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Kunst in het Kloosterhof
Het pand waar voorheen Optiek en Optometrie Kruytzer in Horst was gevestigd, doet de komende maanden dienst als kunstgalerie. In samenwerking met het
Centrummanagement Horst exposeren leden van kunstenaarscollectief Zeen hun werk in het Kloosterhof.

Onder de naam OptiZeen laten
telkens wisselende leden van Zeen
de komende maanden onderdelen
van hun werk zien in het leegstaande
winkelpand, ieder voor een periode
van twee à drie weken. Frank Schijven
(Nuenen 1957) is degene die het

spits afbijt. Frank woont sinds 2010
in Melderslo. Hij volgde zijn opleiding
aan de kunstacademies van Breda,
Utrecht en Den Bosch. Hij heeft nooit
kunnen kiezen tussen beeld, woord
of geluid als uitdrukkingsvorm en
is ze daarom gaan samenvoegen.

Schijven was in het laatste weekend
van december een van de deelnemers
aan Altaarnatief, de kunstmanifestatie in de Sint-Lambertuskerk. In pand
Kruytzer toont hij onder de titel After
The Goldrush beelden uit het postAltaarnatieve tijdperk. Hij laat vijf

objecten zien die onderdeel waren
van zijn installatie ‘Toen de Goden
Afscheid Namen’ tijdens Altaarnatief.
Speciaal voor die expositie had hij een
goudmijn annex kerststal gecreëerd
in de crypte van de kerk. Door deze
objecten nu los van de installatie ten

toon te stellen worden het op zich
staande beelden, los van hun oorspronkelijke betekenis, maar nog
wel met elkaar verbonden. After The
Goldrush is te zien van 22 januari tot
en met 3 februari. Kijk voor meer
informatie op www.frankschijven.nl

Afwikkeling vrachtverkeer CVI over Venloos grondgebied
De afwikkeling van het vrachtverkeer vanaf het CVI-terrein aan het Raaieind in Grubbenvorst gaat in de
toekomst via Venloos grondgebied. Dat gaf wethouder Eric Beurskens van Horst aan de Maas aan tijdens de
raadsvergadering van dinsdag 15 januari.
Horst aan de Maas verleende in 2014 aan Delfstoffen
Combinatie Maasdal (DCM) de
bouwvergunning voor de Centrale
Zandverwerkingsinstallatie (CVI),
zodat daar afgegraven materiaal
uit de Maas verwerkt kon worden.
Ook komt er een haven zodat de
verwerkte producten afgevoerd

kunnen worden. De werkzaamheden op het terrein aan het Raaieind
startten vorig jaar mei echter eerder dan verwacht, wat tot zorgen
leidde bij omwonenden en de dorpsraad. In samenspraak met de omwonenden, de dorpsraad en Gewoën
Grubbevors is toen besloten door middel van verkeersregelaars voor een

veilige verkeersafwikkeling te zorgen.
DCM zou daarnaast met een werkplan moeten komen voor een goede
verkeersafwikkeling. Ook werd er
door het bedrijf een klankbordgroep
gevormd waarin naast de gemeente,
ook de omwonenden, de dorpsraad
en Gewoën Grubbevors zitting hebben. Horst aan de Maas ging weer in

gesprek met Venlo om het vrachtverkeer via het bedrijventerrein in Venlo
af laten wikkelen. Dit was in 2014
ook de voorkeur van de gemeenteraad van Horst aan de Maas, omdat
dan het vrachtverkeer wordt gescheiden van het fietsverkeer te plaatse.
Gemeente Venlo wilde daar toen echter niet aan meewerken.
DCM heeft inmiddels een plan
ingediend en de verkeersregelaars
worden op korte termijn weer ingezet, aldus Beurskens. “Op dit moment

zijn er nog niet zoveel vrachtbewegingen. Naar verwachting start de
afvoer vanaf medio maart. We hebben voor de verkeersafwikkeling
acht varianten, waarvan één de
voorkeur van het college heeft.
Deze bespreken we binnenkort met
de klankbordgroep. Daarnaast heeft
Venlo toegestemd om op langere
termijn het vrachtverkeer via het
bedrijventerrein in Venlo te laten
lopen, zodat vrachtverkeer en fietsers van elkaar worden gescheiden.”
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Mooder Maas neemt maatregelen
om de das te beschermen
In het plangebied van Ooijen-Wanssum leven twaalf dassenfamilies.
Aannemerscombinatie Mooder Maas kan niet voorkomen dat een deel van
het leefgebied van de door de Wet Natuurbescherming beschermde
diersoort wordt aangetast. In samenwerking met ecoloog Benjamin Backx
neemt Mooder Maas echter zoveel mogelijk maatregelen om de das te
beschermen. Maar dat is niet genoeg, vindt Stichting Das&Boom die zich
inzet voor de das en haar leefgebied. De stichting wil ingrijpen en de
werkzaamheden stilzetten.
Gebiedsontwikkeling OoijenWanssum moet zorgen voor een
toekomstbestendige oplossing van het
hoogwaterprobleem in het Maasdal
tussen Broekhuizen en Geijsteren.
Het project voorziet onder meer in de
aanleg van dijken, hoogwatergeulen,
een rondweg en de realisatie van
340 hectare nieuwe natuur. In een
project met een dergelijke grote
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omvang als Ooijen-Wanssum is het
echter onmogelijke dat het leefgebied
van de das niet wordt geraakt, stelt
Mooder Maas.”Bijvoorbeeld omdat de
das op een nieuwe plek een nieuwe
bijburcht of vluchtpijp heeft
gebouwd waar een waterkering of
een geul moet worden gegraven.”
De das is beschermd via de Wet
Natuurbescherming, waardoor burchten niet beschadigd mogen worden bij
werkzaamheden en waardoor het
leefgebied niet aangetast mag worden. Aannemerscombinatie Mooder
Maas heeft daarom een ontheffing
gevraagd bij provincie Limburg en deze
ook gekregen. Daarom mag zij drie
bijburchten en vijf vluchtpijpen verwijderen.
“Maar we doen er alles aan om
het leefgebied van de das zoveel
mogelijk te beschermen”, vertelt
ecoloog Benjamin Backx van Mooder
Maas. “Dassen zijn slimme dieren: ze
zullen echt wel merken dat er gewerkt
wordt in hun leefgebied. Maar we
zorgen ervoor dat ze hun burchten
niet gaan verlaten of minder jongen
krijgen.” Hij gaat verder: “We hebben
van tevoren onderzocht waar de dassen precies zitten en op welke manier
de maatregelen hun leef- en foerageergebied (het gebied waar ze voedsel zoeken, red.)raken.” Dassen zijn
roofdieren en gaan vooral ‘s nachts op
zoek naar prooi als regenwormen. Ook
eet de das plantaardig voedsel, zoals
fruit en noten. Overdag verblijven ze in
een stelsel van ondergrondse tunnels:
hun burcht.
Om de das zoveel mogelijk te
beschermen legt Mooder Maas onder
andere dassenrasters en dassentunnels aan om de kans op verkeersslachtoffers te verkleinen. Backx:
“Ook zorgen we ervoor dat alle
belangrijke gebieden voor de dassen
bereikbaar blijven, zodat ze genoeg
ruimte hebben om voedsel te blijven

Mooder Maas gebruikt dassengoten om te voorkomen dat dassen
hinder ondervinden van het verkeer (Foto: Paul Poels Fotografie)
vinden. We leggen bijvoorbeeld ook
tijdelijke foerageergebieden aan.” In
de kwetsbare voortplantingsperiode
tussen december en juni wordt er niet
gewerkt bij dassenburchten en in de
periode daarbuiten wordt er alleen
gewerkt onder begeleiding van een
ecoloog.

Belang van de das
Toch is het niet te voorkomen dat
er stukjes leefomgeving van de das
verdwijnen. Backx verwijst naar de
drie bijburchten en de pijpleidingen die
moeten verdwijnen. “Dat zijn burchten
waar de dassen maar af en toe zitten. Bijvoorbeeld bij een maïsveld. Al
een jaar voordat zo’n bijburcht moet
verdwijnen, verleiden we de dassen
om daar niet meer heen te gaan, maar
naar een andere burcht.” Mooder Maas
legt een zogenaamde kunstburcht aan.
“Met pvc-buizen leggen we ook al wat
gangen aan. We planten het gebied in
met struiken, zodat het goed uit het
zicht ligt. Zo hopen we de dassen hiernaartoe te verleiden.”
Al met al zal de das wel wat merken van de werkzaamheden, maar
krijgt zij er ook veel voor terug, stelt

Stichting Das&Boom wil ingrijpen
Stichting Das&Boom strijdt al sinds 1981 voor de bescherming van de das
in Nederland. De stichting was betrokken bij de inventarisatie van de dassenfamilies in het projectgebied, maar schrikt nu van de impact die de werkzaamheden hebben op het leefgebied van de das. “Een ingreep van deze
omvang is heel groot, het gaat om honderden hectares”, stelt voorzitter Jaap
Dirkmaat. “Normaal gesproken wordt er bij dit soort projecten ingezet op
één-op-één compensatie van het leefgebied van de das. Dat is hier niet het
geval.” Dirkmaat verwijst onder andere naar de grote hoeveelheden grond
die afgegraven gaan worden tijdens de werkzaamheden. “In de sliblaag van
de grond, die wordt weggehaald, zit veel voedsel voor de das. Dat gaat allemaal verloren. Dat vinden wij schandalig.”
Hoewel Mooder Maas alternatieve routes, burchten en plekken met
voedsel aanlegt voor de das, is dat volgens de stichting lang niet genoeg.
“Nu we de ware omvang van de werkzaamheden en de gevolgen voor het
leefgebied van de das gezien hebben, gaan we ingrijpen”, aldus Dirkmaat.
De stichting wil een spoedgesprek met Mooder Maas. “We willen de werkzaamheden stilleggen. Als het project de dassen niet als de donder beter
gaat bedienen, dan gaan we stappen ondernemen. Dan moet het recht gaan
spreken.” Dirkmaat geeft aan onder andere de ontheffingen van de provincie
Limburg voor het weghalen van de dassenburchten aan te willen vechten.

Backx. “De werkzaamheden worden
juist uitgevoerd om het hele gebied
veiliger en natuurrijker te maken.
Ook voor de das. Veel akkerland wordt
omgevormd tot een door grote grazers

begraasd grasland waardoor de das
straks een leefgebied krijgt waar meer
voedsel te vinden is. Uiteindelijk is het
aanpakken van het gebied dus ook
zeker in het belang van de das.”

Brief aan gemeente

Alleen Nederlandse vlag
gehesen op Bevrijdingsdag
In een brief van 21 juli 2018 aan de gemeente Horst aan de Maas vraagt meneer Broekhof uit Boxtel of de gemeente op Bevrijdingsdag ook de
vlaggen hijst voor andere nationaliteiten, naast de Nederlandse vlag. Burgemeester Ina Leppink-Schuitema reageert hierop op 9 januari 2019 om te
houden aan het vlaggenprotocol en ze dus niet te hijsen.
Tijdens Bevrijdingsdag hijst de
gemeente Horst aan de Maas de
Nederlandse vlag ter nagedachtenis
aan alle geallieerden die hun
leven hebben gegeven tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Nederland
werd niet alleen bevrijd door eigen

mensen. Ook andere strijders zoals
Amerikanen, Belgen, Canadezen
en Polen hebben gestreden voor
de vrijheid van de Nederlanders.
Daarom vraagt meneer Broekhof ook
aandacht voor deze nationaliteiten.
Burgemeester Ina Leppink-Schuitema

reageert als reactie hierop dat de
gemeente Horst aan de Maas zich
houdt aan het vlaggenprotocol van
het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties. Ze vindt
het zeker een sympathieke gedachte
en wil ook niemand vergeten.

Toch houdt de gemeente zich aan
het protocol. Hierin staat een aantal
data aangewezen wanneer de
Nederlandse vlag gehesen wordt.
Er staat niets geschreven over andere
vlaggen. Daarom worden de andere
nationaliteitsvlaggen niet gehesen.
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Verkeersonderzoek Grubbenvorst

‘Verkeersremmer
Kloosterstraat onveilig’
Inwoners van Grubbenvorst ervaren de verkeersremmer ter hoogte van de bloemenzaak op de Kloosterstraat
als een onveilig punt. Dat blijkt uit een verkeersenquête die de dorpsraad van Grubbenvorst onder de inwoners
heeft gehouden.

nieuws 03

Voormalige woonwagenplek

Woningbouw
Vondersestraat
Op het stuk grond aan de Vondersestraat in Horst, waar tot enkele
jaren geleden woonwagens stonden, worden acht woningen gebouwd.
Dat bevestigt Wonen Limburg desgevraagd.
De locatie aan de Vondersestraat
bood plek voor vier woonwagens.
De laatste woonwagen is enkele
jaren geleden vertrokken. Wonen
Limburg gaat nu op deze plek acht
huurwoningen bouwen. “Het gaat
om acht levensloopbestendige

woningen, in twee blokken van vier,
in het middenhuursegment”, zegt
een woordvoerster van de wooncorporatie. Wonen Limburg verwacht na
de zomervakantie met de bouw te
kunnen beginnen en de woningen
begin 2020 op te leveren.

Samen met WonenLimburg

OJC Niks
organiseert NIKS18
OJC Niks organiseert op zaterdag 26 januari NIKS18. In samenwerking met WonenLimburg organiseert de jongerensoos een evenement
voor jonge nieuwkomers in de gemeente Horst aan de Maas.

In totaal 134 mensen, in diverse
leeftijdscategorieën, reageerden op
het verkeersonderzoek. Aanleiding
zijn signalen over de verkeersveiligheid in het dorp, geeft voorzitter
Ruud Meijers aan. “We hebben vaker
gehoord dat mensen met name de
verkeersremmer bij de bloemenwinkel een gevaarlijk punt vinden.
Verkeer komende vanaf de rotonde op
de Kloosterstraat moet daar voorrang
geven op het tegemoetkomend verkeer. Doordat de Wilhelminastraat ook
precies op dat punt uitkomt, vinden
veel weggebruikers dit een onoverzichtelijke situatie. Er is gelukkig nog
nooit iets ernstigs gebeurd, al heb ik
wel gehoord dat sommige ongeduldige automobilisten rechts naast de
verkeersremmer over de stoep rijden.”
Meijers geeft aan dat de dorpsraad

de klachten over dit verkeerspunt al
eerder aan de gemeente heeft doorgegeven. “Er is ons toen toegezegd
dat de verkeersremmer zou verdwijnen.” “Dat klopt”, zegt een woordvoerder van de gemeente desgevraagd.
“Het staat in de planning om de werkzaamheden dit voorjaar uit te voeren.”
Uit het onderzoek blijkt verder dat
met name ouderen de hoek bij de ijssalon aan de Kloosterstraat voor voetgangers onveilig vinden. De groep
voetgangers tussen 25 en 45 stoort
zich juist aan de verkeerssituatie bij
de supermarkt. Fietsers blijken ook
moeite te hebben met de verkeersremmer en er zijn ook mensen die de
regels die gelden in een 30 kilometerzone maar lastig vinden. “Eigenlijk
wordt de gehele Kloosterstraat als
onveilig ervaren”, vat Meijers de

resultaten samen. Naast de verkeersveiligheid nam de dorpsraad
ook het openbaar vervoer onder de
loep. Deelnemers aan het onderzoek
werd onder andere gevraagd hoe zij
de bereikbaarheid met het openbaar
vervoer naar andere dorpen ervaren
en welke bestemmingen zij graag in
de dienstregeling opgenomen zien
worden. Daaruit blijkt dat 55 procent
van de ondervraagden de bereikbaarheid slecht tot matig beoordelen.
Ook zou het merendeel graag zien dat
het station in Hegelsom rechtsreeks
met de bus te bereiken is. “Nu moet
je daarvoor eerst naar Venlo reizen
en daar overstappen”, zegt Meijers.
Hij geeft aan dat de resultaten van
het onderzoek ook naar gemeente
Horst aan de Maas worden doorgespeeld.

Dit is een terugkerend jaarlijks
evenement. Dit jaar staat het in teken
van alles wat er mogelijk en nodig
is als je 18 jaar wordt. Niet alleen
WonenLimburg werkt hier aan mee,
ook de gemeente, Rabobank, Adecco
en Synthese. Er komen twee jonge
politici langs, een wijkagent en een
jonge zelfstandige ondernemer als
gastspreker. Er zijn ook workshops te

volgen. Aansluitend is er een feest
in het Niks-café. Tijdens het evenement is er ook de mogelijkheid om
meer informatie te krijgen over het
afsluiten van je zorgverzekering,
het aanvragen van studiefinanciering en toeslagen, het opstellen van
een goed CV en politiek. De middag
begint om 16.00 uur in OJC Niks in
Horst.

Gemeentelijk
Zorgplan in de maak
Het Comité Nationaal Zorgfonds Horst aan de Maas is bezig met een
Gemeentelijk Zorgplan. Na een informatiebijeenkomst vorig jaar, wil
het comité werken aan een nieuw plan.
Het Gemeentelijk Zorgplan is
gericht op preventie. Als het plan
klaar is, biedt het Comité Nationaal
Zorgfonds Horst aan de Maas het aan

de gemeenteraad. Daarnaast organiseert het een bijeenkomst voor alle
mensen uit Horst aan de Maas om
het plan te bespreken.

Ben jij een patissier
met een grote voorliefde voor
chocoladewerk? (24-38 uur)

“Door het Proti Shape
voedingsprogramma ben ik vorig
jaar 25 kilo afgevallen.
Ook het sporten bij Slender You Fit
heeft me hierbij enorm geholpen.
Ik ga nog even door.......dit jaar
haal ik mijn doel!!!!”
Lees het hele verhaal op onze site
onder de button:

Of ben jij een bakker
die graag vlaai en stukgoed
maakt? (38 uur)

Lees onze
special!

Dan zoeken wij jou!
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Elly Verstegen - Al vele jaren een tevreden klant van Slender You Fit.

Voel jij je aangesproken?
Mail naar info@bakkerijbroekmans.nl

SLENDER YOU FIT

VOOR BEWEGEN, EEN BETER FIGUUR EN EEN STRALEND UITERLIJK
BEWEGINGSBANKEN • VOEDING • FIGUURCORRECTIE • VACUTRAINEN • ONTHAREN

Weltersweide 1, Horst - Tel: 06 33178333 - www.slenderyoufit.nl

De lekkerste bakker bij u in de buurt
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Welkom

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

Riek Haanen-van Rens
Weej wiëte dát ‘t good is,
már pien deut’ t toch.
‘t is good zoë

Zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en
zal ons kracht geven om verder te gaan.

Reiki Master in het Usui Systeem
echtgenote van

Wiel van den Bekerom † 1990
Leo †
Nelly en Gert
Tiny en Cor †
Bea
neven en nichten
achterneven en -nichten
Familie Roosen
Familie van den Bekerom
Correspondentieadres: Herstraat 54, 5961 GK Horst
Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van
Hanny op vrijdag 25 januari om 11.00 uur in Zaal De Leste Geulde,
Noordsingel 75, Horst. Aansluitend zullen we Hanny begeleiden
naar haar laatste rustplaats bij Wiel op het r.-k. kerkhof aan de
Deken Creemerstraat, Horst.
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers van Hof te
Berkel voor de betrokken en liefdevolle verzorging.

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.
Ruime woning te huur per
medio 2019. Liefst voor een gezin.
Huurperiode min. 1 jaar max. 3 jaar.
Reactie naar info@coppus-horst.nl

Stookklaar appel-kachelhout te koop
€ 35,- per kuubskist. Op te halen in
Baarlo Theo Görtz 06 50 26 07 02.
Fietsreparatie Piet Kusters
Stuksbeemden 9 Horst. Graag eerst
bellen 398 60 16 bgg 06 28 83 92 29.
Detox Voetenbad. Een sessie met de
IonCleanse geeft je meer energie.
Lees verder op www.maybodycare.nl

Oma Mia wordt a.s.
maandag 80 jaar
Enige en algemene kennisgeving
Na een kortstondige ziekte is, tot ons groot verdriet, van ons
heengegaan onze broer

Frans Basten

Hij overleed in de leeftijd van 60 jaar.
broers, zussen
zwagers, schoonzus
neven en nichten

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

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

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

Geboren

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 25 januari om
10.00 uur in de aula van crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.
Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium,
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
U kunt afscheid nemen van Frans in het uitvaartcentrum van
coöperatie DELA Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray,
op woensdag van 19.00 tot 19.45 uur.

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
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Ervaren wat creatief schrijven
inhoudt? Kom naar de kennismakingsochtend in Sevenum op donderdag
7 febr. of vrijdag 8 febr. Info: Hannie
Drissen, tel. 06 83 79 78 97.

Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid

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
Te huur: opslag/bedrijfsruimte
Grubbenvorst, 180 m2, elect rolpoort,
aparte ingang. Info 06 53 76 96 98.
Gezocht per direct poetshulp, 3 uur
per week, centrum Horst. Vanaf maart
circa 6 uur per week, op 2 adressen.
Mobiel 06 28 71 06 88.

Len

18 januari 2019
Trotse ouders:
Bianca Faessen
en Bram Hendrix
Broertje van Tijn, Fem & Lot
Kerkstraat 1
5975 BH Sevenum

T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen frees
spitmachine kopeg bloter schudder
hark mesttank kieper tractor enz
06 19 07 69 59.
Woningstoffeerderij R. vd Broek
Trap bekleden met tapijt, vloeren,
raambekleding bel 06 16 37 45 14.

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

Je lijf opschonen met je oer ritme.
Jouw oer ritme ontdekken 28 jan.
19.00 Zentire Meterik 06 24 24 45 80.
Wie heeft er op vrijdag 18 jan. 2019
op de parkeerplaats bij de Plus gezien
dat een witte VW bus tegen mijn
Citroen C3 is aangereden. Graag info
tel. 06 50 22 78 20 bvd J Brugman.
Nelipak Venray is op zoek naar FT
en PT productiemedewerkers. Meer
info? Bel 077 355 27 11 of stuur een
WhatsApp bericht naar 06 83 91 32 27.

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Dag en nacht bereikbaar

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

Patrick & Linda
Fenne Jikke Noud

Venlo, 20 januari 2019
Correspondentieadres:
Baron van Aerdtlaan 20, 5973 NP Lottum

THANATOPRAXIE
uit vaar t verzorging

14 januari 2019
Dochter van
Rik Lenssen en Jenny Smulders
Zusje van Jur en Kas
Crommentuynstraat 15
5964 NL Meterik

Familie Haanen-van Rens

Op zaterdag 19 januari 2019
overleed kort voor haar 65ste verjaardag,
onze lieve zus, schoonzus en tante

Hanny Roosen

Lot

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

www.theoarts.com

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

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

Autobedrijf

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl
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Citaverde ‘superschool’
In het jaarlijkse scholenonderzoek van weekblad Elsevier, heeft het Citaverde College in Horst voor de
gemengd/theoretische leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg het predicaat ‘superschool’ gekregen.
Elsevier weekblad beoordeelt
jaarlijks de middelbare scholen in
Nederland. Dit doet zij in vier categorieën: onderwijspositie, onderbouwsnelheid, bovenbouwsucces en het
gemiddeld behaalde cijfer voor het
centraal examen. Voor het onderdeel
onderwijspositie wordt gekeken op

welk niveau de leerling in de derde
klas is uitgekomen vergeleken met
het advies van de basisschool. Bij
onderbouwsnelheid gaat het om de
tijd die een leerling nodig heeft voor
de eerste twee klassen. Ook wordt
gekeken naar het aandeel leerlingen
dat zonder zittenblijven het exa-

men haalt. “Ik ben erg trots, maar
ben vooral trots op onze kinderen en
personeel”, zegt locatiedirecteur Ton
Hermans.
Naast het Citaverde behoren ook
het Raayland College in Venray en
het Elzendaalcollege in Gennep tot de
Limburgse ‘superscholen’.

College: eenmalig 50.000
euro extra voor Reindonk
Het College van B&W van Horst aan de Maas wil aan Omroep Reindonk een eenmalige subsidie van 50.000
euro verlenen. Met dit bedrag, dat bovenop de jaarlijkse stimuleringssubsidie van 25.000 euro komt, kan de
omroep alvast een start maken met de samenwerkingsplannen met Omroep Venlo.
Omroep Reindonk maakte in oktober vorig jaar bekend samen te willen gaan met Omroep Venlo. Met de
samenwerking wil de omroep verder
gaan professionaliseren. Om die kwaliteitsslag te kunnen maken, vraagt
Reindonk extra financiële middelen
van de gemeente. Zo wil zij onder
meer dat de subsidie van 0,56 cent per
inwoner gelijkgesteld wordt met die
van Venlo, naar 2,55 euro per inwoner.

Vooruitlopend op het besluit van de
gemeenteraad, heeft de omroep om
financiële ondersteuning gevraagd:
25.000 euro voor de aanschaf van
apparatuur en 10.791 euro voor onder
andere personeelskosten. Het college
vindt de argumentatie voor dit bedrag
echter niet voldoende en stelt daarom
voor de Reindonk eenmalig 50.000
euro subsidie te geven. Dit bedrag zou
dan in termijnen beschikbaar worden

gesteld. “Met dit extra geld kan de
omroep beslissen of ze bijvoorbeeld
alvast met één professionele journalist
gaan werken en verdere samenwerking zoeken met lokale partners op
het gebied van redactie en journalistiek, naast samenwerking met Omroep
Venlo”, aldus het college.
De gemeenteraad neemt op dinsdag 12 februari een besluit over het
voorstel.

Leerlinge Citaverde
in finale Skills Heroes
Een leerlinge van het Citaverde College in Horst heeft zich gekwalificeerd voor de finale van de Skills Heroes. Richelle Coppelmans staat in de
finale van de categorie ondernemen/retail.

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

Letsel bij kinderen,
wie is aansprakelijk?
Door: Geertje Verkuijlen, advocaat
Stelt u zich eens voor. Uw dochter vraagt of zij buiten in de appelboomgaard mag spelen. Zij klimt in een boom, valt eruit en loopt
ernstig letsel op. Wat nu? En hoe zit het met de schade?

In beginsel stelt de wet dat een
ieder zijn of haar eigen schade
draagt, tenzij een ander daarvoor
aansprakelijk is. Maar wat als jij als
ouder de schade van je kind moet
dragen en zelf verantwoordelijk
bent voor de opgelopen schade? In september 2018 heeft de
rechtbank op deze vraag antwoord
gegeven.
Een moeder heeft namens haar
dochter de rechtbank verzocht te
beslissen dat zij zelf aansprakelijk is
voor de schade van haar zesjarige
dochter doordat zij tekort is geschoten in haar ouderlijke zorgplicht.
Zij heeft nagelaten toezicht te
houden op haar dochter. Moeder en
dochter waren op bezoek bij vader
op de boerderij. Na het avondeten
is de dochter met toestemming van
de ouders naar een wei gelopen om
de paarden een appel te voeren.

Zij is twee keer gewaarschuwd dat zij
niet bij de paarden in de wei mocht
komen en voor het hek moest blijven
staan. De ouders hebben geen toezicht gehouden. De dochter is toch het
weiland ingegaan. Een van de paarden
heeft tegen haar hoofd getrapt en
heeft ernstig schedel- en hersenletsel
toegebracht.
Ouders hebben de zorg en verantwoordelijkheid voor de veiligheid
van het kind en daarmee de plicht
het kind te behoeden voor gevaar.
Aan paarden kleeft een bepaald
gevaar, dat inzicht had de dochter nog
niet. De dochter had gezien haar jonge
leeftijd ook nog niet het vermogen om
strikt naar instructies van de ouders
te handelen en weerstand te bieden
aan de aantrekkingskracht van de
paarden.
De rechtbank vindt dat moeder haar
ouderlijke zorgplicht heeft geschon-

den. Moeder is aansprakelijk
voor de schade van haar dochter.
Haar aansprakelijkheidsverzekeraar
moet de schade vergoeden.
Heeft uw kind ook letsel opgelopen
waarbij uzelf een verwijt valt te
maken? Wellicht zijn er mogelijkheden om de schade te verhalen.
Neem geheel vrijblijvend contact
op met een van de advocaten van
ons kantoor voor een eerste kosteloos adviesgesprek.

Skills Heroes zijn vakwedstrijden voor het mbo. Tijdens een
voorronde op de eigen school,
kwalificatiewedstrijden op diverse
mbo-instellingen in heel Nederland
en tot slot tijdens de nationale
finales, strijden de deelnemers
om in hun vakgebied de beste van
Nederland te worden.
Tijdens de voorronde op dinsdag 15 januari op het Arcus College
in Heerlen streden de beste veertien
leerlingen van veertien verschillende
mbo’s om een plekje in de finale.

Richelle Coppelmans uit Deurne volgt
het keuzedeel ondernemerschap
op het Citaverde College in Horst en
komt uit een echte ondernemersfamilie. Eén van de opdrachten was
het uitwerken en onderbouwen van
een innovatief en origineel plan voor
een onderneming. Richelle koos voor
een onderneming die bruiloften in
het buitenland organiseert. De jury
gaf haar voldoende punten voor een
plek in de finale. Deze vindt plaats in
Amsterdam in de RAI van 20 tot en
met 22 maart.

Koetshoes sluit
Seniorencafé ’t Koetshoes in Horst sluit per 1 juli de deuren. De eigenaren hebben andere plannen met het gebouw, dat in 2016 werd geopend
ter vervanging van het restaurant van Berkele Heem dat toen sloot.
’t Koetshoes is een initiatief van
Gooiendaag, zorg voor ouderen.
Het diende als tijdelijke oplossing voor
het verdwijnen van het restaurant van
Berkele Heem, dat voorheen een
sociale eetgelegenheid en ontmoetingsruimte voor ouderen was.
De bedoeling was dat het café open
zou blijven totdat de verbouwing van
’t Gasthoês afgerond was. Deze heeft

echter vertraging opgelopen.
Omdat de eigenaren het willen verbouwen tot woning, wordt het nu, in
overleg met gemeente Horst aan de
Maas, in juli gesloten. Volgens een
woordvoerder van de gemeente komt
er geen tussentijds alternatief. “Er zijn
voldoende andere locaties in Horst
waar mensen heen kunnen gaan”,
aldus de woordvoerder.

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 81 | www.putt.nl
verkuijlen@putt.nl

Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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15 VRAGEN

aan
Sil Coenders

Carnaval
Sinds een paar weken is de
carnavalsperiode weer volop
begonnen. Vanaf het nieuwe
jaar worden alle prinsen,
prinsessen en boerenbruidsparen één voor één bekendgemaakt.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Sil Coenders
15 jaar
Horst
Citaverde College

Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Het liefste ga ik samen met vrienden
afspreken om te chillen of om gezellig uit te gaan. Dit doe ik dan ook heel
erg vaak.
Wie is je grootste voorbeeld?
Mijn grootste voorbeeld is denk ik toch
wel mijn opa. Hij is altijd zo positief
en hij staat ook zo sterk in het leven
en dat bewonder ik aan hem. Ik ben
trots dat ik mezelf zijn kleindochter
mag noemen en ik hoop dat ik later
ook zo positief kan zijn zoals mijn opa
dat nu is.
Wat is het meest emotionele
moment in je leven?
Ik denk dat het meest emotionele
moment was toen mijn oma overleed.
Zij betekende erg veel voor mij en het
was zo’n grote schok om te horen dat
ze was overleden. Ik denk dat het voor
de meeste mensen wel een erg emotioneel moment is als je een dierbare
verliest.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Het belangrijkste vind ik toch elkaar

respecteren en elkaar in je waarde
laten. Ik denk dat als dat er niet is,
je helemaal niks hebt. Ook vind ik
betrouwbaarheid een belangrijk aspect
in een vriendschap. Ik zou het namelijk
echt niet leuk vinden als ik tegen een
vriend of vriendin iets belangrijks en in
vertrouwen zeg en dat hij of zij het dan
zou doorvertellen.
Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Ik zou supergraag een vogel willen
zijn. Je hoeft nooit rekening te houden
met het verkeer en het biedt heel erg
veel mogelijkheden. Je kunt namelijk
naar Spanje vliegen zonder een superduur vliegticket te betalen.
Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Dat programma met dat meisjesachtige varkentje genaamd Olivia. Ik vind
het supergrappig om naar te kijken en
ik ben nooit echt volledig gestopt met
het kijken van die afleveringen.
Dag of nacht?
Nacht. Ik vind dat ik ‘s nachts veel
meer gedaan krijg dan overdag. En ik
vind het nachtleven persoonlijk ook
veel aantrekkelijker, je kunt uitgaan en
je komt echt mensen tegen. Overdag
is iedereen maar bezig met school of
werk en dan kun je niet echt genieten
zoals dat ‘s nachts kan.

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

3 van de 4 slaagt!

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

Festival of discotheek?
Festival. Bij een festival zijn veel meer
artiesten die live optreden in plaats
van dat je ze door de boxen hoort in
een of ander kleine ruimte met opgepropte mensen die allemaal even
dronken zijn. Ook vind ik het persoonlijk veel gezelliger op een festival dan
in de discotheek.
Wat is het laatste cijfer dat je op
school hebt gekregen?
Het laatste cijfer is volgens mij een 6,3
voor biologie. Ik ben erg tevreden over
dat punt, maar ik had liever toch een
hoger punt gehad. Ik denk dat iedereen wel hogere punten wil.
Hoe heb je je beste vriend of
vriendin ontmoet?
Ik heb twee beste vriendinnen en
ik heb ze allebei op de middelbare
school ontmoet. Met mijn eerste beste
vriendin had ik eerst eigenlijk hele
erge ruzie toen we elkaar voor het
eerst ontmoetten. Die ruzie hebben
we gelukkig weer bijgelegd en toen
zijn we gaan afspreken. Sindsdien zijn
we beste vriendinnen. Mijn andere
beste vriendin en ik hadden in de
eerste klas van de middelbare school
gemeenschappelijke vrienden en zo
zijn we eigenlijk met elkaar gaan praten. Toen we voor het eerst zijn gaan
praten merkten we beide eigenlijk wel

dat er een goede klik was en zo zijn
wij ook beste vriendinnen geworden.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou heel graag nog naar Zuid-Afrika
willen gaan omdat het zo’n supermooi
land is en omdat er mooie dieren zijn.
Wat zou je nooit weggooien?
Ik zou nooit mijn dolfijnenkettinkje
van oma weggooien omdat het zoveel
voor me betekent en ik haar op deze
manier toch nog diep in me hart bij
me heb.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Ja, het liedje ‘Wakker’ van Eefje de
Visser. Ik moet elke keer aan de mensen denken die ik ben verloren en dan
vooral aan oma.
Wat is het engste dat je ooit hebt
meegemaakt?
Het engste dat ik ooit heb meegemaakt is dat ik een keertje door een
enge hond achterna gezeten werd.
En dat die hond mij vervolgens ook
had gebeten.
Waardoor moest je de laatste keer
huilen?
Dat is niet superlang geleden. De laatste keer dat ik moest huilen was
namelijk toen het slecht ging met mijn
vader en ik was bang hem te moeten
verliezen.

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

Ik vind het uitkomen altijd
heel erg leuk. Vroeger stond ik
elk jaar vol spanning in de zaal
en hoopte ik ieder jaar weer dat
pap en mam prins en prinses
zouden worden, en keer op keer
werd ik helaas weer teleurgesteld. Als er een prins of boerenbruidspaar in de straat
woont, wordt bij ons de hele
buurt opgetrommeld om te
komen versieren. Jong en oud
helpt dan mee om de tuin van
diegene helemaal te versieren,
inclusief de halve straat
meestal. Helaas valt carnaval
dit jaar heel laat, waardoor we
nu heel lang moeten wachten
tot het eindelijk dan zover is.
Eigenlijk is de hele voorpret van
carnaval bijna net zo leuk als de
carnavalsdagen zelf. Vanaf de
11e van de 11e maakt heel
Limburg zich klaar voor de
carnaval. Alle muziek wordt
weer gedraaid, de eerste
ideeën voor de optocht worden
verzameld, en er worden acts
bedacht voor de zittingsavond
of de playbackshow. De vraag;
“wat word jij met carnaval?”
wordt zowat aan iedereen
gesteld, en alle inkopen voor de
carnavalsoutfits worden
gedaan. Ik vind het altijd heel
erg leuk om te zien hoe iedereen bezig is met carnaval en dat
er met elkaar echt iets leuk van
wordt gemaakt. Toch kijk ik
stiekem wel het meeste uit naar
carnaval zelf. Vier dagen lang
feesten, gezelligheid en heel
veel leuke muziek. Ik hoop dat
het dit jaar weer een supervette
vasteloavend wordt en aan de
voorbereidingen zal het zeker
niet liggen!
Sylke
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GEPLUKT Piet Driessen
voor de natuur, is vissen. “Ik heb
veel vanaf de waterkant gevist, maar
ik ben ook één van de pioniers van
het roofvissen op de rivier, vanaf
een boot”, vertelt Piet niet zonder
trots. Vissen is voor hem behalve een
hobby, ook een belangrijk deel van
zijn sociaal leven. Binnen de viswereld heeft hij een groot netwerk
opgebouwd, nationaal, maar ook
buiten de landsgrenzen. “Ik heb de
Snoekstudiegroep Regio Zuid in het
leven geroepen, daarmee zijn we bijvoorbeeld nog meerdere keren mee
naar Ierland geweest en hebben we
verder op veel plaatsen in Nederland
gevist”, vertelt hij. Verder heeft Piet
veel geschreven en gefotografeerd
voor vakbladen over de sportvisserij.

‘Die zitten gewoon
hier in de bossen’

Hij werd geboren in Hegelsom en woont daar nog steeds met veel plezier. Hij is een mensenmens, maar het liefst is hij in de natuur, vissend of
fotograferend. Een van zijn doelen is om de mensen te laten zien hoe mooi de omgeving hier in de buurt is. Deze week wordt Piet Driessen (64) geplukt.
Piet werd geboren in Hegelsom,
waar hij samen met zijn ouders en
twee broers fijn opgroeide. Als kind al
was hij veel buiten in de natuur, iets
dat hem gevormd heeft. “Mijn vader
was ook een natuurmens en dat heb ik
overgenomen.” Hij ging in Hegelsom

naar de basisschool en daarna ging hij
naar de Lagere Technische School.
Toen hij die had afgerond, ging hij
aan de slag bij de pluimveevakschool,
later PTC+. “Daar was ik 42 jaar
werkzaam, waarvan ruim 20 jaar als
stagebegeleider van leerlingen met

PUZZEL

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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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Ernstig voegt hij toe: “Wel is het me
duidelijk geworden dat mensen tot
bezinning moeten komen wat betreft
de hoeveelheid troep die in de natuur
wordt achtergelaten. Er wordt echt
meer weggegooid dan we denken.”
Een hobby die past bij Piets liefde

‘Van kippen tot pythons’

Sudoku
4

diverse problemen.” Eén van de
dingen die Piet daar ontdekte en
toepaste, was de bijzondere invloed
die dieren op kinderen kunnen
hebben. “We werkten altijd met
dieren, van kippen tot pythons.
Volgens mij is dat de beste therapie.
Kinderen met een diversiteit aan
problemen hebben vaak ook vertrouwensproblemen met mensen. Dieren
krijgen rust in deze kinderen, daar
kunnen ze mee knuffelen en die
dieren knuffelen terug.”

Piet heeft zijn camera altijd
bij zich, waar hij ook heen gaat.
“Fotograferen is een grote hobby,
dat komt ook van mijn vader uit.
Mijn eerste toestel kreeg ik van hem
toen ik pas 10 jaar was en dat heb
ik nog steeds.” Hoewel hij verschillende modellen heeft waar hij graag
mee werkt, fotografeert hij met name
de natuur. “Eerst was dat overal in
Nederland en ook regelmatig in het
buitenland. Toen heb ik me een periode hoofdzakelijk gefocust op De Peel
en momenteel oriënteer ik me op
Hegelsom. Je hoeft echt niet ver van
huis te gaan om reeën en vossen te
zien, die zitten gewoon hier in de bossen. Ik heb twee observatiehokken
op een stuk privégrond en van daaruit kun je de mooiste foto’s maken.”
Elke dag zet Piet een foto of filmpje
op zijn Facebookpagina. “Zo wil ik de
buurt laten beseffen hoe mooi we het
hier rondom huis hebben. Als we het
maar willen zien.”

Oplossing vorige week:
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In 2010 was er een reorganisatie
bij PTC+ en Piet moest gedwongen
stoppen. “Ik ben wel meteen weer
aan het werk gegaan, als taxichauffeur voor Veolia.” Dat lijkt een wereld
van verschil, maar volgens Piet valt
dat wel mee. “Als je iets verder
nadenkt, is het toch weer een baan
waarbij je met mensen werkt. Zo had
ik diverse ritten naar gevangenis Ter
Peel. Deze ritten werden vaak gecombineerd met ritten naar Toverland.
Dat was een interessante combi”, zegt
hij. Twee jaar geleden werd Veolia
echter overgenomen door Arriva en
met die overname vielen de ritten
die Piet reed weg. “Sinds die tijd heb
ik geen werk meer, maar ik heb nog
steeds genoeg te doen.” Zo zorgt hij
ervoor dat het natuurgebied ‘t Ham en
diverse wegen rondom de Dijkerheide
schoon blijven. “Zo blijf ik bezig, maar
ik vind het ook nuttig. In mijn vrije
tijd ben ik het liefst in de natuur.”

Keulenman 6, Helden • tel. 077 307 92 30

www.blinkzonwering.nl

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

Crist Coppens
Alleen dinsdag 29 januari

half-om-half gehakt
hele kilo halve prijs

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Wie kwaad wil,
vindt altijd wel een weg’
Uit een onderzoek van DUO
Onderwijsonderzoek & Advies blijkt dat het
geweld tegen docenten de afgelopen jaren is
toegenomen. Van de ondervraagde docenten
blijkt 23 procent zich minder veilig te voelen
dan drie jaar geleden. Geweld op scholen zou
terug te dringen zijn door bijvoorbeeld detectiepoortjes te plaatsen, vinden inwoners van
Horst aan de Maas. Dat blijkt uit onderzoek
van TipHorstaandeMaas.nl
In 2016 werd op een school in Elst een
docent neergestoken en onlangs werd op een
middelbare school in Rotterdam een meisje
doodgeschoten. Hoe kunnen we geweld op
scholen terugdringen? Door bijvoorbeeld poortjes te plaatsen waar leerlingen enkel met een
eigen pasje doorheen kunnen, denken inwoners

Inwonerspanel

1.672 leden

Hoe dringen we geweld
op scholen terug?
Plaatsen van
(detectie)poortjes
Is niet mogelijk
Is niet nodig
van Horst aan de Maas. Detectiepoortjes bij de
ingang moeten voorkomen dat er wapens mee
naar binnen worden genomen. “Sluit de deur
zodra leerlingen binnen zijn”, raadt iemand aan.

“Een portier kan de deur openen als mensen een een manier. Extra veiligheidsmaatregelen dragen bij aan een angstcultuur en dat moeten we
afspraak hebben.” Er zijn ook mensen die niets
niet willen. Voorlichting over hoe we met elkaar
zien in het plaatsen van poortjes. Zoals deze
om zouden moeten gaan heeft meer effect.
leraar: “Ik werk op een school met poortjes.
Het eerder signaleren van problemen al dan niet
Dit is géén garantie maar biedt een vorm van
in relationele sfeer kan bij(schijn) veiligheid en werpt
dragen aan het voorkomen
een drempel op.”
‘Bestrijd het wapenbezit’
van ruzies met alle gevolEr zijn ook mensen die
gen van dien. Iemand die
in plaats van een fysieke
‘Goede begeleiding
kwaad wil, vindt altijd wel
oplossing, het een beter
van de scholen’
een weg.”
idee vinden om naar het
gedrag van leerlingen te kijTipHorstaandeMaas
‘Zwaarder straffen’
ken. “De jeugd moet beter
is een samenwerkings
worden opgevoed. Geef ze
verband tussen
hun geweten terug, leer ze dat er meer en dat je HALLO Horst aan de Maas en TopOnderzoek.
tegenslagen kunt hebben. Niet alles is te krijVoor meer resultaten of aanmelden
gen.” Dat vindt ook deze persoon: “Wanneer
voor de volgende enquête, kijk op
mensen kwaad van zin zijn, vindt men altijd wel 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

Wij gaan sluiten
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70%
LLES!
ALLES VOOR EEN STUNTPRIJS!

OP A

O.a. badkamermeubels, - accessoires, (werk)kleding, woondecoratie,
campingartikelen, ijzerwaren, opbergartikelen en nog veel meer!

OP=OP!

Bremweg 2b
Dagelijks open: 11.00 - 17.00 u
Gevestigd op
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 02

Integratie komt van twee kanten
Iets meer dan de helft van het aantal stemmers, is het niet eens met
deze stelling. Zij vinden dat nieuwkomers die zich hier voorgoed willen vestigen, de Nederlandse taal moeten leren. Dit zorgt ook voor meer duidelijkheid in het bedrijfsleven en met de baas waar ze voor werken. “Integratie
komt van twee kanten en bij arbeidsmigranten zouden de werkgevers een
grotere rol toebedeeld moeten krijgen als het gaat om de Nederlandse taal
leren”, reageert een inwoonster op onze Facebook-pagina. Een ander zegt:
“Er heerst een oneerlijke en bevooroordeelde mening over Poolse migranten

en dan ook direct over de Polen in het algemeen. Wat jammer! De ondernemers, die de Poolse werknemers in dienst hebben, klagen tenminste niet over
hun werkmoraal! Laten wij het positief bekijken en elkaar beter begrijpen.
De Nederlandse taal leer je niet zomaar één twee drie, maar als de motivatie groot is, komt de kennis van de taal er ook.” Wij Nederlanders zouden
ook meer ons best mogen doen om de nieuwkomers te begrijpen. Een aantal
politieagenten in onze gemeente leert zelfs de Poolse taal om zo met Poolse
arbeidsmigranten te kunnen communiceren.

Als omstander moet je ingrijpen bij een
ruzie of mishandeling
eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas
Een heftige video van een groep tieners die een andere tiener mishandelen circuleerde deze week over social media. Drie jongens van 14, 15 en 16
jaar slaan de jongen en later als hij op de grond ligt, wordt hij ook geschopt.
Op de achtergrond zijn enkele getuigen te zien, maar niemand grijpt in.
De video werd veelvuldig gedeeld in de hoop de verdachten te vinden.
Er ontstond een ware klopjacht op social media. De dag erna meldden twee
van de drie verdachten zich bij de politie. De derde verdachte wordt nog naar
gezocht. Het slachtoffer liep een gebroken neus, een scheur in zijn oor en verschillende blauwen plekken op. De mishandeling had (gedeeltelijk) voorko-

men kunnen worden als er iemand had ingegrepen. Wanneer iemand bij zo’n
mishandeling ingrijpt, kan de persoon in kwestie zelf ook slachtoffer worden.
Wat staat er in zo’n situatie bovenaan? De veiligheid van het slachtoffer of je
eigen veiligheid? Zou je een ruzie of mishandeling proberen te sussen en daarmee je eigen veiligheid op het spel zetten? Een andere mogelijkheid is om
andere omstanders te waarschuwen, als die aanwezig zijn. De politie geeft de
tip om tijdens alle gevallen meteen het noodnummer 1-1-2 te bellen.
Als omstander moet je ingrijpen bij een ruzie of mishandeling.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 03) > Horst aan de Maas 800 leeft > eens 42% oneens 58%

Onze nieuwe collectie stroomt binnen.
Daarom maken we plaats. We hebben nog prachtige brillen
in ons assortiment, nu met 50%

korting!

Het is dus zeker de moeite waard om langs te komen
en nu nog een mooi voordeel te pakken!
Kerkstraat 17 Horst 077 398 26 61 www.kruytzeroptiek.nl

Alles is
muziek
Op Facebook las ik deze
week een artikel over wat
muziek met ons brein doet.
“Het is een van de krachtigste
middelen om emoties op te
roepen”, stond er.
“De reactie op muziek gaat
vanuit het gehoorgebied alle
kanten op. Het zorgt ervoor dat
in de hersenen van alles tegelijk
gebeurt. Het prikkelt hersengebieden die betrokken zijn bij
onder meer emotie, motoriek,
geheugen en taal.” Aan veel
liedjes heb ik herinneringen,
soms goede en soms slechte.
Liedjes die bij uitvaarten werden gespeeld, ‘Marmor, stein
und eisen bricht’ bijvoorbeeld
maar ook ‘St. Annakapelke’.
Een beetje weemoedig denk je
dan terug aan die persoon voor
wie het nummer werd gespeeld.
Of de liedjes van mijn allereerste cassettebandje, van
Madonna natuurlijk.
Playbackend stond ik voor de
spiegel, geen idee hebbend wat
‘Like a Virgin’ eigenlijk betekende. Blijkbaar ging ik als
peuter helemaal los op Jantje
Koopmans, iets waar mijn
ouders nog altijd smakelijk om
kunnen lachen. Schoonmaken
kan ik dan weer goed op de
verzamelde hits van Elvis. Er zijn
ook liedjes die je nooit meer uit
je hoofd kunt krijgen, de welbekende oorwurmen. ‘Carnaval
Festival’ van de Efteling, anyone? Sommige nummers kan ik
gewoonweg niet meer horen.
Ik heb op mijn 16e een zomer in
een speelgoedwinkel gewerkt.
Daar werd de hele dag door
dezelfde muziekband gedraaid.
Een liedje als ‘Fine brown
frame’, is nu voorgoed voor mij
verpest. Op de redactie luisteren
we naar Radio 2, waarbij regelmatig van die oh ja-liedjes
voorbij komen. Mijn collega is
ruim 15 jaar jonger, waardoor
wel af en toe een generatiekloof
op de loer ligt. Ik attendeer hem
dan op de Dolly Dots en hij leert
mij weer meer over het nieuwe
album van Tenacious D. Je bent
tenslotte nooit te oud om
nieuwe muziek te leren.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Het leven is wat jij ervan maakt
Over de energieproblematiek wordt veel geschreven en gesproken.
En uiteenlopende meningen passeren daarbij. Een groot deel van de
deskundigen vindt de CO2-uitstoot de grote boosdoener, maar een steeds
grotere groep deskundigen heeft hier ook zo zijn twijfels over. En ook op
de gemeentelijke raadsagenda wordt in toenemende mate over het
klimaatakkoord en de implementatie daarvan in de gemeente gesproken.
Inmiddels bekruipt een steeds
groter deel van de mensen het
angstig gevoel wie het gelag van
alle voorgestelde maatregelen moet
gaan betalen. Als ervaringsdeskundige kan ik dit redelijk inschatten.

Als je uitgaat van minimaal vijftig
zonnepanelen voor de opwekking en
een warmtepomp om te verwarmen
ben je al gauw 20.000 euro lichter.
Daar komen de eventuele kosten voor
isolatie nog bovenop. Bijkomstig is dat

warmtepompen goed functioneren
bij temperaturen boven de -5 graden
Celsius; bij lagere temperaturen wordt
het problematisch. Alleen een waterwaterwarmtepomp functioneert dan
nog goed, maar deze zijn nog duurder.
Je kunt de bal natuurlijk ook bij de
industrie en energiecentrales neerleggen. Dit zijn namelijk de grootste uitstoters. Wie denkt dat deze de
kosten niet doorberekenen naar de
burgers, is redelijk naïef. Dus linksom
of rechtsom: uiteindelijk betaalt de

burger. Als we dit niet internationaal
kunnen regelen en zelf voorop gaan
lopen, verwoesten we onze verzorgingsstaat. Feit is dat we niet onbeperkt fossiele stoffen kunnen blijven
verbranden. Er zullen dus andere stabiele energiebronnen moeten komen.
Voorlopig lijkt kernenergie (thoriumcentrales) daarbij de enige reële optie.
Gewoon. Doen.
Twan Hoeijmakers,
VVD Horst aan de Maas

Financiële risico’s bij verbouwing ‘t Gasthoês
Rondom ‘t Gasthoês staan al maanden bouwhekken. Er wordt
gesloopt om vervolgens het monumentale gebouw aan te passen aan de
eisen van deze tijd. Op dit moment ligt de bouw stil.
Volgens Dagblad de Limburger
door het ontbreken van materialen
voor de verbouwing. Als gevolg van
de vertraging, zo meldt het dagblad,
moet de planning van de verbouwing nog eens dunnetjes over
gedaan worden. De verwachting is
nu dat het nieuwe Gasthoês in het

voorjaar van 2020 opgeleverd kan
worden. Wethouder Geurts bagatelliseert in een verklaring de vertraging
en de daarmee oplopende kosten.
De vertraging zou te maken hebben
met het besluit om de sloopfase en de
renovatiefase te splitsen. Inzichten die
ontstaan zijn tijdens de sloop hebben

geleid tot aanpassing van de bouwplannen. Daarbij zijn ook andere
materialen nodig volgens de wethouder. Hij erkent wel dat de werkzaamheden pas in maart worden hervat.
Toevallig stond de voortgang van
de verbouw van ’t Gasthoês, waarvoor een bedrag is uitgetrokken van
zo’n 12,5 miljoen euro, ook geagendeerd in de raadsvergadering. In het
voortgangsverslag stond niets over de
vertraging vermeldt. Wel bleek uit het

stuk dat de verbouwing nog duurder
wordt dan begroot. Dat komt, zo staat
in het verslag, onder andere door
zaken die tijdens de sloop zijn ontdekt
en de bouwkosten die onverminderd
stijgen. Verder stijgen de kosten doordat het gebouw duurzamer moet worden. De SP heeft geen goed gevoel
overgehouden aan de verstrekte informatie en maakt zich vooral zorgen
over de oplopende kosten. De financiële cijfers zijn niet openbaar gemaakt

en dit belemmert ons om onze controlerende taak als oppositiepartij
uit te voeren. Het zal niet het eerste
overheidsproject zijn waar de kosten
flink overschreden worden.
Politici moeten hun fouten vaker
durven toegeven. Nu stoppen is
geen optie. Maar laat het Gasthoês
geen bodemloze put worden.
Bart Cox,
SP Horst aan de Maas

Regenbooggemeente
Vrijwel iedereen heeft er inmiddels wel van gehoord. De Nederlandse
verklaring van de Nashville-verklaring. Deze verklaring is opgesteld door
honderden protestantse dominees die zich daarmee uitspreken tegen de
specifieke levensstijl van LHTB’ers (lesbiennes, homo’s, transeksuelen en
transgenders).
Door middel van deze verklaring
betogen zij dat het huwelijk alleen
bedoeld is als verbond tussen één
man en één vrouw. Een statement dat
afbreuk doet aan onze grondrechten
én dat gelovigen in onze gemeente
die ver van deze verklaring staan in

een kwaad daglicht zet.
Verschillende gemeenten en kerken
in Limburg hingen de regenboogvlag
uit. Deze vlag symboliseert sinds 1978
de lesbische en homoseksuele trots en
tegelijk de diversiteit van deze levenswijze. Enkele jaren geleden hebben we

een motie ingediend die ertoe opriep
om met Coming Out Day met trots de
regenboogvlag te laten zien bij het
gemeentehuis. In lijn met die breed
aangenomen motie hadden wij het
goed gevonden als ook na de publicatie van de Nashville-verklaring de
regenboogvlag had gewapperd bij het
gemeentehuis. Als statement dat in
Horst aan de Maas voor elke vorm van
liefde een plek is.
Tijdens de afgelopen raadsvergadering hebben we als PvdA de oproep van

D66+Groenlinks gesteund. Helaas was
het momentum voorbij. Een gemiste
kans. Maar ook een mooie gelegenheid om meer initiatieven te nemen die
duidelijk maken dat we als Horst aan
de Maas een tolerante gemeente zijn.
Zo gaan we samen met andere fracties
kijken naar de mogelijkheid een regenboogzebrapad in Horst aan de Maas
te realiseren. Geen symboolpolitiek.
Een duidelijk statement.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Campagnehuis
statenlid Tegels
Provinciaal Statenlid Rudy Tegels neemt in aanloop naar de Provinciale
Statenverkiezingen op 20 maart een campagnehuis aan de Veemarkt in
Horst in gebruik. Het campagnehuis wordt zaterdag 26 januari om 14.00 uur
geopend door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Raymond Knops.
Het pand van voormalige ‘Kapper
Seuren’ in Horst wordt als campagnehuis voor de nummer 4 van de
kieslijst van het CDA ingericht. Na de
opening volgt een aantal korte toespraken en kunnen belangstellenden
een kijkje nemen. De muzikale omlijsting is in handen van troubadour Math
Craenmehr. Het campagnehuis wordt
de komende tijd gebruikt voor diverse
politieke aangelegenheden. Er worden
vergaderingen gehouden en er vinden
diverse gesprekken plaats. Ook wordt
het campagnehuis een aantal keren

opengesteld zodat mensen binnen
kunnen lopen met hun vragen over
politiek of andere zaken. Dat kan al
aanstaande zaterdag.
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Evaluatie afvalinzameling
Vorige week dinsdag is in de raad aan de orde geweest de raadinformatiebrief inzake stand van zaken afvalinzameling. Samen hebben we
geconstateerd dat Horst aan de Maas een uniek inzamelsysteem kent
met een hoog serviceniveau. Daar zijn we ook trots op.
Neemt niet weg dat het huidige
inzamelsysteem geld kost. Nu is het
zo dat voor 2019 de afvalstoffenheffing met 2,4 procent stijgt. Dat is
gelijk aan de inflatiecorrectie. Voor
het tekort in onze afvalbegroting
hebben we een zogenaamde voorziening getroffen. Hieruit wordt het

tekort normaliter gedekt. Echter zal per
2020 het saldo van deze voorziening
moeten worden verhoogd. Daardoor
zullen ook de tarieven voor de inzameling van afval moeten gaan stijgen.
Oorzaken voor de verhoging van de
voorziening zijn onder andere duurdere verwerking van grof vuil, meer

aanbod van grof vuil, lagere opbrengsten van bepaalde afvalstromen et
cetera.
Ondanks het feit dat we zeer tevreden zijn met het huidige systeem,
heeft de CDA-fractie de wethouder
gevraagd op welke wijze de huidige
tarieven (met uitzondering van de
inflatiecorrectie) op het huidige niveau
kunnen blijven. Kunnen we samen
slimme en duurzame in welk geval
milieuvriendelijkere oplossingen daarin
bedenken? Meerdere partijen sloten

zich bij de oproep aan om dit nader
te onderzoeken en te bezien wat dit
financieel zou kunnen opleveren, zonder al te veel op het serviceniveau van
de huidige inzameling in te hoeven
boeten. De wethouder heeft aangegeven om samen met de raad en de
inwoners in 2019 te bezien op welke
wijze aan deze oproep van de raad
tegemoet kan worden gekomen.
Annemie Craenmehr-Hesen,
raadslid CDA Horst aan de Maas

Nashville, ook daarom
De Nederlandse versie van de Nashville-verklaring werd door velen
ondertekend en lokte nogal discussie uit, maar vooral ook afwijzing.
Als reactie tegen homohaat en het afwijzen van transgenderisme, maar
vooral voor acceptatie van alle mensen zoals ze zijn hebben gemeenten
in Nederland massaal de regenboogvlag gehesen.
Onze fractievoorzitter Jim Weijs
verzocht onze gemeente om ook te
vlaggen om te laten zien dat wij als
gemeente tolerantie hoog in het
vaandel hebben en tegen het afwijzen van homoseksualiteit en transgenderisme zijn. Tot onze verbazing,

maar bovenal tot onze teleurstelling,
kreeg hij nul op het rekest.
De gemeente verschool zich achter
het ontbreken van een vlaginstructie.
Ze wilde niet bepaalde doelgroepen
accentueren.
Jim noemde het in de raadsverga-

dering een laffe en aartsconservatieve
reactie. D66+GroenLinks vindt het juist
belangrijk om groepen die aangevallen worden een steun in de rug te
geven. Wij zijn voor gelijke rechten
voor iedereen en elkeen heeft de
vrijheid om te zijn wie hij of zij wil zijn
en te houden van wie hij of zij wil.
Vrijheid, zelfbeslissingsrecht en
verantwoordelijk voor eigen leven,
ontwikkeling en lijf. Daarom ben ik
D66-er in hart en nieren en past de
combinatie met Groen Links zo goed.

Zij vinden dat ook. Trots ben ik op onze
jonge fractieleider die hierover duidelijk zijn stem liet horen.
Jim riep de raad op om een daad
te stellen. Meerdere raadsleden
deelden zijn mening en willen nadenken over een alternatief. Een regenboogzebrapad op het Wilhelminaplein
voor het gemeentehuis lijkt ons een
goed plan.
Jos Gubbels,
D66+GroenLinks

Alcohol en drugs: rol van ouders en gemeente
Op 15 januari heeft de gemeenteraad unaniem de Algemeen
Plaatselijke Verordening 2019 vastgesteld.
In deze APV staan regels over
het gebruik van de openbare ruimte,
openbare orde en veiligheid en het
beperken van overlast. Er is een
aantal onderwerpen uit het verleden niet meer terug te vinden en er
is een aantal nieuwe instrumenten
opgenomen. De nieuwe instrumenten kan de burgemeester gebruiken

ven. In sommige gevallen is door het
niet kunnen verkrijgen van alcohol
het gebruik van drugs zelfs toegenomen. Is dit wel het gewenste resulbij het handhaven van de openbare
taat, of moeten we toch meer doen
orde en veiligheid.
Zo gaat het onder andere ook over aan voorlichting en bewustwording?
Zijn de ouders hiervan op de hoogte
het alcohol- en drugsgebruik in onze
en wat is hun mening? Juist de ouders
gemeente. Zoals we allemaal wel
zijn jong geweest en opgegroeid in
weten is de leeftijdsgrens voor het
verkrijgen van alcohol verhoogd naar een andere tijd waarin alcohol en
18 jaar. Hierdoor is het gebruik onder roken heel normaal gevonden werd.
Bij feestjes stonden sigaretten op de
de jongeren verkleind en verscho-

tafel en er werd niet op een pilsje
gekeken als je met de auto was.
Nu blijkt dat het teveel aan
alcohol schadelijk kan zijn voor de
opgroeiende jeugd moeten we als
ouders hiervan bewust zijn en dit
gaan overbrengen aan onze eigen
kinderen. Dit gaat niet van de een op
andere dag, maar daar gaat minstens
een generatie overheen. Toch kunnen
we hier als overheid niet op wachten
en worden er regels opgenomen om

ook zodoende te kunnen handelen.
Alleen moeten we ervoor
waken niet teveel te verbieden en
niet teveel regels in het leven te
roepen.Misschien kan in aanvulling
hierop nogmaals gedacht worden
over een goede voorlichting en
bewustwording van het geschetste
probleem.
Stef van Loo,
raadslid Essentie

Al meer dan 40 jaar uw specialist in Venlo e.o. voor

sfeerhaarden
gas • hout • pellet • CV • elektrisch

DAMESKLEDING (MAAT 36 T/M 52)
WOONACCESSOIRES
Sandra Rasing
Venrayseweg 16b, 5961 AG Horst
Tel. 06 - 235 080 96
www.facebook.com/pand16horst

Opruiming najaarscollectie: 1 stuk 30% 2 stuks 40% 3 stuks of meer 50% korting

Minckelersstraat 13-15, Venlo
E info@doensen.nl
www.doensen.nl
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Raadsavond

Grubbenvorst

Op dinsdag 29 januari
vergadert de gemeenteraad

Bomen rooien
De kastanjebomen langs de Baersdoncklaan (tussen Leliestraat en Burg van
Kempenstraat) zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte en moeten worden

Meepraten

verwijderd.

Elke raadsavond bestaat uit een voorbereidend
gedeelte (waaraan ook burgerraadsleden

De kastanjebomen worden vervangen door

in Grubbenvorst de esdoorn op de hoek

kunnen deelnemen) en een besluitvormend

verschillende soorten bomen die zorgen

Kloosterstraat/Maricollenweg en de eikenboom

gedeelte. Tijdens de voorbereidende

voor de nodige biodiversiteit. Verder worden

ter hoogte van Maricollenweg 41 gerooid.

vergadering kunnen inwoners gebruik maken
van het burgerpodium.
Daarnaast kan men zich aanmelden

zaken m.b.t. de stichting HorstaandeMaas800.

voor spreekrecht m.b.t. het agendapunt

Op de agenda van de besluitvormende

ingekomen brieven/ raadsinformatiebrieven

vergadering staat o.a. het grondprijsbeleid 2019.

en de voorbereidende behandeling van

Meer informatie over de agendapunten leest u

raadsvoorstellen voor de volgende vergadering.

op de website www.horstaandemaas.nl/raad.

Wilt u gebruik maken van het burgerpodium
of het spreekrecht? Neem dan vóór de

Meer informatie

vergadering contact op met de grifﬁer, de heer

De openbare vergadering is in de raadzaal

R. Poels, tel: (077) 477 97 70 of 06 – 51 85 28

van het gemeentehuis en begint om 19.30 uur.

91 of email: grifﬁer@horstaandemaas.nl

De besluitvormende vergadering is gepland
vanaf 22.30 uur. Afhankelijk van het verloop van

Agenda

de voorbereidende vergadering kan dit tijdstip

Tijdens de voorbereidende vergadering krijgt

maximaal een half uur vervroegd worden.

de gemeenteraad een presentatie over de

U kunt de vergadering ook live volgen via

ﬁnanciële situatie van de NLW en de stand van

www.horstaandemaas.nl/raad .

26 januari 2019

OPEN HUIS ‘t Gasthoês
Open huis van 12.30-14.30 uur
Ingang via zijde Muzikantine
Diverse presentaties
Kledingadvies: stevige schoenen
en warme jas.

Afspraak bij de gemeente

Direct en snel geholpen!

Gasthuisstraat 25, 5961 GA Horst
www.horstaandemaas.nl/gasthoes

U wilt iets regelen aan de balie van het gemeentehuis? Vanaf 1 januari maakt u hiervoor
een afspraak. U kunt een afspraak maken op www.horstaandemaas.nl, of telefonisch via
(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

Burgemeester Ina Leppink – Schuitema ging op kraamvisite bij de familie van de Wetering
in America ter gelegenheid van de geboorte van hun zoon op 2 januari. Thomas is de
eerstgeborene in de gemeente Horst aan de Maas in het jaar 2019 en kreeg van de
burgemeester een knuffel met daarop zijn naam.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

America

Hegelsom

Meerlo

Putweg 15

Graafsebosweg 58

Keuterseweg 3

Gerard Smuldersstraat 1

Horst

Heesweg 9

Graafsebosweg 4

Schoolstraat 45

Kortenbos 9

Raamweg 8

Custersweg 6

Meterik

Zwarte Plakweg 21

Dijkerheideweg 9

St. Jansstraat 21

Broekhuizen

Witveldweg 108

St. Jansstraat 23

Oude Vonkelweg 3

Centrum Horst

Crommentuijnstraat 47b

Broekhuizenvorst

Kronenberg

Bergsteeg 20

Ooijenseweg

Kulbergweg 8

St. Jansstraat 2a

Ooijenseweg

Sevenum

(nabij Blitterswijckseweg 2)

Frankrijkweg 15

Griendtsveen

Tienray

Kanaalweg 6

Pastoor Maessenstraat 10

06 - 13 49 30 96

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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INFORMATIE VAN EN OVER

DE GEMEENTERAAD VAN HORST AAN DE MAAS

Themabijeenkomsten op
locatie
Bij onderwerpen met veel impact laat de gemeenteraad zich regelmatig informeren door
inwoners en instellingen voordat behandeling in de gemeenteraad plaats vindt. Dat gebeurt
tijdens themabijeenkomsten en bij voorkeur worden deze beeldvormende bijeenkomsten

Lange vergadering dankzij
of desondanks nieuwe
vergaderstructuur?
De eerste raadsvergadering van het jaar op 15 januari was meteen een lange vergadering.

georganiseerd op een toepasselijke locatie buiten het gemeentehuis.
Dit had o.a. te maken met het feit dat veel

van de burgemeesterskandidaat Ryan

agendapunten van de vergadering van 18

Palmen. Volgens onderstaande twitterverkeer

december doorgeschoven zijn naar deze

zijn er meer oorzaken te bedenken voor de

vergadering in verband met de bekendmaking

lange vergadering.

Kay Thijssen @Kay_Thijssen •

15 jan.

zou toch tijd moeten besparen?
Juist... de nieuwe vergaderstructuur
ie
#gemeenteraadhadm @KiesEssent
dM.

Gemeenteraad HadM @RaadHa

in 1
vond behandelen wij 2 raadsavonden
Voor de goede beeldvorming. Vana
5,5 uur!
geen
nog
in
l
totaa
in
dit
1,
15-0
bijeenkomst, die van 18-12 en
twitter.com/Kay_Thijssen/s...

Themabijeenkomst in De Leste Geulde…

en in juniorcollege.

Op 8 januari werd werd de gemeenteraad in

tweede themabijeenkomst plaats.

de Norbertuswijk in Horst geinformeerd over

Op 22 januari werd de gemeenteraad

de ontwikkelingen rond de huisvesting van

bijgepraat over het integraal huisvestingsplan

arbeidsmigranten. Belangrijk aandachtspunt

voor het onderwijs. Voor deze bijeenkomst

hierbij is de invloed hiervan op de omgeving.

waren de raadsleden te gast in het

Mart Willems gaf namens de bewoners van

juniorcollege van het Dendron.

de wijken In de Riet, Norbertusparochie

Hoe ziet de toekomst van onze

en Mussenbuurt een presentatie over hun

schoolgebouwen er uit op basis van o.a.

ervaringen en behoefte met betrekking tot

leerlingenprognoses, kwaliteitseisen,

groepen nieuwkomers in hun wijk.

ﬁnanciën en duurzaamheid? Ook

Deze themabijeenkomst in De Leste Geulde

vertegenwoordigers van schoolbesturen

Vorige week verscheen de 100ste Raadsﬂitz! Sinds januari 2015 publiceert de gemeenteraad

werd druk bezocht. In januari vond nog een

leverden hun bijdrage aan de bijeenkomst.

na elke raadsvergadering een of twee kort ﬁlmpjes over onderwerpen die in de raad behan-

Kay Thijssen @Kay_Thijssen •

16 jan.

ilniveau
as niet weg dat veel zaken op deta
Feitelijk natuurlijk waar. Neemt hela
en lopen,
kunn
ter
ciën
efﬁ
worden. Had een stuk
gaan en bij interrupties herhaald
!
als er niet in cirkels gereageerd werd

100ste Raadsﬂitz
deld werden. Beelden uit de vergadering aangevuld met interviews met raadsleden om zo de

Mart Willems @mart_willems •

kijker duidelijk te maken waar de gemeenteraad mee bezig is.

9 jan.

g
d met #raadHadM over huisvestin
Gisteren goede bijeenkomst geha
! goed is
iden
Spre
p:
scha
bood
de
dat
t. Hoop
arbeidsmigranten long stay in Hors
wsgierig!
nieu
al
nu
Ben
ld.
este
t het beleid vastg
overgekomen. In het voorjaar word

Via de sociale mediakanalen van de raad
worden de ﬁlmpjes gedeeld en eens per
maand voegen we de laatste Raadsﬂitzen
samen in een uitzending van het programma
Raadsfeiten dat op Reindonk wordt

Even voor de helderheid

uitgezonden. De ﬁlmpjes worden gemaakt
door Wim Wijnhoven van het bedrijf Audica
en een felicitatie met deze mijlpaal aan het
adres van Wim is hier dan ook op zijn plaats.

Dagblad De Limburger wekte op 15 januari de indruk dat dat onze raadsvergadering

Overigens gaat de 100ste Raadsﬂitz over de

U kunt alle Raadsﬂitzen terugzien op het

voortaan niet meer geopend wordt met een gebed of hamerslag, maar met een bijdrage

Beleidsnota zonne-energie die op 15 januari

YouTubekanaal van de gemeenteraad:

in het kader van het jubileumjaar Horst aan de Maas 800.

werd vastgesteld.

RaadHadM.

Om misverstanden te voorkomen: er ver-

vergadering geopend wordt met een tik van

andert niets aan de formele opening van

de voorzittershamer. Een nieuwe ontwikke-

de raadsvergadering. Elke raadsavond is

ling is dat vanaf 29 januari de stichting Horst

opgedeeld in een voorbereidende vergade-

aan de Maas 800 regelmatig een bijdrage

ring en een besluitvormende vergadering.

levert aan het burgerpodium. De stichting

In 2018 heeft de gemeenteraad een aantal kennismakingsbezoeken afgelegd aan de dorpen

De voorbereidende vergadering begint met

heeft een aantal inwoners uitgenodigd om in

in Horst aan de Maas. In 2019 krijgt dit initiatief een vervolg zodat de raad in mei alle dorpen

het burgerpodium, de besluitvormende

het kader van het jublieumjaar Horst aan de

met een bezoek vereerd heeft. Op 8 februari maken de (burger)raadsleden kennis met

vergadering wordt voorafgegaan door een

Maas 800 een overweging te presenteren in

inwonerinitiatieven in America, Evertsoord en Kronenberg.

overweging (dus geen gebed!) waarna de

het burgerpodium.

Kennismakingsbezoeken

Spreekrecht
Tijdens het spreekrecht
voor raadsleden op 15 januari vroeg
Jim Weijs (D66+GroenLinks)
om een gemeentelijk statement
m.b.t. de Nashvilleverklaring.
Weijs overlegt met andere fracties over
een motie hierover die in een volgende
vergadering aan de orde gesteld wordt.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

grifﬁer@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

@RaadHadM
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Winst en verlies
bij Hovoc
Door: volleybalvereniging Hovoc
Het eerste herenteam van Hovoc speelde zaterdag 19 januari thuis
tegen EVV Bultman-Hartholt HS1 uit Elburg. Het eerste damesteam
streed op dezelfde dag tegen VC Volt DS2 uit Beers. De mannen verloren
met 3-1 en de vrouwen wonnen met 1-3.
Lang wisten de mannen op
gelijke hoogte te blijven in de eerste
set tegen EVV Bultman-Hartholt HS1.
Bij de big-points (boven de 20) was
het echter Elburg dat de boventoon
voerde, 22-25. De tweede set was
Elburg in alles dominant. Hovoc had
geen grip op haar eigen aanval en
het blok van Elburg werd regelmatig
opgezocht. Zonder kans werd met
16-25 ook de tweede set afgegeven.
Met een knap herstel werd er in de
derde set gestreden. Degelijk en
verzorgd volleybal zorgde voor een
winst van 25-20. Om toch nog meer
uit de wedstrijd te halen, moest de
vierde set gewonnen worden.
Ook hier was Elburg oppermachtig en
won met 16-25.
Voor de dames was het een
belangrijke wedstrijd om aansluiting
bij de top te vinden. VC Volt stond op
de vierde plek en had al eens van
Hovoc gewonnen. De taken werden

door coach Bob Soberjé verdeeld.
Het was een zwakke service aan
Hovoc’s kant die de eerste set nog
spannend maakte. Er werd nipt met
25-22 gewonnen. VC Volt herstelde
en wist Hovoc op de juiste plaatsen
onder druk te zetten. Hovoc zette te
laat de versnelling in, maar het gat
was niet in te lopen. Het werd 20-25
en 1-1 in sets. De derde set waren
de teams aan elkaar gewaagd, maar
hier waren het de big points die
Hovoc het hoofd koel deed houden. Er werd met 25-20 gewonnen.
Deze lijn werd doorgetrokken naar
de vierde set. VC Volt probeerde nog
wat in het spel te brengen, maar de
Hovoc-dames waren goed op elkaar
ingespeeld. Met 25-20 werd de laatste set gewonnen en een 3-1 winst
bijgeschreven. Met deze vier punten
hebben ze hun derde positie in de
stand verstevigd en is de race naar
de tweede plek begonnen.

Sporting ST verliest
ruim van SV United
Door: voetbalvereniging Sporting ST
De mannen van Sporting ST 1 traden op zondag 20 januari aan
tegen SV United 1 in Wanssum. Het team verloor met 5-1 van de nummer één in de competitie.
In de eerste minuten was het
Sporting dat sterk begon. Na goed
druk zetten kwam in de 9e minuut
de bal bij Marco Cornelissen die zich
vrijspeelde aan de linkerkant en een
voorzet gaf. Die kwam bij de tweede
paal achter de doelman van United
terecht. Na het goede begin van de
jongens van Han Friesen, werd het
kwaliteitsverschil goed zichtbaar.
United kwam met een snelle aanval
over de linkerkant. De vleugelaanvaller legde de bal breed en Bram van
de Ven kon de 1-1 binnen schuiven.
Dertien minuten later was het weer
raak. Michal Kolodziejski rende drie
verdedigers aan zich voorbij en
schoot de bal goed binnen. Kort
daarna schoot Indy Phillips de 3-1

binnen. In de 33e minuut kreeg
Marco Cornelissen nog een grote
kans door een mooie steekpass van
Kevin Goldsmith. Cornelissen schoof
de bal aan de verkeerde kant van de
paal ernaast. Net voor rust zorgde
dezelfde Indy Phillips voor de 4-1.
De scheids had deze goal af mogen
keuren, omdat Phillips de bal met de
hand aannam. Na de rust kreeg
Sporting geen tot weinig kansen.
Maar het bleef wel goed verdedigen,
waardoor United de score niet verder
uit kon bouwen. Vlak voor tijd wist
Indy Phillips zijn hattrick compleet te
maken. Na een goede redding van
de keeper van Sporting, belandde de
bal voor de voeten van Phillips en
zette hij de eindstand op 5-1.

Volleybalclub Olsredlem
aan winnende hand
Door: volleybalclub Olsredlem
Zaterdagmiddag 19 januari had Dames 1 van Olsredlem een thuiswedstrijd. Dit keer tegen VCP dames 1 uit
Oploo. De uitwedstrijd werd met 4-0 gewonnen, dus Olsredlem was gebrand om alle punten in Melderslo te
laten.

Het dames 1-team van Melderslo
De dames begonnen wat wisselvallig aan de wedstrijd. VCP daarentegen stond erg sterk te verdedigen
waardoor zij meteen in de wedstrijd
kwamen. Halverwege de set kon de
thuisploeg toch een klein gaatje slaan.
Van 10-10 werd het 15-10. De druk
werd opgevoerd, en met degelijk spel
werd de set binnengehaald door
Olsredlem.
Ook de tweede set begon de thuisploeg wisselvallig. Het ontbrak aan
enthousiasme. Olsredlem had moeite
met scoren, mede doordat VCP erg
sterk stond te spelen. Toch wisten de
dames uit Melderslo halverwege weer
een gaatje te slaan, waardoor ze de

set hebben binnengehaald met 25-22.
Het begin van de derde set zag er niet
goed uit aan de kant van de thuisploeg. Ze keken direct tegen een achterstand van 11-1 aan. Konden ze het
tij nog keren of was het daar te laat
voor? De servicedruk werd opgevoerd,
en dit had effect. Er werd gevochten
als een team voor elke bal. Helaas
was de achterstand te hoog om de set
nog binnen te halen. Deze derde set
werd verloren met 21-25. De vierde
en beslissende set bleef VCP de goede
lijn door trekken en haalde ook deze
set nipt binnen 23-25. De vijfde set
begon Olsredlem meteen sterk, met
goed aanvallend spel. VCP wist hier

geen raad mee, waardoor de dames
van Olsredlem een gaatje wisten te
slaan van twee punten. De voorsprong
werd niet meer weggegeven en de
set werd met 15-10 binnen gehaald.
Drie belangrijke punten blijven in
Melderslo.
Dames 2, eveneens uitkomend in
de tweede klasse, blijft het ook uitstekend doen met een overtuigende 3-1
winst op Aspargos D1 uit Grubbenvorst.
Zij vertoeven op een zesde plek op de
ranglijst. Dames 3 blijft ook winnen
en wel tegen Athos D 4 uit Sevenum
met 4-0. Ook alle jeugdteams (B, C en
alle Niveausteams) wonnen zaterdag
19 januari hun wedstrijden.

Vogelvereniging
Ons Genoegen in de prijzen
Door: vogelvereniging Ons Genoegen
Leden van vogelvereniging Ons Genoegen uit Horst vielen onlangs in de prijzen op de C.O.M.
Wereldkampioenschappen in Zwolle.

De kampioenschappen werden
georganiseerd door de Nederlandse
Bond van Vogelliefhebbers. Zo’n 3.000
inzenders uit 23 landen waren met
bijna 25.000 vogels ingeschreven.

Onder dit groot aantal inzenders
waren er ook acht leden van vogelvereniging Ons Genoegen met in totaal
71 vogels. Twee leden van de
vereniging brachten een wereldkam-

pioenschap mee naar huis. D. Verbeek
uit Veen werd wereldkampioen met
een Japanse Meeuw bleekvleugel en
J.L.M. Vullings uit Horst met een wildkleur Vale Woestijnvink.
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Tegen Heumen 1
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Verlies op zaterdag

Korfbalsters SV Melderslo
VC Trivia naar
verliezen in matte wedstrijd halve finale beker
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 20 januari tegen Heumen 1 uit Heumen.
De wedstrijd werd gespeeld in sporthal De Berkel in Horst. De eindstand was 10-13.
SV Melderslo begon mat aan
de wedstrijd en zag dat al snel in
de stand terug. Heumen kon uitlopen naar een 1-6 voorsprong en
SV Melderslo kon deze achterstand
niet wegwerken voor rust. Het vuur
dat SV Melderslo normaal wel uitstraalt, was in deze eerste helft in
geen velden of wegen te bekennen.
Er werd niet scherp verdedigd en ook
aanvallend kreeg de ploeg niet veel

klaar. De ruststand was 2-6. Na rust
leek SV Melderslo wakker te worden,
maar met Heumen op gelijke hoogte
komen was een zware kluif, zeker
gezien het feit dat enkele speelsters van Heumen erg scherp waren.
Toch begon de achterstand langzaam
maar zeker kleiner te worden.
Na wat tactische wissels aan de
kant van SV Melderslo begon het
steeds beter te lopen en hoewel

de ploeg haar normale niveau niet
haalde, wist ze wel terug te komen
tot 10-10. Het lukte SV Melderslo
echter niet om deze lijn door te trekken. Heumen daarentegen trok nog
een eindsprintje in de slotfase en
bepaalde daarmee de eindstand:
10-13. SV Melderslo zakt hiermee
terug naar een zesde plaats in de
hoofdklasse, nog net buiten de
degradatiezone.

Veel zelfvertrouwen

Set UP/MVC’64 verliest nipt
in Sint Anthonis
Door: volleybalvereniging Set Up/MVC’64
De volleyvrouwen van Set Up/MVC’64 speelden zaterdag 19 januari een uitwedstrijd tegen Somas Activia DS 3
uit Sint Anthonis. In een spannende wedstrijd verloren de dames met 2-3.
Set Up/MVC’64 speelde een
hele goede eerste set. In het begin
wel met een achterstand van 8-4
en 13-8, maar vanaf dat moment
ging er een knop om. De dames
kregen het zelfvertrouwen terug.
Ze knokten zich terug naar 18-18 en
behaalden de setwinst met 22-25.
De tweede set werd slecht begonnen mede door een sterke servicedruk van de kant van Somas/Activa,
wat resulteerde in een mindere
passing met de setstanden 6-1 en
11-1 als resultaat. Set Up/MVC’64
gaf de moed niet op, kwam terug

tot 15-6 maar verloor de tweede
set met 25-13. Het zelfvertrouwen
was niet verdwenen na de tweede
set. De dames speelden de dames
derde set heel sterk en stonden
eigenlijk continue op voorsprong via
6-7 naar 8-11. Door een sterke service van Ylva Kleeven en goed aanvallend spel, liep VC Set Up/MVC’64
uit tot 11-20. De set werd verdiend
met 15-25 gewonnen. De twee punten waren binnen maar, dat was
niet genoeg voor de dames.
In de vierde set ging het gelijk
op en via 7-9 werd het 16-13.

Het team knokte zich terug tot
19-19. Toen het 23-24 werd, leek
er een stunt in de maak, maar het
matchpoint werd helaas niet benut.
In de spannende slotfase werd voor
iedere bal gevochten maar viel
het geluk niet aan de kant van de
Meerlose en Maashese dames en
via 26-26 werd deze set nipt verloren met 29-27. Deze set ging steeds
gelijk op en via 6-6 werd het 10-10.
Een paar missers werden echter
meteen afgestraft door de dames
van Somas/Activa en zo werd deze
set met 15-11 verloren.

Wittenhorst - Venray
verplaatst naar 20 april
De voetbalderby Wittenhorst-Venray die zondag 20 januari op het programma stond, is vanwege het hard
bevroren hoofdveld afgelast. De KNVB heeft de derby opnieuw vastgesteld op paaszaterdag 20 april om 18.00 uur.
De twee rivalen troffen elkaar
dit seizoen nog niet in de eerste
klasse D. Wittenhorst speelt nu
de 53e derby eerst uit op zondag

24 maart, vier weken staat de return
in Hors op het programma.
Er zijn zondag 20 januari veel
wedstrijden afgelast. In Noord-

Limburg hebben slechts 10 wedstrijden doorgang gevonden.
Deze werden veelal op kunstgras
gespeeld.

STEM

NAAR DE FINALE VAN HET LVK
STEMMEN KAN ALLEEN OP AANSTAANDE

VRIJDAG 25-01 TUSSEN 20:00 - 20:30
ZATERDAG 26-01 TUSSEN 15:00 - 15:30

Let op! Per telefoonnummer kan er maar 1x gestemd worden.

Door: volleybalvereniging Trivia D1
De dames van vc Trivia D1 speelden in het weekend van zaterdag
19 en zondag 20 januari twee wedstrijden. Zaterdags thuis tegen
Apollo Mill D1 en zondags de bekerwedstrijd uit in Venlo tegen Civitas
D1. De eerste wedstrijd werd verloren, maar de dames wisten zich wel
te plaatsen voor de halve finale van de beker.
Op zaterdag moest het team in
de Dendron Sporthal in Horst spelen
tegen de dames uit Mill. Bij Apollo
was er voldoende aanvalsdruk om
het spel van Trivia te ontregelen.
Tot het midden van de set konden
de dames mee, maar het lukte niet
om de set richting het einde naar
hun hand te zetten. De eerste drie
sets gingen daarom aan de neus van
VC Trivia voorbij. De vierde set wist
de thuisspelende ploeg hier toch
verandering in te brengen. Opnieuw
werd er hard gewerkt en kwam
Trivia eindelijk wat beter in haar
eigen spelletje. Dit spel werd gedurende de set volgehouden, waardoor
ook de tegenstander steeds meer
foutjes ging maken. Met 25-16 werd
de vierde set afgesloten, waardoor
er deze dag één puntje thuis werd
gehouden.
Op zondag gingen de dames van
VC Trivia op weg naar Venlo voor de
bekerwedstrijd. Civitas speelde een

overtuigend spel en er moest hard
gewerkt worden om deze dames bij
te benen. Er bleef een achterstand
op het telbord staan, maar door een
sterke servicereeks wist VC Trivia
hier net op tijd verandering in te
brengen. Met een alleszeggende
stand van 23-25 werd de eerste
set gewonnen. Het werd iets minder spannend dan in de eerste set,
maar opnieuw wist VC Trivia op tijd
het tij te keren, 21-25.
Set drie eigenlijk hetzelfde verhaal, opnieuw maakten de dames
van VC Trivia het zichzelf te moeilijk,
waardoor er aan het eind van set
weer hard gewerkt moest worden
om de wedstrijd binnen te halen,
22-25 en daarmee was de overwinning binnen. De dames hebben zich
op deze manier voor het eerst sinds
jaren weer weten te plaatsen voor
de halve finale van de regionale
beker, die gespeeld zal gaan worden
op zondag 17 maart.

Tegen Corridor 1

Punten voor Oxalis
Door: korfbalvereniging SV Oxalis
Het eerste damesteam van korfbalvereniging Oxalis reisde
op zondag 20 januari af naar Son en Breugel voor de wedstrijd
tegen Corridor 1. Na het verlies tegen de koploper vorige week,
was Oxalis ervan overtuigd om de punten mee naar huis te nemen.
En dat lukte.
Oxalis begon vrij slap aan de
wedstrijd, maar gelukkig werden
de kansen wel goed afgemaakt
door de dames. Zo kwamen ze na 7
minuten al op een voorsprong van
0-3. Oxalis wist het bij de dames
van Corridor goed dicht te houden
en ze kregen weinig kansen. Zo
stond er een ruststand van 3-10 op
het scorebord. In de rust gaf trainer en coach Jan Wielink aan dat
het belangrijk was om de rust te
bewaren en de kansen goed te

blijven zoeken. Corridor ging er na
de rust fel tegenaan en in de verdediging zat ze er heel dicht op.
Hierdoor werd het lastig voor Oxalis
om de goede kansen te zoeken.
Uiteindelijk wist Corridor nog een
aantal keer de korf te vinden, maar
gelukkig wist Oxalis wel de voorsprong uit te breiden. Dit leverde
een eindstand op van 7-16.
Zondag 27 januari speelt Oxalis
thuis om 13.30 uur tegen Odisco 1 in
sporthal De Kruisweide in Sevenum.

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.asbestverwijdering.com
085 - 303 86 29
Facebook.com/perfectfinishbv
info@asbestverwijdering.com
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum
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Nieuwe bus voor
SamenUitBus
Hans Chlon, voorzitter van Stichting SamenUitBus, kreeg woensdag 16 januari de sleutels van de nieuwe bus
overhandigd door een vertegenwoordiger van het Nationaal Ouderenfonds. Hierna werd de bus ingewijd met
confetti.

Mart en Anja
boerenbruidspaar
Klotbultjes
Mart Meulendijks en Anja Meulendijks-van der Sterren zijn het nieuwe
boerenbruidspaar van de Griendtsveense Klotbultjes. Zij werden zaterdag
19 januari bekengemaakt tijdens de jaarlijkse Kletsavond.
Tijdens carnaval heet Anja nu
Anja van Huub van Lange Piet van
Sterren Kueb en Mart heet Tinuske van
de Roijeskes van de half maon. Op carnavalsmaandag 4 maart worden zij in
de onecht verbonden.

De getuige van de bruid is
Miran van Pauw zienne Piet zien Mie.
Ook wel bekend als Miranda Franssen.
De getuige van de bruidegom is
Rob van Rooie Frans, beter bekend als
Rob Rongen.

Gevraagd:
Gevraagd:

INTERNATIONAAL
GROENTEINTERNATIONAAL
EN FRUIT
CHAUFFEUR
CHAUFFEUR
m/v m/v

Na acht jaar was het tijd om
afscheid te nemen van de oude bus.
In de afgelopen periode heeft deze
bus 135.000 kilometer gereden en
werden ruim 7.000 deelnemers ver-

voerd voor een uitstapje in de regio.
“De SamenUitBus heeft in de afgelopen jaren bewezen dat ze niet alleen
een belangrijke verbinding kan maken
tussen de ouderen in de gemeente,

maar ook met andere organisaties”,
aldus de organisatie. “Hopelijk zullen
de komende jaren weer veel senioren
gebruik maken van leuke en gezellige
uitstapjes met de nieuwe bus.”

Mark nieuwe heerser
Vlaskoppenrijk
Mark van den Munckhof is de nieuwe prins van Melderslo. Hij werd onlangs uitgeroepen tot prins Mark II van
carnavalsvereniging De Vlaskop.

GROENTEN •&voor
FRUIT
/ BLOEMEN & PLANTEN
trekker/oplegger

• voor
• voornamelijk ritten
van trekker/oplegger.
Venlo naar Midden-Zuid Duitsland
• voornamelijk ritten van Venlo naar Midden-Zuid Duitsland.
• zonder ruime ervaring onnodig te solliciteren
• ook regelmatig weekenden werken.
• ook regelmatig
weekenden
werken
chauffeurskaart
+ code 95
vereist.
• digitale
• code 95 vereist
Tevens:

Tevens
WEEKEND/VAKANTIE/OPROEP
WEEKEND/VAKANTIE/OPROEP
CHAUFFEUR
m/v bijv. 65-plusser
CHAUFFEUR m/v
bijv. 65-plusser
VOOR BINNENLAND EN/OF BUITENLAND

Voor
info@hendrixtransport.nl
Voormeer
meerinfo
infoen
en reacties
reacties info@hendrixtransport.nl
Of contact opnemen
met: 06-22665584
Arno Hendrix 06-22665581
Jac Hendrix

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

Na een toneelstukje kwam Mark
uit als nieuwe prins. Hij is 31 jaar oud
en woont samen met zijn vriendin
Krissie Craenmehr. Zijn adjudanten zijn
Luuk Claasens en Roy Botden.

In het dagelijks leven is Mark II
projectmanager bij GTE Engineering in
Horst. In zijn vrije tijd speelt hij voor
het tweede elftal van sv Melderslo.
Ook op organisatorisch gebied, draagt

hij voor deze vereniging een steentje
bij. Mark houdt op zaterdag 9 februari de receptie in MFC De Zwingel in
Melderslo. De receptietafel is geopend
vanaf 19.11 uur.
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Joep en Floor nieuw
jeugdpaar Swolgen
Swolgen heeft een nieuwe jeugdprins. Joep Litjens werd op zondag 13 januari uitgeroepen tot de nieuwe
jeugdprins van Swolgen. Zijn prinses is Floor Camps.

Stichting Reiscommissie Ouderen
Horst/Sevenum en Maasdorpen
Dit jaar organiseert bovengenoemde Stichting
weer 2 busreizen voor ouderen vanaf 60 jaar.
Ook niet KBO-leden kunnen zich aanmelden.
Bestemmingen zijn het Salzburgerland in Oostenrijk
(8 dagen) en Toscane in Midden-Italië (10 dagen).
De eerstgenoemde reis vindt plaats van 12 t/m 19 juni
en de tweede van 1 t/m 10 september 2019.
Voor inlichtingen kunt u vanaf 11 februari
bellen naar dhr. H. Kuijpers, tel. (077) 3984349.

Word jij ook zo gelukkig als je op
een tractor rijdt, of zie jij je al een
mobiele kraan besturen?
Dan is deze vacature bij Loonbedrijf Seelen BV in
Maasbree misschien iets voor jou!
Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een
gemotiveerde collega die:

De adjudanten van Joep zijn Aniek
Kuijpers en Koen Schamp. Ook werd
er een nieuwe jeugdvorst bekendgemaakt. Imke van Leendert kwam
tevoorschijn en de jeugdnar is dit jaar
Mathilde Peeters. De nieuwe jeugd-

prins van carnavalsvereniging D’n Bok
is helemaal gek van gamen. Ook voetbalt hij bij Sporting ST. Jeugdprinses
Floor is één van de danseressen van
de dansgarde ‘New kids on the Bok’.
Zo korfbalt en voetbalt graag.

Samen gaat het stel carnaval vieren onder de spreuk: ‘Dit jaar gaan
wij flink knallen, en met jullie samen
carnavallen!’ Ze houden op zondag
24 februari de receptie om 14.11 uur.
(Foto: Yvo-Willems-Fotografie)

Joep Rambags nieuwe
jeugdprins Hegelsom
Joep Rambags is de nieuwe jeugdprins van Hegelsom. Hij werd uitgeroepen op zondag 20 januari in Zaal
Debije in Hegelsom. Zijn adjudanten zijn Jon Geerarts en Cain Verdellen. Zij houden receptie op zondag 3 februari.

•
•
•
•
•

Affiniteit heeft met het monteursvak en de agrarische sector
Kennis heeft van GPS of dit wil leren
Een flexibele instelling heeft
Zelfstandig en in teamverband kan werken
Zich verder wil ontwikkelen

Wij zijn een gecertificeerd en innoverend loonbedrijf met een
prettige, warme werksfeer.
Daarnaast hanteren we goede arbeidsvoorwaarden.
• Ben jij die teamplayer die ons team gaat versterken?
• Ken je iemand die een nieuwe uitdaging zoekt?
• Of ben je gewoon nieuwsgierig?
Kom gerust langs, of neem contact met ons op:

Tongerveldweg 17 | 5993 NH Maasbree | Tel. (077) 465 21 92
info@loonbedrijfseelen.nl | www.loonbedrijfseelen.nl

OPEN DAG

MBO
DONDERDAG 31 JAN
16:30 - 20:00 UUR

VMBO
VRIJDAG 1 FEB
16:30 - 20:00 UUR

Locatie Spoorweg 8 Horst
Er zijn ook open dagen op onze locaties
in Heerlen, Roermond en Nederweert.
Voor aanmelden en meer informatie
over onze scholen en opleidingen,
kijk op onze website:
Na een toneelstuk van de raad van
elf en de dansmarietjes over Expeditie
Robinson, was het tijd om de jeugdprins uit te roepen. Uit het jeugdei
kwam Joep I.

Daarna riep hij zijn adjudanten erbij en ook zijn prinses Amber
Pustjens. Joep speelt in zijn vrije
tijd als keeper bij het voetballen.
Zijn spreuk dit jaar is ‘Nou ffkes neet

mier van de kruusing tot aan de lat.
Met carnaval is de zaal ozze speulmat.’
Het kwartet houdt op zondag 3 maart
de receptie in zaal Debije in Hegelsom.
(Foto: Stef Dekker)

WWW.CITAVERDE.NL/OPENDAG
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Jan II aldereprins
Grubbenvorst
De nieuwe alderprins in Grubbenvorst is dit jaar Jan Rootbeen geworden. Hij werd op zondag 20 januari uitgeroepen tot aldereprins Jan II.

Jeugdpaar Vlaskop
Het nieuwe jeugdpaar van carnavalsvereniging De Vlaskop uit Melderslo bestaat uit jeugdprins
Thom I (Schoeber) en jeugdprinses Lynn I (van de Pas). Hun adjudanten zijn Roel Heldens en Roos
van der Beele. De prins en prinses zitten allebei op het Dendron en zijn lid van verschillende verenigingen in Melderslo: Jong Nederland, Muziekvereniging Eendracht en SV Melderslo. Als lijfspreuk
hebben zij gekozen: ‘De activiteite beej Jong Nederland de muziekveriëniging en SV Melderslo gaon
op stop, weej gaon de komende tiêd alliën maar in de polonaise met de Vlaskop veurop!’ De receptie
van het jeugdprinsenpaar vindt plaats op zondag 17 februari in MFC de Zwingel om 14.11 uur.

Proclamatie jeugdprins
D’n Dreumel
De proclamatie van de 61e jeugdprins van D’n Dreumel in Horst vindt plaats op zondag 27 januari vanaf
14.11 uur in de Mèrthal. Deze middag wordt ook het jeugdboorebrullefsgezelschap, met leden van
RKsv Wittenhorst, bekendgemaakt.
De adjudanten van Jan II zijn
Jan Rievers en Wiel Verhofstad.
Dit drietal zal dit jaar voorop gaan
in Grubbenvorst. Jan Rootbeen,

Jan Rievers en Wiel Verhofstad houden
op dinsdag 5 maart receptie. Het feest
begint om 14.11 uur in De Vonkel in
Grubbenvorst.

Het programma begint deze middag met het aftreden van jeugdprins Stef I en zijn adjudanten Koen
en Ivo. De ‘ald-Jeugdpreense’ verwelkomen daarna Stef I in hun
gezelschap. Verder zijn er diverse

optredens van onder andere een aantal dansgroepen van de Dansgarde
van D’n Dreumel. De (jeugd)liedjeszangers en Heite Soep brengen
hun nieuwste carnavalsschlagers ten
gehore.

Nadat zowel het jeugdboorebrullefsgezelschap als de nieuwe jeugdprins en zijn adjudanten bekend zijn
gemaakt, volgt een optreden van
Pats Boem Paaf. De Dreumelband
sluit de middag af.

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

Jenny en Frens boerenbruidspaar Grubbenvorst
Jenny Bergmans en Frens Steegh zijn zaterdag 19 januari tijdens het Verlovingsbal gepresenteerd
als het nieuwe boerenbruidspaar van gmv De Plaggenhouwers in Grubbenvorst. De organisatie dit
jaar is in handen van Joekskapel Kloéte Kook. Het bruidspaar wordt op Gekke Maondaag 18 februari
om 10.00 uur in de onecht verbonden. Hierna kan iedereen om 11.00 uur het bruidspaar feliciteren
in De Vonkel.
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Lezing over klimaatverandering en
waterbeheer
IVN De Maasdorpen organiseert op woensdag 30 januari een lezing
over klimaatverandering en waterbeheer. De voordracht wordt gegeven door Jacques Peerboom van het Waterschap Limburg en begint om
20.00 uur in het Zoemhukske aan de Kasteellaan in Horst.
Jacques Peerboom is senior-hydroloog bij Waterschap Limburg. Hij vertelt over wat de klimaatverandering
volgens de huidige inzichten inhoudt.
Ook gaat hij in op het effect van
de klimaatverandering op de waterhuishouding en hoe we daar in het

waterbeheer in Limburg en Nederland
mee omgaan. Meer informatie
over de lezing is te krijgen via Peter
Hammer op 077 373 50 37 of via
www.ivn.nl/afdeling/de-maasdorpen
en Facebook. De toegang tot de lezing
is gratis.

Seniorenzitting
Kronenberg
In gemeenschapshuis de Torrekoel in Kronenberg vindt op woensdag 6 februari een seniorenzitting plaats. De middag begint om
13.30 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur.
Joekskapel Efkes Angers zorgt
voor de muzikale omlijsting en de
presentatie is in handen van spreekstalmeester Huub Dinghs. Bij binnenkomst krijgen bezoekers een kop
koffie of thee en in de pauze zijn er
hapjes. De organisatie van de zit-

ting is in handen van een werkgroep
vanuit de gezamenlijke verenigingen: KBO Kronenberg en Evertsoord,
Kronenbergse Vrouwen Samen en
de Stichting Welzijn Kronenberg/
Evertsoord. Alle (jong) senioren zijn
welkom.

Boerenbruidspaar Horst
Het boerenbruidspaar van D’n Dreumel uit Horst bestaat deze carnaval uit Rob en Janneke
Joosten. De boerenbruiloft, georganiseerd door voetbalvereniging RKsv Wittenhorst, is op dinsdag
4 maart om 14.11 uur in de Mèrthal.

Vogelmarkt Meerlo
Vogelvereniging de Gevleugelde Vrienden Wanssum e.o. organiseert op zondag 27 januari haar maandelijkse
vogelmarkt in Meerlo. Dit is een ontmoetingsplek voor elke vogelliefhebber.
Op deze markt kunnen vogels
worden gekocht, maar kunnen geïnteresseerden ze ook zelf verkopen.
Er mogen ook vragen gesteld worden over het houden van vogels.

De nagels van vogels kunnen op de
markt geknipt worden. Vogels worden
aangeboden in de daarvoor bestemde
kooien. Duiven en kwartels worden
niet toegelaten zonder inentingsbe-

wijs. De markt wordt gehouden in zaal
’t Brugeind in Meerlo.
Het duurt van 09.30 tot 12.00 uur.
Veer meer informatie, mail dan naar
hbranje@ziggo.nl

Winterwandeling
door ‘t Ham
IVN De Maasdorpen organiseert op zondag 27 januari een winterwandeling door natuurgebied ‘t Ham. Gestart wordt om 10.00 uur vanaf
de P-plaats op de hoek van de Dijkerheideweg en de Reulsweg in Horst.
De wandeling duurt tot 12.00 uur. Deelname is gratis.
Het doelgebied van de vierseizoenenwandelingen in 2019 is
‘t Ham. In de winter is alles er nog
in diepe rust. De bomen zijn kaal,
veel insecten overwinteren als eitje
of pop, de vogels houden zich stil en
andere dieren zitten in de energiebesparende wintermodus. Volgens
IVN is een wandeling door ‘t Ham
toch juist in de winter ook bijzon-

der. “Het landschap toont zich dan
in zijn naakte schoonheid.” Tijdens
de wandeling zijn er gidsen van IVN
De Maasdorpen aanwezig. Omdat
het vooral in het beekdal erg nat
kan zijn, is hoog waterdicht schoeisel aanbevolen. Meer informatie is te
verkrijgen bij Frans Janssen via 06 48
63 66 12 of op www.ivn.nl/afdeling/
de-maasdorpen of Facebook.

Lezing over
Leopold Haffmans
LGOG Kring Ter Horst organiseert op woensdag 30 januari een lezing
over Horstenaar Leopold Haffmans, een negentiende-eeuwse politieke
smaakmaker. Inleider is Ragdy van der Hoek uit Venlo. De lezing vindt
plaats in zaal De Leste Geulde in Horst en begint om 20.00 uur.
Aan de hand van het denken en
handelen van Haffmans gaat Ragdy
van der Hoek in op de vraag hoe in
de tweede helft vanuit NoordLimburg politiek werd bedreven.
Dat kan omdat de geboren Horstenaar
meer dan dertig jaar namens deze
regio lid was van de Tweede Kamer.
Ook was hij 33 jaar politiek commentator in het Venloosch Weekblad, een
voorloper van het huidige dagblad
De Limburger. In de presentatie staat
Leopold Haffmans (1826-1896) dus
centraal, maar er is ook aandacht

voor de rol van de pers in de negentiende eeuw en het destijds gangbare
kiessysteem. Zo komt bijvoorbeeld
het verschil tussen onze evenredige
vertegenwoordiging en het districtenstelsel aan de orde. Verder is er onder
meer aandacht voor politieke discussies rondom de afschaffing van de
doodstraf, de militaire dienstplicht en
de subsidiëring van het bijzonder
onderwijs. Ten slotte wordt stilgestaan bij Haffmans’ rol bij de totstandkoming van een katholieke
politieke partij.

Wij zijn een bedrijf gespecialiseerd in horizontale en verticale transporten met de
inzet van verreikers, vrachtwagen, mini-kranen en autolaadkranen.
Scheepens werkt met hun klanten in vrijwel alle sectoren van de bouwwereld:
• agrarische en industriële sector;
• woningbouw en utiliteitsector;
• staalbouw en petrochemische sector.
Ons bedrijf is gelegen in het centraal gelegen Ysselsteyn met een werkgebied
tussen Nijmegen, Roermond en Tilburg. Scheepens Verreikers is een jonge en
creatieve organisatie en werkt met een gedreven en ambitieus team.
Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een

MACHINIST/CHAUFFEUR
voor werkzaamheden in de asbestsanering/bouw (40 uur p/w)

Functie-eisen:
• bereid om studies te volgen binnen de organisatie;
• vrachtwagenrijbewijs is een pre (of het behalen hiervan);
• ben jij gemotiveerd, vakbekwaam en kun je goed zelfstandig werken?
• Heb je het idee dat je uitgeleerd bent in je huidige functie of heb je zin in iets nieuws?
• Vind jij het een uitdaging om een bijdrage te leveren aan het verder
professionaliseren van een dynamisch bedrijf en jezelf daarmee verder te
ontwikkelen als chauffeur/machinist?
Neem dan contact op met Dirk Scheepens
Tel: 06 45 49 02 96 of info@scheepens-verreikers.nl
Voor meer informatie over ons bedrijf kunt u terecht op onze website:
www.scheepens-verreikers.nl of op onze facebookpagina.
Scheepens Verreikers • Rouwkuilenweg 27 Ysselsteyn • Tel: 06 45 49 02 96
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De Blauwpoët

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

De Galapagoseilanden bij
Zuid-Amerika. Dat is de plek waar
volgens vorst en bestuurslid Rob
Lijnders ‘de Blauwpoët’ zijn oorsprong vindt. De carnavalsver-

eniging uit Broekhuizenvorst heeft
de naam van deze exotische vogel in
1957 aangenomen om haar blauwwitte kleur. De poten en de snavel
van de vogel zijn namelijk blauw en

het lijfje is wit gekleurd. “Deze kleuren staan dan weer in verband met de
kleuren van de voetbalclub Excelsior
‘18”, vertelt Lijnders. “Na het oprichten
van de Blauwpoët zijn er meerdere

carnavalsverenigingen opgericht in
dorpen aan de Maas die zijn vernoemd
naar vogels. Zo heb je onder andere
de Krey uit Broekhuizen. De Blauwpoët
past hier uitstekend in dit rijtje.”
Volgens de vorst is destijds het
idee om een vereniging op te richten
ontstaan in het café. “Toon Reijnders,
Sraar van Dijk, Jan Thijssen, Noud
Hendriks en burgemeester Linders
waren de mensen die toen bij elkaar
hebben gezeten om de vereniging
op te richten. In die tijd werden er
veel carnavalsverenigingen opgericht en vonden de inwoners van
Broekhuizenvorst dat het tijd was om
ook in eigen dorp carnaval te kunnen
vieren. De Blauwpoët is sinds 8 februari 1957 een officiële vereniging en
sindsdien is het met carnaval altijd
een groot feest geweest. De eerste
prins was Jan Thijssen en een ander
leuk weetje is dat Noud Hendriks zelfs
twee keer prins is geweest”, vertelt
Lijnders. “Dat was toevallig een jaar
dat ze niemand konden vinden die
prins wilde worden en het was Nouds
eerste jaar zo goed bevallen dat hij
het nog wel een jaar wilde doen.”
Het bestuur van de vereniging
bestaat inmiddels uit zeven personen
en ieder jaar wordt het carnaval weer
vol enthousiasme georganiseerd en
gevierd. Lijnders: “Carnaval wordt bij
ons altijd gehouden in café Ald Vors en

met grotere activiteiten is iedereen te vinden in BMV de Schakel.
Carnaval staat bij ons op zondag
altijd in het teken van de optocht,
de maandag de jeugdcarnaval en
op dinsdag wordt er een themaavond georganiseerd. Voorheen
werd op dinsdag altijd de boerenbruiloft gehouden maar daar was
in de loop der jaren steeds minder
animo voor.”
De vereniging merkt wel dat
het lastig blijft om de jongeren
van 14 tot en met 20 jaar in het
dorp te betrekken tijdens carnaval. De jeugd vliegt al snel uit naar
Venray, Venlo of Horst. “Het mooie
is wel dat we veel jongeren als
ze ouder worden, weer terug zien
keren in het dorp. Over het algemeen gaat het erg goed met de
vereniging. De zittingsavonden
worden steeds drukker bezocht
en in 2022 bestaan we 66 jaar en
houden we ons jubileum. Dat wordt
een groot feest. Wij hopen nog een
lange tijd carnaval te mogen vieren, want nu gaat het voortvarend.
Het is een groot goed om dit soort
gemeenschappen te houden in een
dorp. Die verantwoordelijkheid van
een verbindende factor vinden we
erg belangrijk en we proberen dus
ook ieder jaar weer een mooie carnaval te organiseren.”

ALLROUND MACHINEBOUWER?

Van harte welkom !
SOLLICITEER NU!

Deze functie biedt ook verdere doorgroei mogelijkheden.
Meer info over Mush Comb en onze vacature vind je op
www.mushcomb.com. Voor vragen en/of sollicitaties
vraag dan naar Bob Holtermans
info@mushroommachinery.com
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PAST schoenen®
Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97
www.pastschoenen.nl
Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

volg ons ook op

For more details check out our
Brand Guidelines.

Jeugdprins Jop I
De Peg
Job van Mil is uitgeroepen tot de nieuwe jeudprins van Lottum. Hij gaat
dit jaar voorop onder de naam Jop I. Tijdens het jeugdprinsenbal in Lottum
op zaterdag 19 januari is hij bekendgemaakt.
Job I gaat niet alleen carnaval vieren in Lottum. Zijn prinses is Lynn van
Lipzig. Zij gaat dit jaar carnaval vieren

onder de naam Lynn I. De receptie van
het paar is op vrijdag 8 februari om
19.00 uur in OJC Canix in Lottum.
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Bloem vilten
In Museum de Kantfabriek in Horst is de komende vier maanden
een expositie te zien over het ontstaan van stof. Hieraan is een workshop bloem vilten gewijd. Die vindt plaats op woensdag 30 januari.

cultuur 21

Voorlezen aan kinderen

Nationale Voorleesdagen
BiblioNu Horst
Voor baby’s, peuters en kleuters wordt er van woensdag 23 januari tot en met zaterdag 2 februari de
Nationale Voorleesdagen gehouden. Deze dagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet
kunnen lezen, te bevorderen. Studenten van de Gilde Opleidingen gaan voorlezen bij BiblioNu Horst.

De bloem wordt gemaakt van
wolvezels. Vrijwilligers van de
Kantfabriek leggen stapsgewijs uit
hoe het vilten werkt.
Onder andere komt er water en
zeep aan te pas. Na afloop mag de

bloem mee naar huis. Iedereen
is welkom. De workshop is speciaal ingericht voor kinderen.
Van 14.00 tot 16.00 uur wordt de
workshop gehouden in Museum
de Kantfabriek in Horst.

Smeden en stroop
maken in De Locht
In Museum De Locht in Melderslo is zondag 27 januari een demonstratie smeden en stroop maken. Het museum is deze dag geopend van
10.00 tot 17.00 uur.
Deze dag wordt er ook brood
gebakken in het authentieke bakhuisje. Kinderen mogen daar hun
eigen broodje kneden, vorm geven
en laten bakken. Het muziekoptreden
wordt verzorgd door de vocal group

Enjoy together. Bezoekers kunnen
tevens een tweetal wisselexposities
bekijken: Slaapkamergeheimen en
Winter verbeeld.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Sevenum

Klassenweg € 12,50
Industriegebied € 9,00
Furstenbergstraat € 8,50

Ter voorbereiding hebben studenten van de Gilde opleidingen een
workshop gevolgd in de bibliotheken
Horst en Venray. Er werd er geoefend
met interactief voorlezen en er werd
bewegingsactiviteit voorbereid.

Tijdens de Nationale
Voorleesdagen komen maar vierhonderd peuters van Kinderopvang
‘t Nest naar de bibliotheek. Na het
voorlezen gaan de studenten met
de aanwezige kinderen aan de slag

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN:

MONTAGE-MONTEUR PROJECTEN

De Fraku is een begrip in

Werk je het liefst zelfstandig binnen een van onze projectteams en

CV installaties, onderhoud,

staat kwaliteit voor jouw voorop?

service en warmteadvies.

SERVICETECHNICUS
Is het ontdekken, uitzoeken en oplossen van storingen jouw
uitdaging? Wil je als deskundige vrijheid in jouw werk waarbij
klantgerichtheid centraal staat?

MONTAGE-MONTEUR
PARTICULIERE KLANTEN

Samen met 35 ervaren
vakmensen bouwt en
onderhoudt de Fraku voor
zowel particulieren als ook
grote (nieuw)bouwprojecten.
Onze installatiespecialisten
zijn ervaren en geschoold.

particuliere klanten jou inspiratie? Zijn verwarming-, koel-, en

Kijk op www.fraku.nl/vacatures voor alle informatie
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

En dat al meer dan 75 jaar!

Wil je iedere dag variatie in jouw werk en geeft het contact met
sanitaire installaties voor jou “gesneden koek”?

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.

met allerlei activiteiten. Op woensdag 30 januari zijn alle peuters uit
de regio welkom om naar het verhaal te luisteren met de studenten.
In de bibliotheek in Horst wordt vanaf
14.30 uur voorgelezen.

De Fraku is een Kiwa
gecertiﬁceerd installatiebedrijf.

Wil je werken in een mooi bedrijf met leuke collega’s en ben je
een echte teamplayer? Stuur dan een email met je CV naar:
AAR ERVA
75 J
RI
AN

!
NG

CV-Ins

Tel: 077 - 323 00 41 • info@fraku.nl • www.fraku.nl

EE

RD

AR

FRAKU L.J.Costerstraat 16 • 5916 PS Venlo

M

Handelstraat 17 5961 PV Horst

IN G

!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

MEE
RD

info@fraku.nl t.a.v. Dhr Frans Kuijpers.

A N 75 JAAR E
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cultuur

24
01

Agenda t/m 31 januari 2019
do
24
01
vr
25
01

Handwerkcafé

Rock ’n Metal

Prinsenbal

Tijd: 13.00-16.00 uur
Locatie: Cassandra Creatief Grubbenvorst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche America

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Turftreiërs
Locatie: Bondszaal America

Borduurcafé

Ton Engels luisterconcert

Prinsenbal

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

Tijd: 20.30-00.00 uur
Locatie: muziekcafé Anja van de Smid Horst

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging Kroeënekraan en
Pieëlhaas
Locatie: Gemeenschapshuis De Torrekoel
Kronenberg

Lezing Horst over Christenen
in het Midden-Oosten
Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Kerk in Nood Nederland
Locatie: Sint-Lambertuskerk Horst

za
26
01

zo
27
01

Vogelmarkt
Tijd: 09.30-12.00 uur
Organisatie: vogelvereniging de Gevleugelde
Vrienden
Locatie: zaal ’t Brugeind Meerlo

ma
28
01

Workshop Handlettering

wo
30
01

Bloem vilten

Tijd: 19.00-22.00 uur
Locatie: Workshops in de Peel Griendtsveen

Uitkomen Lange Prins

Winterwandeling ’t Ham

Tijd: 22.00 uur
Locatie: café De Lange Horst

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Dijkerheideweg Horst

Bezichtiging ’t Gasthoês

Demonstratie smeden en stroop
maken

V(l)ind-Er-Geluk schattendoos
maken

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

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

NIKS18

Prinsenreceptie

Limburgs Grote Mond

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: OJC Niks en WonenLimburg
Locatie: OJC Niks Horst

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging D’n Tuutekop
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

Tijd: 20.00-22.00 uur
Organisatie: LGOG Ter Horst
Locatie: Zalencentrum De Leste Geulde Horst

Prinsenbal

Jeugdprinsenbal
en jeugdboerenbruidspaar

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: Jeugdcarnaval D’n Dreumel
Locatie: Mèrthal Horst

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

Tijd: 12.30-14.30 uur
Organisatie: gemeente Horst aan de Maas
Locatie: ’t Gasthoês Horst

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

(ZELFSTANDIG)

Ben jij de leergierige en nieuwsgierige persoon met groene
vingers die wij zoeken?
We zijn een dynamisch bedrijf,
met kennis en kunde in complete
tuinaanleg & -onderhoud.

Heb je interesse?
Stuur je sollicitatie met c.v. naar
info@veldpaustuinen.nl
Voor nadere info bel:
Wilfred Veldpaus, 06 - 531 945 00
Youri Gijsen, 06 - 239 670 94

Zeesweg 30 • 5975 PP Sevenum
www.veldpaustuinen.nl

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

SALE
1 item 40%
2 items 50%
3 items 60%
* alleen geldig op artikelen met een sale label.
* niet geldig i.c.m andere acties.

Zondag 27-1 open
van 12.00 - 17.00 uur

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

zondag 27 januari - koopzondag

24
01

Medische
zorg
Huisarts en apotheek
Horst

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
25 t/m 27 januari 2019
Praktijk voor Tandheelkunde
en Mondzorg Marcel Deckers
Sondertseveld 2, Sevenum
T 077 467 33 14
28 t/m 31 januari 2019
Dentilia
Centrum voor mondgezondheid
Helfrichstraat 14a, Venray
T 0478 58 14 58

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

Favourite songs van
Derix en Sjoerdsma
Pianist Egbert Derix uit Horst brengt op vrijdag 1 februari zijn favoriete liedjes samen met Margriet Sjoerdsma
in Theater de Baersdonck in Grubbenvorst. Deze voorstelling begint om 20.15 uur.

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
donderdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
Lottum

In Favourite Songs brengen
Margriet (zang) en Egbert (piano) hun
favoriete nummers, teruggebracht
naar de essentie van de song. De intimiteit van stem en piano, hier en daar

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

aangevuld met een ander instrument.
De nadruk ligt op hun favoriete liedjes
uit de jaren 80. Van Leonard Cohen tot
Tracy Chapman en van Billy Joel tot
Tom Waits.

Ook schreven Sjoerdsma en Derix
speciaal voor deze concertreeks samen
een aantal nieuwe songs.
Kijk voor meer informatie op
www.kukeleku.com

Meerlo
GYMNASIUM
ATHENEUM

Melderslo

HAVO
VMBO

Kom naar ons
open huis en maak
kennis met het

Meterik

Swolgen

Dendron College!

Sevenum

huis 2019

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Donderdag

Priesternoodnummer
Alarmnummer

service 23

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

Dendron College
Gebr. van Doornelaan 124
5961 BE Horst
077 - 397 08 80
www.dendron.nl

7 februari

16.30 - 20.30 uur

FEEST IN ALLE WINKELS!

24%

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

Tummers
NIEUW!

MEGASTORE IN WEERT!
Inbouw vaatwasser
G4382SCVI
• Volledig geïntegreerd
• A++ • ComfortClose
• 14 couverts • Besteklade
• Nishoogte: 805-870 mm

U ontvangt op alle SONOSartikelen 10% shoptegoed
dat u direct kunt besteden
in de winkel!

10%

FEESTPRIJS!
949,-

DIRECT SHOP TEGOED!

699,*

13 55
9 ’’
cm

* Na €100,- cashback via Miele

4K

ULTRA HD

Wasmachine
WAT28491
• Energieklasse A+++-30%
• Vulgewicht 8 KG
• 1400 t/pm
• EcoSilence Drive

GRATIS BEZORGD!
OLED

FEESTPRIJS!

1799,-

1249,-

FEESTPRIJS!

GRATIS BEZORGD!

4K OLED-TV / 55POS9002
• 55 inch (139 cm) • 4K Ultra HD • Ambilight
• OLED-scherm • Smart TV met Android • P5 Perfect Picture Engine

699,-

499,-

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

