert worden woningen voor diverse doelgroepen te koop
aangeboden. De eerste fase van het plan voorziet in 20 koopwoningen en vrije sector
bouwkavels.

Op donderdagavond 24 januari a.s. is er een inloopavond van 18.00 tot 19.30 uur in MFC ’t Haeren
voor vrijblijvende informatie over de 8 hoek- en rijwoningen, 2 vrijstaande woningen en 10 gasloze
en tevens levensloopbestendige woningen.
Tijdens deze avond kunt u zich laten informeren over de diverse woningen en het gasloos bouwen
of door onze interieurstyliste voor tips en adviezen met betrekking tot de inrichting van de

U kunt zich ook laten informeren over de

nieuwbouwwoningen.

subsidiemogelijkheden voor de levensloopbestendige woningen.

De levensloopbestendige woningen worden in de basis gasloos uitgevoerd.
Er zijn mogelijkheden voor koopsubsidie
Ons nieuwbouwteam namens VeTeBe makelaars, Startpunt Wonen en Janssen de Jong staat

van € 8.500,- en duurzaamheidssubsi-

voor u klaar om u van vrijblijvende informatie te voorzien en eventuele vragen te beantwoorden.

die via gemeente Horst aan de Maas.

Verkoop en informatie

077 260 00 00

Een project van

077 326 26 00

www.plandecomert.nl
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Medische
zorg
Huisarts en apotheek
Horst

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

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

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
18 t/m 20 januari 2019
Tand Totaal Vallen
Oostsingel 6, 5802 AN Venray
T 0478 58 66 05
21 t/m 24 januari 2019
Tandheelkunde Venray
Buitenlust 27c, Venray
T 0478 82 02 21

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

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

Winterconcert Horster
Mannenkoor
Het Horster Mannenkoor houdt op 19 januari een winterconcert genaamd Musical Emotions in De Meulenwiek
in Meterik. Het concert staat in het thema van het 125-jarig bestaan van het koor.

Broekhuizenvorst
19.15
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11.00
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10.30
19.00
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Kronenberg

Aan het winterconcert Musical
Emotions van het Horster Mannenkoor
werken verschillende mensen mee.
Onder anderen Daphne Ramakers

(zang), Marloes Nogarede (zang), Tina
Brouwers (zang), Esther Zaad (piano)
en muzikale begeleiding van Maartje
Smedts. De dirigent die het mannen-

koor leidt is Tim Schulteis. Om 20.00
uur start het concert in De Meulewiek
in Meterik. Voor meer informatie, kijk
op www.horstermannenkoor.nl

Lottum
Meerlo

Melderslo

Meterik

Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Priesternoodnummer
Alarmnummer

service 29

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

RECEPTION & OFFICE ADMINISTRATOR (m/f)
FULLTIME

Taken
- Ontvangen van gasten en beantwoorden van inkomend telefoonverkeer
- Beheren van kantoorartikelen en werkkleding
- Organiseren en faciliteren van vergaderingen en evenementen
- Genereren van rapporten en uitvoeren van taken in het tijdsregistratiesysteem
- Administratief ondersteunen van de HR-afdeling en de afdelingsmanagers

Profiel
- 0-3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie
- Sterke organisatorische vaardigheden, stressbestendig en prioriteiten kunnen stellen
- Beheersing van Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en schrift
- Ruime ervaring met Microsoft Office

Wij bieden
- Een dynamische, internationale en uitdagende werkomgeving in een leuk team
- Ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden
- Een marktconform salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor de
Metalektro

Interesse?
Stuur je CV en motivatie naar HRWZ@johndeere.com
John Deere Fabriek Horst B.V.
Energiestraat 16
5961 PT Horst, Nederland

Deere & Company is wereldwijd de grootste fabrikant van landbouwwerktuigen, die in
meer dan 160 landen zaken doet en meer dan 74.000 mensen in dienst heeft
wereldwijd. John Deere Fabriek Horst B.V. produceert en ontwikkelt
gewasbeschermingsmachines in Horst en biedt momenteel werk aan ± 200 personen.

www.jobs.deere.com
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Agenda t/m 24 januari 2019
do
17
01

Handwerkcafé

Bintjesfest

Optreden SIMONS

Tijd: 13.00-16.00 uur
Locatie: Cassandra Creatief Grubbenvorst

Tijd: 21.00 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: SundayFolk &More
Locatie: café Everts Sevenum

Raimonds & Santa

Optreden Classics

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

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Muziekcafé De Buun

zo
20
01

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

vr
18
01
za
19
01

Geitenkermis
Locatie: centrum Broekhuizenvorst

Quiltcafé

Voorstelling Vorster Parents

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

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Vriendengroep Vorster Parents
Locatie: Lignum Antiquum Broekhuizenvorst

Mega Verlovingsbal

Expositie Technieken

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

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

Winterconcert

Kapelconcert

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Horster Mannenkoor
Locatie: De Meulewiek Meterik

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Crisis Wittenhorst

Jeugdprinsenbal

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: RKsv Wittenhorst
Locatie: café De Lange Horst

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: Jeugdcarnaval Hegelsom
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

Geitenkermis
Locatie: centrum Broekhuizenvorst

Geitenkermis
Locatie: centrum Broekhuizenvorst

Geitenkermis
Locatie: centrum Broekhuizenvorst

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

Onthulling

Rock-en metalbands

15e editie Bintjesfest
OJC Walhalla
OJC Walhalla houdt op zaterdag 19 januari haar 15e editie van het
Bintjesfest. Er komen een aantal (hard)rock-en metalbands spelen om
dit jubileum te vieren.
De avond wordt afgetrapt
door de Zuid-Limburgse band
The Mudman. Zij spelen harde
rock-’n-roll met een vleugje punk.
Daarna debuteert Defy The Curse
in Walhalla. De opnamesessies van
de band zijn klaar en ze spelen hun
debuut EP. De stijl lijkt op Zweedse
Death Metal met een snufje
Crustcore en Sludge. In de band
spelen oud leden van Legion Of

ma
21
01
di
22
01
wo
23
01

Nieuw logo Kindcentrum
De Wouter America
Het nieuwe logo van Kindcentrum De Wouter is op donderdagochtend 10 januari onthuld in America. Het logo
is bedacht door Marouschka Camps. Kindcentrum De Wouter bestaat uit de basisschool en de kinderopvang.

The Damned, Collision, Slam Squad,
Inhume en Acid Deathtrip. Na Defy
The Curse zal er een klassieker in
Walhalla aantreden.
In 2010 hebben ze al in de
Sevenumse soos op de planken
gestaan, Tributör. Met een affiche
van AC/DC, Status Quo, W.A.S.P.
en Iron Maiden, zal deze band de
avond afsluiten. Het Bintjesfest
begint om 21.00 uur.

Grote winter
opruiming!
kortingen tot 70%
0p dames- en herenmode,
schoenen en nachtkleding!
Ook korting op Beeren-ondergoed
en flanellen lakens en hoeslakens.
(tenzij anders aangegeven)

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

Na een woordje van directrice
Susan van Boxsel, mochten het
jongste en oudste kind van
De Wouter samen met de bestuur-

ders van Dynamiek Scholengroep en
Kinderopvang ’t Nest het nieuwe
logo onthullen. Het logo is een boom
met een vervlochten stam, die

symbool staat voor de twee organisaties. Samen moeten zij
Kindcentrum De Wouter weer ‘tot
bloei’ brengen.
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Indrukwekkende aftrap
jubileumjaar HadM800!
De toespraak van
de voorzitter van
HadM800, Arie Stas,
over de verbinding
tussen de dorpen.

Leopold Haffmans
Het LGOG, (Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap)
houdt een lezing over
Leopold Haffmans,
een opvallend Tweede
Kamerlid in de negentiende eeuw en afkomstig uit Horst.
Gouverneur Theo Bovens noemde Haffmans in zijn
toespraak tijdens de aftrapbijeenkomst op 4 januari. Haffmans droeg de bijnaam ‘De grote mond
van Limburg’. Nieuwsgierig naar deze prominente
inwoner van het Horst van toen? Op 30 januari is
deze lezing bij te wonen door leden en niet-leden.
De aanvang is 20.00 uur en de plaats van handeling
is De Leste Geulde in Horst. Aan niet-leden van het
LGOG wordt een bijdrage van € 3,- gevraagd.

Kunst oproep!
Op 26 mei 2019 is er een tentoonstelling in de Heeren van Horstzaal in kasteel Huis ter Horst. Prachtige
schilderwerken uit de collectie van Willem Vincent
van Wittenhorst (woonde in het kasteel van 1660
-1674) zijn dan te zien. Tegelijk wordt de voorburcht
ingericht als Middeleeuwse kunstmarkt. Daarvoor
wordt kunstenaars, zowel professioneel als amateur,
uit Horst aan de Maas de gelegenheid geboden om
eigen werk te tonen. Belangstelling? Stuur een
mail naar kunstplein@kasteelhuysterhorst.nl.
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Verhalen in de raad
In het kader van ‘800’ worden
in 2019 raadsvergaderingen
op een bijzondere wijze geopend. Met een ludiek verhaal
of historische anekdote.

‘Sorry’
De eerstvolgende keer, op 29
januari, biedt een bewoner een
bepaald dorp zijn verontschuldigingen aan. Maar is hij de enige
die iets te verontschuldigen heeft,
Behalve burgers hebben ook enke- of gaat dit ons allen aan?
le raadsleden, twee wethouders én U bent welkom om hiervan
de burgemeester zich gemeld voor getuige te zijn, in de raadszaal
een bijzonder verhaal...
aan het Wilhelminaplein.

Een toost op het
nieuwe jaar met
meer dan vijfhonderd aanwezige
inwoners van Horst
aan de Maas.

Tijmen Geurts
en Rens Gommans spelen
een hoofdrol in
de clip van ‘Hub
& Hay’.

Aan de Lambertuskerk is daarom
het verzoek gedaan om vier van
de beelden uit haar collectie in
bruikleen te geven. Deze beelden
Het Bonnefantenmuseum in zijn dan tussen medio februari
Maastricht wil in 2019 tijdens en medio juni 2019 niet in de
een grote expositie het puHorster kerk te zien. Het gaat om
bliek kennis laten maken met een Piëta, Agnes, Cornelius en
het indrukwekkend middel- Anna-te-Drieën, allen uit de late
eeuws erfgoed uit de Euregio Middeleeuwen.
Maas-Rijn.

Kerkschatten
Lambertuskerk naar
Bonnefantenmuseum

Het was met meer dan 500 gasten een Mèrthal te gaan. En daar kregen ze geen
sfeervolle en drukbezochte bijeen- spijt van. Toespraken van achtereenvolgens Wist u dat onze gemeente nog niet zo heel lang
America,
komst. Met de aftrap van het jubile- burgemeester Ina Leppink-Schuitema, geleden 6 stations telde. Griendtsveen, Hier de
Tienray-Meerlo.
umjaar 2019 op vrijdag 4 januari staat voorzitter van HadM800, de heer Arie Stas, Grubbenvorst, Lottum en station Horst-Sevenum.
bij
ng
rga
spoorwegove
Horst aan de Maas aan het begin van en de gouverneur van Limburg, de heer
het herdenken van ‘8 eeuwen mens- Theo Bovens werden afgewisseld met live
kracht’. Een zestigtal evenementen muziek en prachtige filmbeelden uit Horst
In de eerste aflevering van 2019 is er aandacht voor door het hele jaar heen onderstrepen aan de Maas. Zestien ‘rondjes om de kerk’,
met ook 16 keer een heel eigen geluid als
de Molenbeek, die verbindend door Horst aan de dat.
metafoor van de speciale verbondenheid
Maas stroomt. Het evenement ‘LEF’ wordt belicht,
De
aftrap,
die
onderdeel
uitmaakte
van
die HadM800 teweeg gaat brengen. Ook
alsook ‘100 jaar vrouwenkiesrecht’. Hoe is het nu met
het mobiele podium, dat door de leerlingen van de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie, had de clip van ‘Hub en Hay’ en de klok van Hay
Bouwcampus Horst wordt gemaakt? En zou dat veel inwoners doen besluiten om naar de Peeters benadrukten het speciale karakter.
podium mogelijk een rol gaan spelen in de musical
van een groep basisschoolleerlingen uit Swolgen?
EEN GREEP UIT WAT ER IN 2019 KOMEN GAAT...

TV800 in januari!

TV800 is te zien bij Omroep Reindonk vanaf
zaterdag 26 januari om 17.00 uur en daarna via
de website www.horstaandemaas800.nl.

- EEN VELDSLAG IN KRONENBERG - CAMPING ACHTER DE HEGGA - DONKER HORST - SPORT COLLEGETOUR - MARIA & DE STEENFABRIEKEN VAN TIENRAY - SWOLGENS FILMFESTIVAL - EVERTSOORD 60 JAAR - SCHILDERIJENCOLLECTIE VAN WILLEM VINCENT - DE KANTFABRIEK HAALT 3X UIT! - OUDSTE HUIS - VERHALEN IN DE RAAD - HET LIED VAN HUB EN HAY - LEZINGEN LGOG - HEMELRIT - EN VEEL MEER
- VOLGENDE KEER MEER!

FEEST IN ALLE WINKELS!

Kom langs in een van de 7 EP:Tummers winkels voor grandioze openingsacties!

Tummers
NIEUW!

MEGASTORE
IN WEERT!
Gratis levering door eigen bezorgers

Bijna 100 jaar ervaring

13 55
9 ’’
cm

7 dagen per week geopend naast de Gamma

GRATIS BEZORGD!

GRATIS BEZORGD!

WASMACHINE / WM16T420
• A+++-30%
• 1600 t/pm
• 8 KG
• Koolborstelloze motor met
10 jaar garantie

FEESTPRIJS!
749,-

549,-

4K

FEESTPRIJS!

ULTRA HD

649,-

499,-

4K TV / UE55NU7091
• 55 inch (139 cm) • 4K Ultra HD • Beeldkwaliteit PQI 1300, HDR
• Smart TV • Clean Cable solution

FEEST IN ALLE WINKELS!

Kom langs in een van de 7 EP:Tummers winkels voor grandioze openingsacties!
Tummers

7 winkels in Limburg: Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

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

