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♥ Romantische welkomstcocktail
♥ Voor- & nagerecht om te delen
♥ Uniek cadeau, gegarandeerd
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- smakelijk & vermakelijk -

Info@restaurantboff.nl | Tienrayseweg 2 Horst | 077 397 6000 | www.restaurantboff.nl
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Horst aan de Maas

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas

Trouweriej 5.5+ in
Sevenum
In De Wingerd in Sevenum vond zondag 9 februari de Trouweriej 5.5+ plaats. Deze boerenbruiloft voor 55+’ers is een initiatief van de plaatselijke KBO. “We merkten dat de ‘gewone’
boerenbruiloft niet meer aansloot bij de ouderen”, zegt Jan Verrijth namens de organisatie. “Het is veel te druk en er zijn thema’s waar ze zich niet in herkennen.” De club besloot daarom
een boerenbruiloft voor ouderen te organiseren. Nadat het boerenbruidspaar, bestaande uit Gon Gruitjes en Theo Houben (niet op de foto) door ‘ambtenaar’ Loes Wijnhoven in de onecht
was verbonden, volgde er een programma met optredens van onder andere de dansgarde van Sevenum, Rob Zanders en de Bölkes en een buuttereednersduo. Joekskapel Labberjoeks
zorgde voor de muzikale ondersteuning. Verrijth: “De zaal was mooi versierd en bij binnenkomst kreeg iedereen een corsage. Er waren in totaal 230 bezoekers en het bleef lang gezellig.
We hebben hele positieve reacties gekregen. Het is ons goed bevallen. We gaan nu eerst evalueren, maar het is zeker dat er volgend jaar weer een editie komt.” / Beeld: Sten Jetten

Starter wacht op koopwoning in eigen dorp
Starters blijven liever wachten op een koopwoning in hun eigen woonplaats, dan dat ze een huis kopen in een
ander dorp. Om ervoor te zorgen dat ze die kans krijgen, moet er meer in de kernen worden gebouwd en gekeken
worden naar andere oplossingen, zoals het verbouwen van kantoorpanden. Dat blijkt uit een onderzoek van
onderzoeksbureau TipHorstaandeMaas onder inwoners van Horst aan de Maas.
Ruim de helft van de inwoners van
Horst aan de Maas is niet tevreden
over het woningaanbod in zijn of
haar dorp, blijkt uit het onderzoek.
Vooral het aanbod aan starters- en
seniorenwoningen is te klein, vindt
59 procent. “Er is veel vraag naar
betaalbare woningen voor starters”,
merkt één van de ondervraagden op,
“het lijkt op een wedstrijd om een
vrijkomende woning te bemachtigen.”
Een inwoner van Lottum geeft aan:
“In Lottum zijn nauwelijks mogelijkheden voor de jeugd. Er zijn geen bouwmogelijkheden en nauwelijks aanbod
in bestaande huizen. Grondprijs is

voor Lottum veel te hoog, gelijk aan
Horst, echter nauwelijks voorzieningen Lottum. Jeugd vertrekt waardoor
leefbaarheid van het dorp snel achteruit holt.” Meer bouwen is dan ook
het credo. Niet alleen (goedkope)
huurwoningen, maar ook koopwoningen. “Als ouderen een huurwoning
betrekken, kunnen de jongeren gaan
kopen. Win-winsituatie. Nu blijven
ouderen nog vaak zitten omdat er
onvoldoende huurwoningen (met
tuintje) beschikbaar zijn. En dat zorgt
voor een opstopping. Jongeren kunnen
niet kopen en de markt ligt stil”, zegt
iemand.

Gemeente Horst aan de Maas voerde
vorig jaar een woonbehoefteonderzoek
uit en sprak daarbij met inwoners van
alle kernen. Daaruit bleek dat starters
liever kopen dan huren en in hun eigen
dorp willen blijven. Dat blijkt ook uit
het onderzoek van TipHorstaandeMaas.
Starters wachten liever op een koopwoning, dan dat ze gaan verhuizen naar
een ander dorp. In de gemeente zijn
momenteel verschillende initiatieven
waarbij leegstaande kantoorpanden
worden omgebouwd tot een appartementencomplex. Zo komt er een
nieuwe bestemming voor het voormalige kantoor van Rabobank Horst

Venray aan de Spoorweg in Hegelsom.
88 procent van de inwoners vindt het
verbouwen van kantoorpanden naar
woningen een goede ontwikkeling.
Al worden er ook kanttekeningen bijgezet. “Het kantoorpand moet zich wel
lenen voor het ombouwen naar appartementen. Zo lijkt mij de ligging van
het oude Rabobank-kantoor niet ideaal
voor bewoning: vrijwel geen directe
voorzieningen in de buurt buiten de
school en het station.” Een ander sluit
zich daarbij aan. “Ik denk dat het niet
goed is dergelijke woningcomplexen
toe te staan in een buitengebied louter
omdat daar toevallig een leeg pand
staat waar geen bestemming voor is.
Woningbouw en zeker voor jongeren
hoort thuis in een dorp. In het centrum
waar alle voorzieningen voorhanden
zijn.”

‘Kiek’ de
carnaval
Ga jij ook naar de carnavalsoptocht in jouw dorp?
Vergeet dan vooral niet je
camera mee te nemen!
Stuur ons je leukste optocht/
carnavalsfoto toe en wie
weet zie je die dan terug in
de HALLO. Stuur je foto
voor dinsdag 25 februari
16.00 uur naar redactie@
hallohorstaandemaas.nl
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Deel Herstraat mogelijk autovrij

Onderzoek verbinding centrum met Gasthoêsplein
Gemeente Horst aan de Maas
onderzoekt momenteel of de
driehoek Herstraat-KerkstraatGasthuisstraat in Horst, net als
het toekomstige Gasthoêsplein,
autovrij wordt of autoluw.
Wethouder Eric Beurskens verwacht daar voor de zomer meer
duidelijkheid in te hebben.
Na carnaval wordt gestart met
de aanleg van het Gasthoêsplein.
Het gedeelte voor de Mèrthal en
’t Gasthoês wordt geheel autovrij.
Automobilisten die naar het centrum willen, moeten dan voortaan omrijden via de Dr. van de
Meerendonkstraat of Kranestraat.
Tussen de Linnenstraat en
Gasthuisstraat komen paaltjes, het
restaurant op de hoek krijgt een ontheffing.

Autovrij of autoluw
Het Gasthoêsplein moet straks ook
een verbinding krijgen met de rest
van het centrum. Daarvoor is het
wel nodig om de verkeerssituatie in
de driehoek Herstraat-KerkstraatGasthuisstraat aan te passen, aldus
de gemeente. “Daarvoor zijn twee
opties”, licht wethouder Beurskens
toe. “Of deze hoek wordt geheel
autovrij, net als de rest van het
Gasthoêsplein, of autoluw. Door
middel van bijvoorbeeld drempels
ontmoedigen we dan automobilisten om deze route te nemen.”

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

Oplage 19.400 exemplaren
hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Bezorgklachten
garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Mocht de gemeente voor de eerste
optie gaan, dan kan verkeer vanaf
de Venloseweg, in tegenstelling tot
nu het geval is, de Gasthuisstraat
inrijden. “Het Antoniuspark moet
namelijk wel bereikbaar blijven”,
aldus Beurskens. Verkeer vanaf de
Herstraat kan dan voor de route

Americaansweg of St. Josephstraat
kiezen. In de raadsvergadering van
dinsdag 4 februari lieten buurtbewoners van de St. Josephstraat weten
niet blij te zijn met alle ontwikkelingen. Zij vinden dat ze niet goed op
de hoogte zijn gehouden en vrezen
een toenemende drukte van autover-

keer in hun straat. Volgens Beurskens
blijkt uit eerdere berekeningen dat de
St. Josephstraat en Americaanseweg
wat betreft capaciteit meer verkeer
aan kan. “De St. Josephstraat bijvoorbeeld kent nu een intensiteit van
450 voertuigen per dag. De maximale
capaciteit is 5.000.” Hij geeft aan dat

er inmiddels een tweede gesprek met
de buurt heeft plaatsgevonden en dat
zij bij verdere ontwikkelingen worden
betrokken.
Tekst: Marieke Vullings
Impressie: Peter-Jan Strik,
Kempen Creëert

Symposium (Un)fair practice

Kunstensector moet regie nemen
“De kunstensector heeft een imagoprobleem”, zei filmmaker Ruud Lenssen woensdagavond 5 februari in OJC Niks in Horst. Hij pleitte voor transparantie en zichtbaarheid. Die oproep deed hij tijdens het minisymposium ‘(Un)fair practice in de creatieve sector’.
Kunstenaars gingen die avond met
elkaar in discussie over onder andere
bezuinigingen op de creatieve sector en
de (onder)waardering die er is. Onder
hen Roel Sanders uit Horst en Erik van
Maarschalkerwaard uit Tienray. Sanders
is naast kunstenaar ook educatie
medewerker bij het Odapark in Venray.
Van Maarschalkerwaard was die avond
aanwezig in zijn rol als bestuurslid
van de vakgroep Beeldend van de
Kunstenbond. Dat de kunstensector
een imagoprobleem heeft, onderkennen beiden maar tegelijkertijd zien ze
ook dat het museumbezoek toeneemt.
Van Maarschalkerwaard: “Kunst wordt
soms toch nog in een hoek gezet waar
hij niet thuis hoort, die van de linkse
hobby’s. Het is goed dat er aandacht
wordt gevraagd voor de inkomenspositie van kunstenaars/artiesten.”
Buurtinitiatieven van enthousiaste
maar niet-gekwalificeerde vrijwilligers,
hoe goed bedoeld soms ook, zijn daar
debet aan, denken zij. “Jaren geleden
had je, ook in Horst aan de Maas, nog
kunstcommissies. Die zijn allemaal
wegbezuinigd “, zegt Sanders. “Met als
gevolg dat er geen regie meer is over
kunst in de openbare ruimte en dat er
naar de beelden die er staan bijna niet
omgekeken wordt. Neem als voorbeeld
het beeld ‘Zorgen en verzorgd worden’
van Piet Hermans. Dat stond jarenlang
voor verzorgingshuis Berkele Heem in

Horst. Tijdens de verbouwing werd er
een hek omheen geplaatst, maar het
beeld bleek achterstallig onderhoud
te hebben. De gemeente had er geen
geld voor en ook Wonen Limburg niet.
Er is geprobeerd het beeld te verplaatsen, maar toen is het in stukken gebroken.”

Visitekaartje
De twee pleiten dan ook voor een
terugkeer van een soort kunstcommissie. Van Maarschalkerwaard:
“Met gekwalificeerde mensen. Zo stop
je de wildgroei.” In aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen is de
Kunstenbond in een aantal steden
met politieke en culturele partijen in
gesprek gegaan. “Als je kijkt wat er
in de coalitieakkoorden over kunst
terecht is gekomen, dan is dat bedroevend. Al wordt in het coalitieakkoord
van Horst aan de Maas wel het kunstenaarscollectief Zeen genoemd.
Dat is wel positief.” De Volkskrant
publiceerde onlangs een onderzoek
waarin mensen werd gevraagd hoeveel geld het Rijk aan bepaalde zaken
moet uitgeven. Uit het onderzoek
bleek dat er volgens de ondervraagden niet meer geld, maar juist minder
geld naar de kunst- en cultuur sector
moet gaan. Sanders: “Er wordt tegenwoordig altijd maar gezegd dat kunst
een maatschappelijk thema moet

hebben om legitiem te zijn. Maar
zou je anders dan geen kunst mogen
maken?” Van Maarschalkerwaard voegt
toe:” Alles moet meetbaar en verantwoord zijn, dat vind ik saai en tragisch.” “Vaak wordt toch nog gezegd
dat kunstenaars werken op kosten van
de gemeenschap. Het grootste deel
van de kunstenaars heeft een bijbaan,
omdat ze anders niet rondkomt”, zegt
Sanders. Tijdens het symposium sprak
Natascha Waeyen over haar project
‘Voor een visitekaartje op de eerste
rij’. Kunstenaars worden regelmatig gevraagd om gratis hun werk te
exposeren of weg te geven, omdat het
voor hen ‘toch ook een visitekaartje is’.
Het is echter ook de kunstenaar zelf die

voor een verandering moet zorgen.
Sanders: “Soms is kosteloos exposeren
een vorm van investeren, het is belangrijk om daar een goede afweging in te
maken.” Enkele jaren geleden verscheen de Fair Practice Code, samengesteld door belangenorganisaties uit
de culturele sector. Dit is een gedragscode voor ondernemen en werken in
de kunst- en culturele sector. “Het is
goed dat deze er is gekomen”, zegt
Van Maarschalkerwaard. “We zien dat
er weer een stijgende lijn is in de waardering voor de kunst.”

Tekst: Marieke Vullings

Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

03

1302 \ nieuws

Isabel maakte een eigen karakter voor haar profielwerkstuk

‘De ‘stoere’ jongens wilden ineens
allemaal mijn werkstuk aanraken’

Cosplay, het is niet het eerste onderwerp waar je aan denkt als je aan je profielwerkstuk begint.Isabel
Sonneveld (17) uit Broekhuizenvorst greep haar kans om voor school een onderzoek naar haar hobby te doen.
Naaien, tekenen, filmpjes maken en
knutselen: een samenvatting van de
hobby’s van Isabel. Het liefst is ze de
hele dag in de weer: “lekker creatief
doen en mijn fantasie de vrije loop
laten”. Tijdens de vakkeuze voor haar
profielwerkstuk op het Dendron College
was er geen twijfel mogelijk dat ze
tekenen zou kiezen. “Als ik een ander
vak had gekozen, dan was mijn tekendocent zeker teleurgesteld geweest”,
zegt Isabel lachend. “Ik wilde graag iets
met cosplay doen en besloot daarom
een ‘original character’ te maken.”

Op zaterdag

Gekke Maondaagsoptocht
Grubbenvorst gaat toch door
Er komt toch een Gekke Maondaagsoptocht in Grubbenvorst.
Deze wordt op zaterdag 15 februari gehouden in het dorp.
Vanwege de slechte weersverwachtingen op maandag 10 februari besloot het bestuur van Gekke Maondaagsvereiniging
De Plaggenhouwers toen de optocht af te lassen.
Alle andere activiteiten zoals
de trouwerij, de receptie van
het boerenbruidspaar en de
feesten in alle cafés gingen
wel gewoon door. Om 14.30 uur
zal de optocht zaterdag alsnog door Grubbenvorst trekken. “Na de optocht vindt de
prijsuitreiking plaats en een
after-optocht feestje”, aldus het
bestuur. “Waar deze plaats zal
vinden is op het moment nog
niet bekend.”

Karakter maken
Een original character is een personage
dat de auteur, Isabel dus, zelf verzint. Dit kan een personage zijn gebaseerd op een echt, levend persoon of
een totaal verzonnen iemand. Isabel
besloot om een personage uit het niets
te verzinnen. “Dat betekent niet alleen
hoe diegene eruit komt te zien, maar
ook hoe hij of zij zich voelt en wat zijn
of haar karaktereigenschappen zijn.
Er komt meer bij kijken dan je denkt.”

Toch een feestje

tehuis plaats, maar vanwege de
weersverwachtingen werd het
feest gehouden bij café Beej
Toën. Een aantal groepen dat
aan de optocht mee zou doen
zoals Joekskapel Kloëte Kook,
De Stamboys, Gipsy boerebroelof
en De Kroegtijgers verzamelden
zich rond 13.00 uur bij Beej Toën
om daar met livemuziek van partyband Zugabe toch een alternatief feestje te bouwen. Het was
geen optocht zoals jaarlijks,
toch werd de Gekke Maondaag
gevierd.

Normaal gesproken vindt de
trouwerij voor het oud gemeen-

Charactersheet

‘Iedereen was enthousiast’
Uiteindelijk bouwde Isabel deze mechanische arm zelf en liet ze deze tijdens
de presentatie van haar profielwerkstuk ook zien. Alle leerlingen die een
profielwerkstuk hadden gemaakt
presenteerden hun onderwerp tijdens
een ‘ouderavond’ aan het publiek.
“Iedereen was enthousiast toen ze de
arm zagen”, vertelt Isabel. “In het begin
werd door leerlingen lacherig gedaan
over mijn idee, maar nu wilden de
‘stoere’ jongens ineens allemaal mijn
werkstuk aanraken en waren ze super
geïnteresseerd. Dat doet je wel goed.”

Uiteindelijk kreeg Isabel een 8 voor
haar profielwerkstuk. “Mijn docent
vond het fantastisch. Het is ook een
keer wat anders.” Met het maken van
een profielwerkstuk gaat de leerling
vaak in op een onderwerp dat hij of zij
interessant vindt of later in verder wil.
Welke opleiding Isabel gaat volgen na
het behalen van haar havo-diploma?
“Food Innovation”, zegt ze lachend.
“Die had je niet verwacht, hè? Helaas
is het lastig om in de kunstwereld te
komen en Food and Innovation vind ik
ook hartstikke tof. Cosplay en creatief
doen blijft natuurlijk wel mijn hobby.”
Isabel is te vinden op Instagram:
meraki.fantasy

Tekst: Niels van Rens
Beeld: Davy Leysen

Meer kunst en cultuur in het onderwijs
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eigen bodem én grote en kleine
evenementen die Horst aan de
Maas op de kaart zetten”, aldus de
gemeente. “Kunst en cultuur dragen
bij aan de ontwikkeling en gezondheid van inwoners. Daarom zorgen
culturele organisaties, verenigingen en vrijwilligers samen met de
gemeente voor een laagdrempelig
aanbod zodat iedereen mee kan
doen.”
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beter ondersteunen, door regeldruk aan te pakken. Daarnaast wil
zij het mogelijk maken dat iedereen
mee kan doen aan kunst en cultuur.
De gemeenten richt zich daarbij
vooral op kinderen. Er wordt ingezet op muziek- en cultuureducatie in
het basisonderwijs en op het deskundiger maken van leerkrachten.
“Het college is trots op de lokale
cultuur en steunt daarom talent van

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

Gemeente Horst aan de Maas wil meer inzetten op kunst en cultuur in het onderwijs. Beter samenwerking tussen het onderwijs en de culturele sector moet daarvoor zorgen. Dat staat in het nieuwe kunsten cultuurbeleid van de gemeente.
Het nieuwe beleid bestaat uit drie
onderdelen: cultuur ontdekken en
ontwikkelen, gröts op ozze cultuur en cultuur doet, cultuur ontmoet, cultuur werkt. Met het nieuwe
beleid wil de gemeente meer gaan
investeren in de kunst en cultuur.
Zo wordt onderzocht of er één
gezamenlijk digitaal platform kan
worden ontwikkeld. Ook wil de
gemeente festivals en evenementen
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Isabel besloot haar personage Kalon
te noemen. “Kalon woont in een klein
dorpje genaamd Alizeh, het is een
steampunk (retrofuturistisch, red.)
dorpje in de Victoriaanse tijd. Toen ze
11 jaar oud was heeft ze een ongeluk
gehad in haar vaders werkplaats waar
ze hem altijd hielp met dingen te repareren voor mensen in het dorp. Door
dit ongeluk verloor ze haar linkerarm.
Nadat ze weer beter was geworden
bleef ze hoop hebben dat ze ooit weer
twee armen zou hebben. Op haar 12e
verjaardag kreeg ze van haar vader een
blauwdruk voor een mechanische arm
met als voorwaarde dat ze het samen

Wending

ope

Linkerarm verloren

zouden gaan maken. Het lukte om de
mechanische arm te maken en besloot
daarna een tijdmachine te bouwen.
Uiteindelijk kwam ze 100 jaar in de
toekomst terecht en daar vond ze haar
nieuwe leven.”
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Voor het profielwerkstuk ging Isabel
dus onderzoek doen naar deze persoon.
“Om iemand te creëren heb ik gewerkt
met een charactersheet. Dit is een soort
schema waarin ik onder andere allerlei
karaktereigenschappen doe, het uiterlijk beschrijf en de gevoelens beschrijf.”
Bij een personage hoort ook een achtergrondverhaal. Waar is deze persoon
opgegroeid en wat heeft zij of hij meegemaakt?

WWW.LEURS.NL
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Sterk zijn is niet altijd iets waar je bewust voor kiest.
Het is iets waar je soms toe gedwongen wordt,
wanneer zwak zijn geen optie is…
Op zaterdag 8 februari 2020
overleed in de leeftijd van 64 jaar,
miene mins, òzze pap en trotse opa

Hans Jacobs

Met veel verdriet maar met groot respect en bewondering
voor zijn doorzettingsvermogen hebben we, op een nog te jonge
leeftijd van 64 jaar, afscheid moeten nemen van onze broer,
zwager en oom

Hans Jacobs
Wij wensen Annemie, Bart en Moniek, Koen en Linda,
Tijn, Lynn* en Veerle heel veel kracht en sterkte toe
om dit grote verlies samen te verwerken.

&
Nu ook in Horst aan de Maas

Uw wens staat bij ons centraal
06 51 16 07 58 | 0478 57 14 42

24 uur bereikbaar

Broers, zus, zwager en schoonzussen, neven en nichten Jacobs

Annemie Jacobs - Roodbeen
Kronenberg Annemie

Nooit meer hier, maar altijd bij ons.

Horst Bart en Moniek
Tijn, Lynn
Horst Koen en Linda
Veerle
Familie Jacobs
Familie Roodbeen

Hans is thuis,
Meerweg 33, 5976 NS Kronenberg.
Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid
te nemen van Hans op vrijdag 14 februari om 12.00 uur
in crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.

Hans droeg Stichting Beweeg je Vrij een warm hart toe.
In plaats van bloemen waarderen wij een vrijwillige bijdrage
aan deze stichting.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig.
Een speciaal woord van dank aan iedereen
die er voor Hans was.

Met heel veel verdriet maar met groot respect en bewondering
voor zijn dappere maar ongelijke strijd, hebben wij afscheid
genomen van mijn schoonzoon, onze schoonbroer en oom

Hans
Truus Roodbeen-Jacobs
Truus en Ger
Rieky en Geert
Jacqueline en Jeu
Kinderen en kleinkinderen

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

GERRIE
VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Ons bereikte het droeve bericht dat onze vriend

Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier

Hans Jacobs

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

Uniek eigen Afscheidshuis

na een lange en dappere strijd is overleden.
Dankbaar voor Hans zijn bijzonder fijne kameraadschap
wensen we Annemie, kinderen, kleinkinderen en familie
veel sterkte toe.
Vriendengroep de Oetslovers

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

Hans
Same met ów ván ut laeve genaote
Same met ów meij ‘n traon gelaote
Same... is noëits mier utzelfde zónder ów
Annemie, Bart, Moniek, Koen, Linda, Tijn, Lynn* en Veerle
Weej zulle d’r vur jullie ziên
Jan, Mien, Sjaak, Gerda, Annie en de kiender

We ontvingen het droevige bericht van het overlijden van

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Hans Jacobs
Met veel plezier was je altijd betrokken bij onze vereniging.
Als speler, bestuurslid, consul en de laatste jaren binnen de
veldcommissie was je van grote waarde voor de voetbalclub.
Jouw inzet en betrokkenheid gaan we missen.
We wensen Annemie, kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte met dit grote verlies.
Bestuur en leden SV Kronenberg

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

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

Wij ontvingen het droeve bericht dat ons trouwe lid

Hans Jacobs
is overleden. Al geruime tijd kampte Hans met gezondheidsproblemen. En hoewel hij de jacht niet meer praktiseerde
was de natuur zijn passie waarvan het jagen met zijn hond
een belangrijk onderdeel. Wij zullen hem missen.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe bij dit verlies.
Bestuur en jagers
Wildbeheereenheid Sevenum

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het plotselinge overlijden van ons gewaardeerd lid

Hans Jacobs
Als jager was hij al enige jaren niet meer actief, maar zijn
betrokkenheid bij de vereniging is tot het laatst gebleven.
Wij wensen zijn echtgenote Annemie, kinderen en naaste familie
veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.
Jagersvereniging Kronenberg

Schooljaar 2020-2021

Leerlingenstop Weisterbeek
OBS Weisterbeek in Horst heeft voor de tweede keer een stop op de aanmeldingen gezet. Er worden geen
kinderen voor de groepen 3-4 en 7-8 aangenomen voor het schooljaar 2020-2021.
“We hebben inderdaad de stop op
aanmeldingen voortgezet”, bevestigt directeur Bart Mous desgevraagd. “Kijkende naar het aantal
kinderen dat we op dit moment in
huis hebben en de prognose voor
de komende periode, nemen we
geen kinderen voor de groepen 3-4
en 7-8 aan voor schooljaar 20202021. We willen alle kinderen bieden wat we beloven en dan moeten
we eerlijk blijven bij veranderende
omstandigheden. Te grote groepen

in te beperkte ruimtes lijkt ons voor
niemand goed. Wat we nu hebben
en krijgen, is prima te organiseren. Maar we zitten hier wel op de
grens.” Er wordt voor het nieuwe
schooljaar ook een grens gesteld op
de instroom, maximaal 55 kinderen
mogen instromen. Mous: “Gelukkig
hebben we in Horst ook twee
andere goede scholen. Blijft natuurlijk staan dat we graag een situatie
willen hebben waar ouders vrij kunnen kiezen.

De nieuwbouw waarover we nu
praten, moet dat in de toekomst
weer mogelijk maken. Nu bekijken
we jaarlijks welke instroom voor
OBS Weisterbeek acceptabel is.”
In tegenstelling tot de andere basisscholen kent de Weisterbeek een
leerlingengroei. Eerder werd onderzocht of de school naar het Junior
College kon verhuizen, dat stuitte
echter op weerstand van onder
andere de school zelf.

1302 \ nieuws
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Tachtig bomen geplant in Kronenberg
en Sevenum
In en rondom Kronenberg en Sevenum werden op zaterdag 8 februari tachtig bomen geplant. Gemeente Horst aan
de Maas heeft vanuit de Green Leaf Award de Groengroep de mogelijkheid gegeven om deze bomen te planten.
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas

Delphy is met ruim 230 adviseurs en onderzoekers hét
advies- en onderzoeksbedrijf voor ondernemers in alle
agrarische, plantaardige sectoren. Kennis ontwikkelen en
kennis implementeren voor alle plantaardige sectoren is
het kernproces van Delphy. Vanuit 11 kantoren worden
de adviseurs, projectleiders en onderzoekers van Delphy
ondersteunt met secretariële taken.
Vanuit ons kantoor in Horst werken onder andere de
teams zachtfruit en akkerbouw. Voor deze teams zijn we
op zoek naar secretariële ondersteuning.

Secretaresse/
administratief
medewerker (m/v)
kantoor Horst (12 - 16 uur)
Twintig vrijwilligers plantten de
bomen en enkele boomgaarden in de
vorm de zogenaamde ‘Greune Jas’.
“Een groene omkadering om klimaatbestendig te worden”, zegt Ron
Janssen van Groengroep Sevenum.
“Een groene jas als groen uitloopgebied voor gezonde mensen, meer
biodiversiteit, bijen en een prach-

tig landschap. Het mooiste is dat
we dit samen doen met veel mensen. Daarnaast wordt het kerkhof in
Sevenum nieuw groen leven gegeven. Ook komt er een Spartagaard
bij sportpark Sparta ’18, een insectenhotel en komt er een boomgaard
om biodiversiteit en bestuiving te
bevorderen.” De Groengroep wil dat

de jeugd hiermee aan de slag gaat
in de toekomst en hiervan kan leren.
Op onder andere de Lemmeweg,
Meerweg, Reindonckweg en
Americaanseweg werden bomen
geplant.

Beeld: Sten Jetten

Geen pumptrackbaan in Horst aan de Maas
Er komt geen pumptrackbaan in Horst. Dat meldt de initiatiefgroep Pumptrack Horst op haar
Facebookpagina. Onder meer de gemeente wil geen budget vrijmaken voor een pumptrackparcours.
Na driekwart jaar overleg ziet de
gemeente geen toekomst in de baan.
Naast dat er geen budget vrijgemaakt
kan worden, wil gemeente Horst aan

de Maas ook geen toezeggingen doen
over een eventueel beschikbare locatie wat het werven van andere fondsen bemoeilijkt. De werkgroep zegt de

beslissing te betreuren en kijkt nu hoe
verder te gaan met dit initiatief.

HALLO op reis

Functie
Als secretaresse ben je verantwoordelijk voor de
administratieve organisatie van de teams.
Bij deze functie horen de volgende taken:
• administratieve en inhoudelijke werkzaamheden
voor interne en externe activiteiten van de teams;
• telefoonbeantwoording en opvolging;
• verslaglegging en bijhouden diverse administratieve
gegevens;
• voorbereiden en ontwikkelen van activiteiten
(bv. open dagen en studiebijeenkomsten);
• communicatie via sociale media.

Welke eigenschappen vinden wij belangrijk?
•
•
•
•
•

een praktische no-nonsense houding en inzet;
nauwkeurig kunnen werken;
goed kunnen samenwerken;
interesse in sociale media;
goed gevoel voor computers met in het bijzonder
Excel, Word en Powerpoint;

• zelfstandig werken.

Functie-eisen:
• u beschikt over een relevante secretariële
mbo- of hbo-opleiding;
• u hebt een gedreven persoonlijkheid;
• u bent ondernemend, creatief en gewend om
zelfstandig te werken;
• u bezit rijbewijs-B.

Ons aanbod
Wij bieden een uitdagende en veelzijdige functie met
veel interne en externe relaties. Ontwikkeling van onze
medewerkers staat voorop, aangezien zij en hun kennis
belangrijk zijn voor de dienstverlening van Delphy.
Wij bieden goede primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Informatie en sollicitatie: uw sollicitatie kunt u mailen
naar info@delphy.nl Voor informatie kunt u contact
opnemen met Trudy van Rhee, tel. 077 - 398 7500.

Christa, Lennie en Lambert in Vietnam
Christa Dorssers uit Melderslo heeft samen met haar vader Lambert en zus Lennie uit Velden drie weken
rondgereisd in Vietnam. Ze bezochten er onder andere een tempel van koraal de Tu Van in Cam Rang town.
“Wij hebben super genoten en erg veel gezien onderweg”, aldus Christa.

Expeditiestraat 16A, 5961 PX Horst

www.delphy.nl
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Ik zuj nog gêr wille fietse,
ma d’n accu is lêg…
Bedroefd delen wij u mede, dat ôs Moe, Oma en Super-Oma

Nora Vermazeren-van Lin
echtgenote van

Piet Vermazeren †
is overleden in de leeftijd van 90 jaar.
Op 25 februari zou ôs Moe 91 jaar worden.
Broekhuizen, Diny en Jos † en Gerd
Broekhuizenvorst, Winand en Anita
Sevenum, Henriet
Oma’s kleinkinderen en achterkleinkinderen
Venray, 8 februari 2020
Meester Bergerstraat 6
5872 AT Broekhuizen
Tijdens de uitvaartdienst in de St. Nicolaaskerk, Hoogstraat 23,
5872 AC te Broekhuizen, zullen wij ôs Moe liefdevol gedenken
op donderdag 13 februari om 10.30 uur. Aansluitend gaan wij haar
bij ôzze Va te ruste leggen op het r.-k. kerkhof.
Een speciaal woord van dank voor de liefdevolle verzorging
in Beukenhof en Hospice Zenit te Venray.

De herinneringen aan hem zullen wij altijd blijven koesteren.
Antoon bedankt voor alles.
Met heel veel liefde en respect hebben wij afscheid
moeten nemen van mijn enige lieve broer,
onze oom en oudoom

Antoon Philipsen
* Horst, 26 september 1937

† Horst, 6 februari 2020

Horst Toos Wijnhoven - Philipsen
Amsterdam Eric en Willemien
Mies
Keet
Meterik Karin en Johan
Luc
Giel en Janita
Horst Vincent en Yvon
Pim
Len

Geboren

Owen

1 februari 2020
Zoon van
Mark en Lobke
Cox-Theunissen
Frans Woltersstraat 72
5961 DV Horst


Javi

van der Sterren
4 februari 2020
Zoon van
Lars van der Sterren
& Lisa Reijnders
Broertje van Senn
Smalebrook 1, 5973 KE Lottum

Correspondentieadres: Klompenmakerstraat 1, 5961 KE Horst.
Op wens van Antoon heeft de crematie
in besloten kring plaatsgevonden
“Wij bedanken al het personeel van Hof te Berkel
voor de jarenlange verzorging van Antoon”.

Alleenstaande man zoekt een lieve
vrouw om samen leuke dingen te
ondernemen zoals tuinieren, dansen,
uit eten, wandelen, terrasje pikken.
Leeftijd tussen 60 tot 70 jaar.
Interesse? Schrijf naar Hallo Horst aan
de Maas, br.o.nr. 101 Handelstraat 17,
5961 PV Horst.
Rolsteigers - Ladders - Trappen.
Scherpe prijzen - div. acties!
www.steigerstore.nl tel. 06 12 37 66 95.

Verdrietig laten wij jou los,
maar vol dankbaarheid voor wat was en altijd zal blijven.

Wij hebben afscheid moeten nemen
van mijn dierbare echtgenoot, onze zorgzame pap
en liefhebbende opa

Karel Jenneskens
* Venray, 1 juli 1930

Frans GooreSnamen is niet meer...
Mijn maatje, onze broer en oom
is op 86-jarige leeftijd overleden.

Frans Gooren
* Broekhuizenvorst, 1 juli 1933

† Venlo, 10 februari 2020

† Venlo, 11 februari 2020
echtgenoot van

Anny Jenneskens - Hagens
Baarlo, Nelly
Meterik, Truus en Joan
Martijn en Silvana
Jeroen
Judith en Gijs
Correspondentieadres:
Kempweg 1, 5964 ND Meterik

Pap is thuis in zijn vertrouwde omgeving,
waar gelegenheid is om persoonlijk afscheid van hem te nemen
op vrijdag 14 februari van 16.00 tot 17.00 uur en
van 19.00 tot 20.00 uur.
De afscheidsmis vindt plaats in de parochiekerk
St. Johannes Evangelist in Meterik
op zaterdag 15 februari om 13.30 uur.
Aansluitend begeleiden we pap naar zijn laatste rustplaats
op het kerkhof.

Een speciaal woord van dank aan alle mensen die pap met
liefdevolle zorg hebben omringd.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Broers en zussen
Neven en nichten
Correspondentieadres:
Heideweg 8,
5871 CR Broekhuizenvorst
Frans is in rouwcentrum Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray,
waar je persoonlijk afscheid van hem kunt nemen
op donderdag 13 februari van 19.00 tot 19.45 uur.
We hebben Frans voor het laatst in ons midden
op vrijdag 14 februari om 10.15 uur in crematorium Boschhuizen.
Je bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Belastingservice Horst biedt hulp
bij aangifte voor alle particulieren.
BSH is laagdrempelig en geschikt
voor elke kleine beurs.
Hulp nodig, neem contact op met
info@belastingservicehorst.nl of tel.
06 12 44 60 49 of 398 47 88 website:
www.belastingservicehorst.nl
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen/frees/
spitmachine/kieper/schudder/
hark/weibloter/tractor
enz. tel. 06 19 07 69 59.
Gezocht huishoudelijke hulp in Horst,
2 keer in de maand 4 uur.
Bellen na 18 uur; 06 40 17 56 99.
Te koop kleine pakjes hooi.
Tel. 077 398 17 45.
Kamer te huur centrum Horst.
Tel. 06 25 14 13 09.
Voorjaarsreiniging Fit en
energiek met een IonCleanseDetox
behandeling. www.mayproosten.nl
Te huur op toplocatie apt. op
Tenerife € 40,- p.dag. Airco en Ned. tv.
Frontaal zeezicht. 06 48 42 59 42.
Workshop programma op onze
Facebookpagina. Cassandra Creatief
Kloosterstr 64a Grubbenvorst 077 400 81 96.
Elke donderdag en vrijdag 19-20u
yoga in Sevenum (gratis proefles). Info
www.idageurtjens.nl 06 24 11 94 07.

Dankbetuiging

Hartelijk dank voor de vele blijken van medeleven
na het overlijden van moeke, trotse oma en oma-oma

Truus Janssen - van Horck
Uw aanwezigheid, de vele kaarten en lieve woorden
hebben ons goed gedaan.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
De zeswekendienst is op zaterdag 15 februari 2020
om 19.15 uur in de kerk te Kronenberg.

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

Wij zijn op zoek naar een poetshulp
voor 3 tot 4 uur per week,
op donderdag of vrijdag.
Tel. 06 28 40 42 40.
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Geplukt

Ine Derks-Haegens America
Al bijna veertig jaar runt ze de winkel die haar grootouders ooit oprichtten. Daarnaast kookt ze graag, geniet ze van een lekker glaasje wijn en
van reizen. Deze week wordt Ine Derks-Haegens (59) uit America geplukt.

in 1991. De eerste keer was ik achter
het huis in de tuin, toen er ineens een
man met een mes achter me stond.”
De tweede keer werd Ine bedreigd
door een man met een pistool. Nadat
die de benen had genomen, wisten
twee postbodes, die toevallig in de
buurt waren, de overvaller te pakken
te krijgen. “Na die tweede overval was
het voor mij genoeg. Dat wilde ik niet
nog eens meemaken, zeker vanwege
de kinderen. Ik heb toen besloten met
het postagentschap te stoppen.”

Koken

Haar grootouders startten begin
1900 een smederij aan de Pastoor
Jeukenstraat in America. In de
loop der jaren werd die uitgebreid
met een winkel waar gereedschap
werd verkocht en huishoudelijke
artikelen. “In 1969, nadat mijn
oma stierf, hebben mijn ouders de
winkel overgenomen”, vertelt Ine
aan de keukentafel waar ze net
thee uit de gebloemde theepot
van haar oma in de glazen heeft
geschonken. “Mijn moeder stond in
de winkel en mijn vader, die voor
die tijd de smederij met zijn broer
had, ging in loondienst. Als hij dan
thuiskwam, trok hij zijn plunje aan
om vervolgens bij andere mensen te klussen. Beiden hebben

altijd hard gewerkt en het supergoed
gedaan. We kwamen niets tekort.”
‘We’ zijn Ine en haar twee jongere
broers en zus. “Ik ben de oudste van
het gezin. Je zou het misschien niet
zeggen, maar ik was vroeger heel
verlegen en een braaf kind. Ik stond
en sta nu nog niet graag op de voorgrond.”

Laboratorium
Nadat ze haar mavodiploma had
behaald, ging Ine naar de analistenschool in Venlo. Ze volgde daar de
richting hematologie en liep stage bij
het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen.
“In 1978 studeerde ik af, middenin de
crisisjaren. Er waren geen banen te
vinden en dus ging ik werken op het

Puzzel

proefstation voor de champignoncultuur in America, op de afdeling veredeling. Ook een laboratorium, maar
dan wel heel anders”, lacht ze. In 1982
kondigden haar ouders aan te willen
stoppen met de winkel. “Ik besloot dat
ik de zaak zou overnemen, 22 was ik
toen.” Voorheen was het postagentschap gevestigd in de plaatselijke
kapper. Omdat die stopte, zag Ine
de kans om deze in de winkel onder
te brengen. “Mijn ouders vertrokken rond kerst uit het huis, waar ik
toen samen met Guy ging wonen.”
Dat had echter nog wel wat voeten in
de aarde. “Guy en ik waren toen nog
niet getrouwd en om dan al samen te
gaan wonen, dat zagen mijn ouders
toch niet zo zitten. Guy mocht pas bij

me komen wonen als we een trouwdatum hadden”, zegt Ine lachend.
Uiteindelijk trouwde het stel in april
1983. Samen kregen ze drie zoons:
Louk, Willem en Cees. “Guy en ik leerden elkaar kennen bij café Villa Paula,
tijdens de kermis, toen ik 15 jaar was.
America was toen een populaire plek
om uit te gaan, vooral de Bondszaal.
Ze kwamen van heinde en verre naar
het dorp.”

Overval
Hoewel ze nog betrekkelijk jong was
toen ze de winkel overnam, ging dat
heel soepel, zegt ze terugkijkend.
Ze heeft er echter ook enkele angstige
momenten beleefd. “Het postkantoor
is twee keer overvallen, in 1987 en

Naast haar werk in de winkel, heeft Ine
ook nog tijd voor meerdere hobby’s.
Ze is lid van de toneelvereniging de
Vrije Spelers en verzorgt al vele jaren
de grime. Daarnaast kookt ze ontzettend graag. “Ik heb in de kast een hele
rij kookboeken staan. Of ik een voorkeur heb? Nee hoor, ik vind alles leuk.
Momenteel kook ik veel Indonesisch
en Italiaans. En wat de koelkast te
bieden heeft. Ik ben een voorstander
van het opmaken van restjes. Ik ben
ook vrijwilliger bij de kookgroep van
’t Laefhoês en heb samen met een
vriendin een huiskamerrestaurant.
Vier keer per jaar kan iedereen die wil
aanschuiven. Ik kan echt genieten van
samen eten.” Daar hoort dan volgens
Ine ook een lekker glaasje wijn bij.
“Ik heb samen met mijn schoonzus
verschillende wijncursussen gevolgd
en aan wijnreizen meegedaan. Dat was
erg leuk om te doen.” Met diezelfde
schoonzus volgt ze nu een cursus kunstgeschiedenis. “Wel pittig, maar ook erg
interessant.” Naast de wijnreizen, heeft
Ine nog meer over de wereld gereisd.
“Onze oudste zoon Louk heeft stage
gelopen in Sydney, Australië. Daar zijn
we toen geweest. Willem is voor zijn
opleiding in Kaapstad, Afrika geweest
en Cees in Londen, wat dichterbij, maar
beiden hebben we ze toen bezocht en
ook nog een broer van Guy die in China
woonde. Reizen vind ik erg leuk. Ik zou
bijvoorbeeld ook nog wel een keer naar
Canada willen. Maar America blijft mijn
thuis.”

Tekst en beeld: Marieke Vullings

Lenders BV is een ervaren familiebedrijf in de wereld van de plantenteelt.
Onze hoofdactiviteit bestaat uit het opkweken van prei- en aspergeplanten.
Wij staan garant voor kwalitatieve hoogwaardige producten.

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Wij zijn op korte termijn op zoek naar een fulltime

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Logistiek medewerker
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Wij vragen:

Functie:

-

De werkzaamheden bestaan uit het gereed maken van
orders, het laden en lossen van in- en uitgaande
goederen en lichte administratieve werkzaamheden

Je hebt passie voor transport en logistiek
Je hebt een VMBO of MBO opleiding
Je bent in het bezit van rijbewijs B en heftruckcertificaat
Je bent collegiaal en flexibel inzetbaar
Je kan het hoofd koel houden tijdens drukte
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal

Interesse?
Stuur je cv samen met een motivatie naar Jack Lenders.
E-mail: jack@lendersbv.nl Telefoon: 06 53 96 67 08

Wij bieden:
- Een mooie baan bij een stabiel
familiebedrijf
- Een salaris conform de cao
Open Teelten
- Een contract voor een half jaar

Donk 3 B | 5995 PL Kessel | T: +31 (0)77 462 19 09 | www.lendersbv.nl
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15-vragen aan

Nienke Hegger Melderslo
Hoi

Column

Zoeken naar
inhoud
Onderwerpen voor deze
columns verzinnen is echt
lastig weet je? Mijn 350 woorden lullen kan ik best, een
goedlopend, samenhangend
stuk schrijven is heel wat
anders. Ik kan schrijven wat
ik wil, maar ik wil wel aan mijn
zelfopgelegde standaard
voldoen.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Nienke Hegger
13 jaar
Melderslo
Citaverde College

Wat voor reis zou je ooit nog
willen maken?
Ik wil samen met mijn zus een keer
op surprisevakantie. Dat lijkt mij
leuk, omdat het dan een verrassing
is waar je naar toe gaat.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik wil een keer leren taarten bakken. Ik vind bakken namelijk heel erg
leuk. Dus ik denk dat ik taarten bakken ook heel erg leuk ga vinden.

Wat deed je als kind het liefst?

Ik vond kleuren heel leuk. Maar ik
vond en vind het ook heel erg leuk
om met mijn vriendinnen buiten te
spelen.

Als je ervoor kon kiezen om
voor altijd één bepaalde leeftijd
te hebben, welke zou dat dan
zijn?

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?

Ik denk tussen de achttien en
twintig jaar. Dan mag ik veel meer,
zoals autorijden. En dan kan ik in
plaats van de fiets met de auto naar
school.

Ik zou willen kunnen vliegen. Dan
kan ik elke dag naar school vliegen
en dan hoef ik niet meer te fietsen.
Dat is een stuk sneller en makkelijker.

Wat was je eerste gedachte toen
je vanmorgen opstond?
Ik had geen zin om naar school
te gaan. Veel leerlingen van het
tweede jaar hadden namelijk het
vierde uur uitval, maar ik helaas niet.
Dat vond ik erg jammer.

@ hôrsmemes
Elke week geeft @horsmemes zijn visie op Horst aan de Maas

Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Mij lijkt het heel erg leuk om een
keer te parachutespringen vanuit
een helikopter en dat ik dan aan een
parachute hang. En het lijkt me ook
erg leuk om dan nog die surprisevakantie mee te maken met mijn zus.
Dus op vakantie gaan, zonder dat je
weet waar je precies heen gaat.

Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Ik vond toen ik wat jonger was loombandjes heel erg leuk. Loombandjes
zijn van die armbandjes die je zelf
kon maken van kleine elastiekjes.
Maar ik vind het nu niet meer leuk
om te doen. Dus ga ik het nu ook
niet meer doen.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
De eerste keer dat ik in een achtbaan ging. Ik ging toen met mijn
nichtje en opa naar een attractiepark en daar ben ik toen met mijn
nichtje Jetske in de achtbaan gegaan.
Dat vond ik wel spannend dus
daarom bezorgt die herinnering mij
kippenvel.

Wat zou je nooit weggooien?
Foto’s van vroeger. Dat vind ik zelf
heel erg leuk om later op terug te
kijken. Mijn moeder heeft een aantal
fotoboeken gemaakt. Dat wil ik zelf
ook gaan doen. Ik vind het ook heel
Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

leuk om nu in de fotoboeken terug te
kijken naar foto’s van mij vroeger.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Het beste advies dat ik ooit heb
gekregen was van mijn vader. Hij
zei het vroeger altijd, maar nu nog
steeds. Dat advies was dat eerlijkheid altijd het langste duurt. En ik
vind dat hij daar helemaal gelijk in
heeft.

In welke bestaande film zou je
zelf willen spelen?
Ik vind het niet leuk om te acteren.
Of om een keuze te moeten maken
over in welke film ik wil spelen.
Ik kijk wel graag naar films. Maar er
in spelen is echt helemaal niks voor
mij. Dat zou ik ook nooit willen doen.

Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?
Mijn ouders hadden laatst een bijzonder verjaardagsfeest. Mijn vader
werd 50 jaar en mijn moeder 49.
Dat feest vond ik erg leuk en zou ik
graag opnieuw willen beleven.

Wat zou de beste uitvinding zijn?
Een robot die mijn huiswerk maakt.
Dat zou ik erg prettig vinden.
Dan hoef ik niks te doen en te leren
maar kan ik in de wei zitten bij onze
dieren. En hun aandacht geven.

Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Curaçao. Het is erg handig omdat zij
daar ook Nederlands praten. En het
is er vaker warm dan in Nederland.
En het lijkt me op zich wel een mooi
eiland om op te wonen.

Ik zie mijn columns als een pakketje, alles moet erin zitten.
De eerste regels, ook wel de inleiding, moet interessant zijn, wie
leest anders nog verder. Ook de
inhoud mag niet ontbreken,
je leest de tekst natuurlijk niet
voor niets. Tot slot is er natuurlijk
de conclusie. Zonder de conclusie, die ik graag met een leuke
oneliner afsluit, voelt er toch iets
niet goed.
Het probleem waar ik nu mee zit
is dat ik geen inhoud voor mijn
pakketje kan vinden. Zonder een
onderwerp kom ik lastig aan dat
hele pakket. Ik ben drie dagen
aan het zoeken naar ideeën;
ze hebben zich allemaal veel te
goed verstopt. Verder dan halve
ideeën kom ik niet. Iets met
school misschien? Nee, wat kan
ik daar nou over kwijt? Mijn put is
uitgeput. Wat nu?
Er zijn twee dingen die op dit
soort ingeving loze momenten
voor mij hebben gewerkt. Als eerste moet ik soms accepteren dat
niet alles wat ik doe perfect kan
zijn. Niet elke opdracht hoeft perfect te worden afgerond. Het is
juist goed dat je na het afronden
van een project je aandacht kan
richten op een ander probleem.
De tweede en ik denk betere tip
is gewoon beginnen. Wanneer je
telkens maar weer piekert over
het project maar niks uitvoert
kom je nooit verder. Iets wat ik
neig te doen bij een opdracht is
of een eigen plan is het zo goed
mogelijk onderzoeken hoe ik
het best kan starten zonder zelf
te beginnen met werken. In de
tijd dat ik nog YouTube video’s
maakte bleek dit wel. Ik had in
dit project namelijk al dagen aan
werk gestopt zonder enig resultaat.
Je kunt maar beter gewoon
beginnen, iets is altijd beter dan
niets.

Tekst: Jélena Bours
Teun
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Rabobank Horst Venray samen met Venlo
Rabobank Horst Venray en Rabobank Venlo e.o zijn van plan om per 1 juli samen te gaan. Eind mei nemen de
ledenraden hierover een besluit. De kantoren in Horst blijven gehandhaafd, maar worden uiteindelijk samengevoegd tot één.
Met de fusie willen beide banken,
die straks samen verder gaan onder
de noemer Rabobank Noord-Limburg,
“kennis, kunde en kwaliteit bunde-

len”, aldus het gezamenlijk bericht.
De samenvoeging heeft verder geen
consequenties voor Horst, zegt directeur Edwin de Bruijn desgevraagd.

“Onze beide kantoren, in het gemeentehuis en aan het Kerkeveld, blijven.
Wel willen we uiteindelijk toe naar
één gezamenlijk kantoor in Horst.

Het contract in het gemeentehuis
loopt over een klein jaar af en de
locatie aan het Kerkeveld is
net te klein voor alle diensten. We zijn daarom op zoek
naar een geschikte locatie en
onder andere in gesprek met het
Centrummanagement.”

Binnenkijken bij...

Oh, zit dat zo!

Column

Iedereen inspecteur
In de al jaren lopende discussie over het groeiende aantal (pseudo-)zelfstandigen stelt de regering een nieuw wapen voor. Per 2021 moet er
een minimumtarief van 16 euro per uur komen (exclusief kosten). Dat moet natuurlijk wel gehandhaafd worden en daarom wordt
iedereen, u ook, inspecteur.
Stel u huurt bijvoorbeeld een
schilder in voor het opknappen
van uw huis. U moet zich eerst
afvragen of deze schilder ZZP’er is
(Zelfstandig Zonder Personeel).
Dat kunt u vaak niet zien
aan de naam van het bedrijf.
Schildersbedrijf Janssen kan best
personeel in dienst hebben, maar
zou net zo goed kunnen bestaan
uit alleen de eigenaar, die dan
ZZP’er is. Dat moet u navragen bij
de schilder.

De voorgestelde regeling
voorziet er namelijk in dat de
opdrachtgever, of dat nu een
bedrijf is of een particulier, moet
controleren of de zelfstandige
uiteindelijk ook de 16 euro per
uur verdient. Dat is niet altijd
gemakkelijk.

Is het een ZZP’er is dan moet u
vragen om een gespecificeerde
offerte, waaruit blijkt dat de
schilder, na aftrek van materialen,
zoals bijvoorbeeld verf, ten
minste 16 euro per uur aan
arbeidsloon heeft ingecalculeerd.
Als particuliere opdrachtgever
bent dan met uw controleplicht
klaar.

Dutch Pet Products is een groeiend bedrijf, gespecialiseerd in het
verpakken en distribueren van hoogwaardige dierenvoeders,
met name voor huisdieren. Onze klanten zijn verspreid over de
gehele wereld, maar de nadruk ligt op Nederland en Duitsland.
Bij Dutch Pet Products staan collegialiteit en kwaliteitsbewust
afleveren hoog in het vaandel.
In verband met de geplande uitbreiding zijn we op zoek naar:

Voor een bedrijfsmatige
opdrachtgever geldt een
zwaardere controleplicht.
Die moeten controleren of de
berekende uren ook aannemelijk
zijn en er moet een nacalculatie
komen. Mochten toch meer uren
nodig zijn geweest dan moet de
opdrachtgever bijbetalen. Zo wordt
iedereen inspecteur.

Een nieuwe papieren tijger ligt in
het verschiet.

Door: Mathieu Hooijmaijers RB
Belastingadviseur

Gaat dit werken? Waarschijnlijk
niet. De opdrachtnemer kan
uiteraard simpelweg de benodigde
uren aanpassen, zodat het uurtarief
boven 16 euro uitkomt. Dat lijkt
lastig om te controleren.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00

Wel is er sprake van wederom
een enorme lastenverzwaring.
Voor elke klus dient immers
offerte en eventueel nacalculatie
te komen. Zelfs voor het repareren van een lekkende kraan.

Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

Magazijnmedewerker (40 uur)
Allround verpakkingsoperator
in 2 ploegendienst (40 uur)

Productiemedewerker
in 2 ploegendienst (40 uur)

Zaterdag- en vakantiehulpkracht
voor productiewerkzaamheden (minimaal 16 jaar)

Uitgebreidere vacaturetekst kunt u terug vinden op onze internetsite
www.dutchpet.nl

Interesse?
Lijkt het je wat om je bijdrage te leveren aan onze snelgroeiende,
jonge organisatie? Solliciteer dan snel op deze functie! Voor nadere
informatie kunt u contact opnemen met: Rob Poels, bedrijfsleider,
via telefoonnummer 077 - 464 00 00 of r.poels@dutchpet.nl
Sollicitaties (motivatie en cv) graag per mail naar:
Miranda Habraken, personeelsadviseur, m.habraken@dutchpet.nl
(werkzaam op dinsdag en donderdag).

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

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL

Ondernemend
leren in het groen
Kennismaken met de burgemeester en wethouders stond al
lang op het programma.
Wat wil je dan vertellen?
Uitleg wat ondernemend leren
in het groen in vmbo en mbo is?
Hoe het ons lukt om weer
Superschool te zijn in relatie
met onderwijsontwikkeling?
Onze samenwerking met bedrijven in de regio? Dat alles in
relatie met het nieuwe credo in
de gemeente: aanpakken?
Samen verbindingen ontdekken
en omzetten in afspraken.
De bijeenkomst verloopt als
vanzelf. Ontwikkelingen in
gemeente en onderwijs lopen
vloeiend in elkaar over.
De kers op de taart is het bezoek
aan de dierenartspraktijk in onze
school, waar onze dierenartsassistenten in spe vol passie vertellen
waarom ze deze opleiding gekozen
hebben, hoe ze hun toekomst zien
en wat ze geleerd hebben van een
DAP runnen in de school. In juni
studeren ze af. Daar staan geen
studenten meer. Daar staan jonge
professionals die weten wat ze
willen en een aanwinst zijn voor
elke werkgever. Ze draaien hun
hand niet meer om voor een uitleg
aan B&W over hun praktijk, opleiding of wie ze zijn. Zij laten zien en
leggen uit wat wij met ondernemend leren bedoelen. Twee dagen
later ontmoet ik één van de wethouders en vraag wat hem opgevallen is tijdens het bezoek en wat
hij nog niet wist. Het antwoord was
verrassend: ‘Jullie verhaal over
jullie onderwijs en al jullie predicaten zijn bijna een vanzelfsprekendheid. Dat was niet verrassend.
Maar toen ik de leerlingen hun
verhaal hoorden doen, toen dacht
ik dit is niet alleen een visie op
onderwijs. Dit is een overtuiging
wat het anders maakt’. Daar moest
ik even over nadenken. Het klopt,
dat maakt wie we zijn. Vanuit
persoonlijke waarden respect,
verantwoordelijkheid en groei
richten wij ons onderwijs in. Dat is
geen visie maar een gezamenlijke
overtuiging. Dat is ondernemend
leren en dat willen we jongeren
meegeven met respect voor mens,
dier en omgeving. Wij zijn aanpakkers, we zeggen wat we doen en
doen wat we zeggen.
Marlies Scheres, adjunct directeur
Citaverde College Hegelsom
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Set Up schrijft punten bij
Het eerste team van VC Set Up uit Meerlo speelde zaterdag 8 februari uit tegen TFC DS1 uit Odiliapeel.
Deze mocht niet onderschat worden omdat ze op de een na laatste plaats in de ranglijst staat en in eigen huis
moeilijk te verslaan is. Set Up won met 1-3.
Het begin van de eerste set ging gelijk
op naar 4-4 en 8-8. Daarna werden
aan beide kanten veel servicefouten
gemaakt. VC Set Up pakte een kleine
voorsprong van 11-15 en met goed
spel werd die vergroot naar 15-20 en
16-22 en de set gewonnen met 20-25.
De start van de tweede set was niet
goed maar vanuit een achterstand
van 6-3 kwam de ploeg terug met een
sterke service naar 7-7. Via 10-10 werd
vervolgens een voorsprong gepakt van
11-15. Hoewel TFC terugkwam naar
18-21, speelde VC Set Up de set degelijk uit met 19-25.
De derde set ging gelijk op naar 6-5 en

10-9. Bij 13-10 gebruikte VC Set Up’s
coach een time-out die geen effect
had want TFC vergrootte haar voorsprong naar 17-13. Met een sterke
service kwam Meerlo echter terug
naar 19-18 en via 21-21 nam ze een
voorsprong van 23-24. Het setpoint
werd echter niet benut door VC Set Up
evenals het tweede setpoint bij 24-25.
Daarop pakte TFC haar kans bij 26-25
en verloor Set Up de set onnodig met
27-25.
De vierde set was spannend. VC Set
Up begon niet goed met een achterstand van 7-5 en 11-6. Die achterstand
werd nog groter met 16-10 en 19-10.

Met een sterke service kwam VC Set
Up echter terug naar 21-15 en puntje
voor puntje werd de achterstand ingelopen tot 23-23. De stand liep verder
op naar 25-25, 25-26 en 26-27. Meerlo
kon daarop het tweede setpoint
benutten met een ace en pakte de
setwinst met 26-28. Zodoende konden
vier belangrijke punten bijgeschreven
worden.
Maandag 17 februari speelt VC Set Up
uit in Veghel tegen Skunk DS 1 die met
slechts drie punten achterstand op
nummer vijf in de ranglijst staat.
Tekst: volleybalclub Set Up

VC Trivia D1 viert ongeslagen carnaval
De ongeslagen reeks van het eerste damesteam van volleybalclub Trivia werd op zaterdag 8 februari voortgezet tegen de hekkensluiter Civitas D1 uit Venlo. VC Trivia speelde deze dag thuis haar laatste wedstrijd voor
de carnavalsstop. Niet het meest geweldige volleybalspel werd er neergezet door de dames, maar uiteindelijk
werd er wel met overtuigende setstanden gewonnen van het team uit Venlo met 3-1.
Vanaf het begin was het duidelijk dat
het behalen van een overwinning
deze dag centraal stond. Ondanks dat
moest er hard gewerkt worden om
Civitas onder de duim te kunnen houden. Er was voldoende servicedruk
om snel genoeg uit te kunnen lopen.
Deze voorsprong hield VC Trivia na een
klein dipje overtuigend vast en haalde
de eerste set met 25-12 binnen. In de
tweede set dacht de thuisploeg achterover te kunnen leunen, maar niets
was minder waar. Civitas zette een
tandje bij, waardoor VC Trivia nog harder aan het werk moest. Het duurde
even voordat dit besef er was en in

combinatie met onnodige fouten en
minder verzorgd spel, werd dit toch
nog een lastige opgave. Aan het eind
van de set werd er op een cruciaal
moment in de wedstrijd ook nog een
discussie gestart over het wisselen
van de libero’s. Hierna was VC Trivia
haar concentratie kwijt en trokken
zij ditmaal niet aan het langste eind.
De tweede set ging door eigen falen
aan hun neus voorbij met 25-27. De
derde set waren zij gebrand op een
revanche, maar er moest hard gewerkt
blijven worden. VC Trivia wist deels
haar eigen spel te herpakken en probeerde daarmee het spel in de wed-

strijd te maken. Makkelijker gezegd
dan gedaan, want eenvoudig ging het
deze zaterdag allemaal niet. Toch bleef
VC Trivia de bovenliggende partij in de
wedstrijd en wist de laatste twee sets
met 25-15 en 25-14 wel te winnen.
Niet geheel tevreden, maar toch weer
vier punten binnen voor het eerste
damesteam van VC Trivia. De volgende
wedstrijd staat pas weer voor 7 maart
op de kalender tegen de huidige koploper uit Meijel.

Tekst: volleybalclub Trivia

Atb-tocht in Melderslo
Mountainbikeclub Neetfit uit Melderslo organiseert op zondag 16 februari een atb-tocht door de gemeente.
Er kan worden gekozen voor routes van 30, 45 en 65 kilometer.
De route is grotendeels vernieuwd en
voert onder andere door de Swolgense
bossen naar het Schuitwater in
Broekhuizen.

Na afloop is er de gelegenheid de
fiets af te spuiten en na te praten
in de kantine van RKSV Melderslo.
Inschrijfplaats is Eikelenbosserdijk 6

in Melderslo. Tussen 08.30 en
10.00 uur is er de mogelijkheid om
te starten. Kijk voor meer informatie
op www.neetfit.tk

Lenders BV is een ervaren familiebedrijf in de wereld van de plantenteelt.
Onze hoofdactiviteit bestaat uit het opkweken van prei- en aspergeplanten.
Wij staan garant voor kwalitatieve hoogwaardige producten.

Johnny Vervoort nieuwe
trainer SV Oxalis
Het bestuur van korfbalvereniging SV Oxalis heeft een nieuwe
trainer gevonden voor haar selectie. Vanaf de tweede helft veldcompetitie in begin april zal Johnny Vervoort als hoofdtrainer- en
coach voor de groep staan.
Johnny Vervoort is een ervaren
trainer op het hoogste niveau die
verder kan bouwen aan het team.
“Met Johnny Vervoort hebben we
de juiste persoon gevonden die
de dames verder kan ontwikkelen in hun groei. Daarnaast wil hij
de ingezette koers van het tech-

nisch beleid verder mee vormgeven”, zegt voorzitter Marieke van
Asten. De in Milsbeek woonachtige
Vervoort, die zijn roots in België
heeft liggen, zal de vacature vervullen die was ontstaan door het
plotseling wegvallen van de hoofdtrainer.

Volleybal

Punten voor Hovoc-teams
Het eerste damesteam van volleybalvereniging Hovoc uit Horst
nam het zaterdag 8 februari in Veldhoven op tegen Nuvoc DS1 en
het eerste mannenteam kreeg Voerendaal HS1 op bezoek in de
Dendronhal in Horst.
De dames van Hovoc reisden af
naar Veldhoven om het tegen het
eerste damesteam van Nuvoc op
te nemen. Dit team heeft veel
gemeen met de Horster club.
De eerste set begonnen de Horster
dames vol vertrouwen en waren
aanvallend de betere. Een dikke
voorsprong van 12-20 werd niet
meer afgegeven en met 19-25
werd de eerste set gewonnen.
Dit werd in de tweede set voortgezet wat resulteerde in een comfortabele voorsprong van 4-13.
Nuvoc zette het gas erop en knokte
zich punt voor punt terug. Bij Hovoc
was er wat gemakzucht ingeslopen en dat werd door Nuvoc
maximaal uitgebuit. Met 25-21
werd deze set toch nog afgegeven.
Wakkergeschud werd de derde set
aangevangen en gingen de teams
tot halverwege de set gelijk op.
Hier wist Hovoc zich los te worstelen en liet Nuvoc achter met 19-25.
Hierna waren de rollen omgedraaid. Beide teams waren toch
aan elkaar gewaagd en lang was
onduidelijk wie de overhand had.
Het was Nuvoc dat met 25-22 de

ticket naar de vijfde set verzilverde.
Nipt werd deze gewonnen door de
Horster dames en zij namen zo drie
punten mee naar huis.
De mannen van Hovoc streden
tegen de kelder van het klassement Voerendaal. De eerste
set had een wisselvallig verloop.
Een hoge service foutenlast gaf
Voerendaal onnodig veel punten,
waardoor ze nooit ver van Hovoc
af was. Een mooie serviceserie van
Tom Weijs bracht ademruimte en
met 25-23 trok Hovoc de eerste
set naar zich toe. Met wat puntjes op de i gezet trokken de mannen de tweede set in. Nu was er
beduidend een beter spel te zien
en werd Voerendaal wat zoek
gespeeld (25-17). In de derde set
wist Voerendaal Hovoc met de
service flink onder druk te zetten.
Dit gaf lang onduidelijk wie de
boventoon voerde. Uiteindelijk wist
Hovoc de set te pakken (25-22).
De vierde set werd clean uitgespeeld met 25-17 en Hovoc heeft
vijf punten bij kunnen schrijven.
Tekst: volleybalvereniging Hovoc

Korfbalsters SV Melderslo
pakken eindelijk weer punten
De korfbalsters van SV Melderslo 1 hebben, na vijf verloren
wedstrijden op rij, op zondag 9 februari weer twee punten
gepakt. In sporthal De Passelegt in Overasselt werd met 12-15
van Heumen 1 gewonnen.

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een fulltime

Allround medewerker chauffeur
Wij vragen:
- Je hebt affiniteit met de agrarische sector
- Je hebt minimaal een MBO werk- en denkniveau
- Je bent in het bezit van rijbewijs B en T
- Je weet van aanpakken en je hebt geen
9-tot-5-mentaliteit

Wij bieden:
- Een mooie baan bij een stabiel familiebedrijf
- Een salaris conform de cao Open Teelten
- Een jaarcontract met uitzicht op een vast
dienstverband

Interesse?
Stuur je cv samen met een motivatie naar Jack Lenders.
E-mail: jack@lendersbv.nl Telefoon: 06 53 96 67 08
Donk 3 B | 5995 PL Kessel | T: +31 (0)77 462 19 09 | www.lendersbv.nl

De wedstrijd begon een beetje mat.
Er was weinig sfeer in de sporthal en het duurde even voor bij
SV Melderslo de echte drive zichtbaar was. In het begin werden er
dan ook geen gaten getrokken en
ging het vrij gelijk tegen elkaar op.
SV Melderslo kwam echter steeds
beter in haar spel. Er werden mooie
acties gemaakt en bij rust had de
uitploeg een voorsprong gepakt
van 6-10. Na rust was het aanvallend opnieuw even zoeken bij
SV Melderslo. Verdedigend bleef de
ploeg echter stabiel. Heumen wist

het gat nog heel even te verkleinen
naar twee doelpunten, maar dat
was van korte duur. SV Melderslo
bouwde de voorsprong opnieuw uit
naar vier doelpunten. Vlak voor tijd
wist Heumen nog één keer te scoren, maar de twee punten gingen
bij een eindstand van 12-15 mee
naar Melderslo. De ploeg stijgt hiermee naar plaats 5 op de ranglijst.

Tekst: korfbalvereniging
SV Melderslo
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Zonder alcohol geen carnaval
Een lekker glas koud bier of een rode wijn: alcohol en carnaval zijn bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Met een glaasje op gaat het ‘sjoenkelen’ net
iets beter en het is ook gewoon gezellig. Het
is een gouden combinatie. Carnaval vieren op
een glas jus d’orange is toch ook een beetje
saai of niet? Met een glaasje op houd je dat
hossen en dansen tenminste ook vier dagen

vol. En die kater, die is voor later. Aan de andere kant weten sommigen met deze dagen juist
geen maat te houden of voelen misschien wel de
groepsdruk om het ene glas bier na het andere
achterover te slaan. Daarbij, als je constant beneveld bent dan maak je het feest toch helemaal

niet bewust mee? Om nog maar te spreken van de
gevolgen voor de gezondheid. In 2018 kwamen in
de provincie Limburg al 38 minderjarigen met een
alcoholvergiftiging op de spoedeisende hulp in het
ziekenhuis terecht.
Zonder alcohol geen carnaval. Wat vindt u?

Column
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Alle scholen vrij op 11 november
Scholieren uit Horst aan de Maas vrijgeven op de 11e van de 11e? Niet als het aan 65 procent van de stemmers ligt.
Zij vinden de petitie Vrij Voor Vastelaovend die
Stichting LVK Kessel 2018 is gestart helemaal niet
zo’n goed idee. De initiatiefnemers vinden het
onacceptabel dat de Limburgse jeugd de aftrap
van het ‘vastenaovesseizoen’ in Limburg op 11
november moet missen, omdat de dag meestal

op een doordeweekse (school)dag valt. Dat vindt
ook 35 procent van de stemmers. Als deze manier
helpt om de jeugd enthousiast te houden of te
maken voor het ‘vastenaovesfeest’, dan is vrij op
11 november toch een goed idee?
Maar de meerderheid is zoals gezegd het daar niet

mee eens. Wéér een dag vrij? De druk in het onderwijs is al hoog, dus waarom dan nog een dag wegsnoepen van de scholen? En daarbij: wie zegt dat
jongeren die dag gebruiken om de aftrap van het
seizoen bij te wonen? We verwennen de scholieren
daar te veel mee.

Ingezonden brief

De burger mag niet meedoen
Onlangs zag ik een foto in de HALLO met vier insprekers op één rij en alle vier met een eigen probleemgebied.
Geïnventariseerd heb ik de prohet begin ingeschakeld worden bij
de ontwikkeling en realisering van
blematieken die in de januari
de plannen. Gezamenlijk optrek2020 publiek zijn geworden: communicatie huisvesting arbeidsken, verantwoordelijkheid nemen,
hun kennis en kunde ter beschikking
migranten, vragen over ontwerp
stellen, dat is hun claim.
stationsomgeving, omwonenden
Er is een algemeen ongenoegen.
Horsterweg bezorgd om komst
Mensen voelen zich in de steek gelaarbeidsmigranten, zorgen om autodrukte bij ’t Gasthoês en dan nog
ten: “Het voelt alsof wij bewoners
een teleurgestelde Werkgroep
niet meetellen” en “We hebben verArbeidsmigranten die stelt dat het
schillende keren onze zorgen uitgeomgevingsgesprek vooral de aansproken, maar ik heb niet het idee
vrager dient. Buurtbewoners moeten dat daar iets mee gedaan wordt” en
het klapstuk vormt wel: “Die zogehet zelf maar uitzoeken.
Centraal staat de klacht: de
noemde omgevingsdialoog is een
gemeente legt onomkeerbare planlachertje.”
nen voor. Maar burgers willen vanaf Regelmatig zien we een oproep van

de gemeente om mee te praten en
mee te denken over de visie van de
gemeente, want ze wil samen met
de inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen richting geven
aan onze toekomst tot 2025. Dat
is goed van het gemeentebestuur,
maar is natuurlijk geen participatie.
In een gezamenlijke verantwoordelijkheid meebeslissen en
mee uitvoeren ontbreekt. Bij het
gemeentebestuur, raad en college,
leeft niet het besef dat mensen willen meebepalen hoe hun sociale
leefomgeving, werken en wonen
vorm krijgt. Daar vindt het leven van
de burger plaats en niet in de arena

van de raadszaal noch in die van de
‘tempel der bestuurderen.’
Jan Wijnen geeft in ‘Participatie’ een
prachtig voorbeeld hoe de betrokken buurtgemeenschap ideeën en
suggesties aandragen en mee willen
werken aan de oplossing van het
probleem met Klaver 4 gebied. Mee
praten ja, maar overheid en bedrijfsleven zijn beslissend. De conclusie
van Jan Wijnen is: “Participatie zoals
het niet moet.”
Dat is aardig van Jan Wijnen, maar
te beperkt. De burger mag ook van
hem niet meedoen. Gemiste kans.

Henk Steenbekkers,
Gussekuulke Melderslo

Ingezonden brief

Duurzaamheidsprogramma
Door het college is een Duurzaamheidsprogramma 2020-2050 voorgesteld. Een Indrukwekkend aantal
acties. Een breed vrijwel volledig overzicht van wat er moet gebeuren aan zowel energieopwekking, besparing en klimaatadaptatie zoals wateropvang, droogte et cetera.
Een relatief klein bedrag is gereserveerd voor deze plannen.
Waar Afslag10 zo’n 30 miljoen of
meer zal kosten, waar het Gasthoês
eenvoudig meerdere miljoenen
voor wat extra luxe en missers mag
verbruiken, is voor het duurzaamheidsproject slechts één miljoen
gereserveerd. De grootste partij wil
over de besteding van dat geld heel
precies vooraf weten waarvoor dit
is en achteraf een goede verantwoording. Voor Afslag10 mocht hun
wethouder 100.000-150.000 euro
besteden, zonder omschrijving waar

Marieke ment...

voor. Zonder verantwoording achteraf. Hij moest snel vooruit kunnen
vonden ze en het geld zou heus wel
goed besteed worden. Dat snel vooruit kunnen is bij het duurzaamheidsprogramma echt van belang. Het
gaat hier om 600.000 euro nu en op
termijn één miljoen. Veel geld maar
voor een programma met absolute
prioriteit en urgentie een schijntje.
De ‘leuke’ projecten mogen kennelijk
meer kosten.
Ontbrekende urgentie blijkt ook uit
de aanpak rond besparingen van
energie, vooral op verwarming van

huizen. Toch worden goede mogelijkheden genoemd in de ruime tekst.
Steun vanuit het gemeentelijk apparaat voor concrete aanpassingen van
huizen en de benodigde oplossingen
rond de vergunningverlening is nodig.
Daarvoor is mankracht en kennis
nodig. Zonder financiële steun voor
het isoleren zelf zou hier met een
half miljoen veel goed werk gedaan
kunnen worden en het besparen
door isoleren op gang gebracht kunnen worden. De oplossing ligt relatief
goedkoop voor het grijpen. Ook bij
het besparen bij bedrijven wordt een

afstandelijke aanpak via alleen de
RUD genoemd. Het college kan met
door haar zelf uitgegeven vergunningen al serieus aan de gang gaan.
Het gepresenteerde duurzaamheidsprogramma laat veel zien van de problematiek. Het college en ook de raad
laten echter tot dusver weinig gevoel
van urgentie en het op gang brengen en ondersteunen van de burgers
zien. Ook heeft de organisatie vorm
alles in zich om te mislukken. College
en raad, voel de urgentie en zie het
programma als een kans. Ga voor wat
echt belangrijk is.

Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat Hegelsom

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

‘Dat zit bie ôs in de femilie.’
Mijn lengte: zonder twijfel van
mijn moeders kant. Koppigheid:
sorry pap, maar dat komt toch
duidelijk van jou.
Dat ik uit een grote familie kom is
een understatement. Een snelle
optelsom van beide kanten levert
zo’n zeventien ooms en tantes
op en veertig neven en nichten.
En dan tel ik de aanhang en vierde
generatie nog niet mee. Sommigen
zie ik wekelijks, anderen misschien
één keer per jaar tijdens een familiedag en weer anderen heb ik al
drie jaar niet meer gezien. Maar als
je elkaar dan tegenkomt is het als
vanouds en haal je herinneringen
op aan paaseieren zoeken op de
Diekerhei en sinterklaasavonden bij
opa en oma van ‘Dolly’.
Je familie heb je niet voor het
uitkiezen. Als kind droom je er
misschien van om prinses te worden, maar ik denk dat als je echt
met een kroontje wordt geboren,
de realiteit soms hard aankomt.
Het staat nu eenmaal vast dat je
later de troon over gaat nemen,
ook al zou je eigenlijk voor een
carrière in het onderwijs willen
gaan. Denk aan koningin Juliana
die liever gewoon moeder en huisvrouw was geweest. En het meest
recente voorbeeld van Harry en
Meghan. Genoeg van alle verplichtingen die een koninklijke titel met
zich meebrengt, hebben ze het
publiekelijk ‘uitgemaakt’ met de
koningin en zijn ze naar Canada
vertrokken. Al kun je je afvragen of
mensen die het leven in de schijnwerpers gewend zijn, al die aandacht uiteindelijk niet gaan missen.
Wat wel zal blijven is de familieband. Ook nu weer een voorbeeld
uit de Engelse koninklijke familie.
Prins Andrew heeft het erg bont
gemaakt de afgelopen tijd en hij
moet zich nu gedeisd houden,
maar hij blijft wel de zoon van de
queen.
Gelukkig komen dat soort dramatische taferelen niet in mijn familie
voor. En met die familieband zit het
wel goed. ‘Dat zit nou ïenmaol bie
ôs in de femilie’.
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Raadsvergadering

Klaar voor gebruik

Carpoolplaats Meldersloseweg

Op dinsdag 18 februari vergadert de

De carpoolplaats aan de Meldersloseweg is klaar voor gebruik.

gemeenteraad. Hierbij gaat het om een
besluitvormende vergadering.

Het duurt alleen nog even voordat de verlichting wordt geplaatst. De verwachting is dat dit
Agenda

medio dit jaar gebeurt. Ook de aanplant van groen laat nog even op zich wachten omdat eerst

Op de agenda van de vergadering staat o.a.

de Groote Molenbeek aangepakt wordt.

kasteelruïne Huys ter Horst en het duurzaamheidsprogramma.
Meer informatie
Meer informatie leest u op de website

van het gemeentehuis en begint om 20.00 uur.

Dinsdag 18 februari

www.horstaandemaas.nl/raad.

U kunt de vergadering ook live volgen via

De openbare vergadering is in de raadzaal

www.horstaandemaas.nl/raad.

Commissie bezwaren en
klachten

Voorbereidende werkzaamheden
Cultuurplein ’t Gasthoês

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 18

In de periode voor de carnaval zal BLM starten met voorbereidende werkzaamheden voor het

Hoorzitting om 19.00 uur

De commissie brengt advies uit over te

Cultuurplein. Zo worden er groenvoorzieningen en straatmeubilair verwijderd en wordt er een

Bezwaar tegen de tijdelijke sluiting van een

nemen besluiten op bezwaarschriften.

keetvoorziening geplaatst aan de Dr. van de Meerendonkstraat.

perceel aan de Burg. Van Kempenstraat in

De hoorzitting vindt plaats in het gemeente-

Grubbenvorst, o.g.v. artikel 13b, eerste lid,

huis van Horst (ingang via hoofdingang).

Vanaf 27 februari worden wegwerkzaamheden

februari 2020 bij elkaar voor een hoorzitting.

Opiumwet.

uitgevoerd in de omgeving rondom ’t Gasthoês.

Voor meer informatie kunt u contact opne-

HORST WERKT AAN

De werkzaamheden in de eerste fase, het ver-

GASTHOÊSPLEIN

leggen van kabels en leidingen, zijn inmiddels
vergevorderd. Vanaf donderdag 27 februari (na

Hoorzitting om 19.30 uur

men met de secretaris van de commissie,

Bezwaar tegen de verleende omgevings-

mevr. A. Schatorje-Linders,

vergunning voor bouwen van een nieuw

tel. 077 - 477 97 77.

bedrijfsgebouw aan de Songertweg in Horst.

carnaval) start fase 2 van het Cultuurplein. In
deze fase wordt gewerkt aan het riool en de
nieuwe wegverharding in de Gasthuisstraat en
aan de parkeerplaats naast de Kuijperﬂat.

Ook het Sint Antoniuspark is niet meer
bereikbaar vanuit de zijde van ’t Gasthoês.

De Gasthuisstraat en het Kuijperplein worden

Aanwonenden kunnen te allen tijde hun woning

afgesloten voor verkeer vanaf de Kranestraat

bereiken via bestaande en nieuwe voetpaden

tot en met de Linnenstraat.

of via een tijdelijk pad van loopschotten.

Naar het gemeentehuis?
Maak eerst een afspraak!
op horstaandemaas.nl/afspraak. Of bel ons op (077) 477 9777

Paspoort, ID-kaart of rijbewijs aanvragen? Dit soort zaken regelt u -met een afspraak- persoonlijk aan de balie.

Donderdag 5 maart

Uitnodiging bijeenkomst
Starter van het Jaar 2019
Gemeente Horst aan de Maas, Gemeente Venray, Rabobank Horst Venray en het Venrays
Ondernemers Platform willen startende ondernemers een helpende hand bieden. Dit wordt
gedaan door elk kwartaal een ‘Starter van het Kwartaal’ te kiezen. Uit deze winnaars wordt
vervolgens de ‘Starter van het Jaar’ verkozen. Tijdens de verkiezing geven de vier ‘Starters
van het Kwartaal’ een presentatie over hun onderneming.
De vier kwartaalwinnaars van 2019 zijn:

De Wevert Fit & Fun • Gladys Events • Restaria Horst • RSC Cadans
Aanmelden publiek
U speelt een belangrijke rol tijdens deze Starter van het jaarverkiezing. Als publiek bepaalt u
namelijk wie van de vier starters zich de ‘Starter van het Jaar 2019’ mag noemen.
De bijeenkomst vindt plaats in het Parkhotel, Tienrayseweg 2 in Horst tijdens de opnames
van ‘Venray in Bedrijf aan Tafel’. U kunt zich via www.bvvenray.nl/activiteit/bijeenkomstondernemersverenigingen/aanmelden. De toegang is gratis en aanmelden kan tot 28 februari 2020.
Programma
18.30-19.00 uur

Ontvangst gasten

19.00-19.30 uur

Opnames reguliere uitzending ‘Venray in Bedrijf aan Tafel’

19.45 uur

Start programma ‘Starter van het Jaar 2019’, opening door wethouder

20.05 uur

Presentaties door de vier kwartaalwinnaars van 2019:

20.40 uur

Verkiezingsronde

Rudy Tegels van de gemeente Horst aan de Maas
De Wevert Fit & Fun – Gladys Events – Restaria Horst – RSC Cadans
Tijdens het tellen van de stemmen vertellen Harold en Susan Stevens van
Hét Preventieteam over hun ervaringen als ‘Starter van het jaar 2018’

De sleuteloverdracht op carnavalszondag is dit jaar niet alleen in de Merthal zelf te volgen maar ook
LIVE op het Facebook-kanaal van de gemeente én LIVE via Youtube op de website van Nieuws uit

20.50 uur

Bekendmaking ‘Starter van het jaar 2019’ door wethouder Rudy Tegels

Horst aan de Maas. Op deze manier zijn ook mensen te bereiken die geen Facebookaccount heb-

21.00 uur

Borrelen en gelegenheid tot netwerken

ben. De “uitzending” begint om 5 voor half 11 en duurt ruim een uur.
Graag tot 5 maart!

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

13
Dinsdag 18 februari

Op 4 januari is Liv

Het grote G-debat

Rohenkohl geboren.

Op dinsdag 18 februari vindt in de raadzaal van de gemeente Horst aan de Maas een uniek

aan de Maas en

debat plaats tussen inwoners met een lichte verstandelijke beperking en raadsleden.

zij en haar ouders

Liv is de eerste baby
dit jaar in Horst

kregen bezoek van
Het Grote G-debat vindt plaats voorafgaande aan de raadsvergadering van 19.00 tot 20.00 uur.

burgemeester Ryan

Iedereen is van harte welkom om het debat vanaf de publieke tribune te volgen. Maar het debat

Palmen. Liv kreeg

wordt ook live uitgezonden via de horstaandemaas.nl en facebook (raadhadm).

een knuffelbeer als
cadeau.

Meer informatie? Kijk op horstaandemaas.nl

Werkzaamheden in bossen
van Kronenberg

Bekendmakingen

In de bossen van Kronenberg worden de voorbereidingen getroffen om een 5*- eventing
route aan te leggen. Op de hele wereld zijn er maar 6 van deze routes en wij worden hiermee

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

nummer 7. Grandorse hoort daarmee tot de wereldtop.

vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

Brede paden

Nieuw groen

Broekhuizenvorst

Kreuzelweg 9

Erik de Rodeweg 9

De lengte van het parcours is 6-7 km met

Het bos blijft bos en iedereen kan het blijven

Blitterswijckseweg 2

Het Veldje 16

Deckersgoedtweg 8

knooppunten van hindernissen. Dit betekent

Griendtsveen

Kronenberg

Horst aan de Maas

St. Barbarastraat 4

Simonsstraat 13

Vertrokken naar onbekende

Hegelsom

Meerlo

Hillenweg 6

De Leeuwerik ongenummerd

Past. Debijestraat 6a

Meterik

Horst

Nabij St. Jansstraat 2b

Gasthuisstraat 49

Lbezoeken.
ekkerOok tijdens de werkzaamheden.
wmoeten
eg wijken voor de aanleg er we
dat het bos anders ingericht gaat worden.
De bomen die
L
e
k
kezodat
Zo worden er bredere paden gemaakt
van
het
parcours
worden ﬂink gecompenseerd. V
r weg
eg
hulpdiensten te allen tijde hulp kunnen verleEr wordt bijna 2x zoveel meere
r waangeV natuur

bestemming:

nen in het bos als dat nodig is. En daarnaast

Blitterswijckseweg 2,

(boerenbruiloft optocht)

Kranestraat 14

Sevenum

Handelstraat 6

Erik de Rodeweg 11

legd dan er wordt weggehaald.

komen er open plekken voor de knooppunten

Dit jaar compenseren we 20 ha op 2 locaties
Lekkemet hindernissen.
Alles(bio)diversiteit. Dit gebeurt uiterweg!
r weg
Leekgke met oog voor
w
Het parcours wordt zo aangelegdVdat
in
het
gebied
van de Peelbergen:
erhet ook r weaard
gnabij
g
Ver wEne ook bij
voor trainingen en voor andere evenementen
de Zuringspeel en nabij Loohorst.

Broekhuizenvorst
Patersstraat 4, Evertsoord
Gemeentebreed plaatsen
driehoeksborden

gebruikt kan worden. Dus ook voor breedte-

de realisatie van de Peelloop wordt gebruikt

sport.

gemaakt van de compensatie.

All

Beste Karnavalist en/of Wintersporter,
Veel plezier als u eropuit trekt, maar laat uw huis veilig achter. De hevigste
Beste Karnavalist
en/of Wintersporter,
kater loopt u op als blijkt dat uw huis overhoop is gehaald. Laat het lijken

Lekke

r weg

g
Ver we
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Wintersporter,
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maar laat uw huis veilig achter. De hevigste
kater loopt u op als blijkt dat uw huis overhoop is gehaald. Laat
lijkenals uvoorbaat
zaken
op
telefoonnummer
- 8844.
www.waakvoorinbraak.nl.
loopt u op 0900
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zaken op telefoonnummer 0900 - 8844. www.waakvoorinbraak.nl.
zaken op telefoonnummer 0900 - 8844. www.waakvoorinbraak.nl.
Bij voorbaat dank.
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Beste Karnavalist en/of Wintersporter,
ESachter.
Horst
Veel plezier als u Wilhelminaplein
eropuit trekt, maar laat6,
uw5961
huis veilig
De hevigste
kater loopt u op als blijkt dat uw huis overhoop is gehaald. Laat het lijken
alsof iemand thuis is en vraag de buren om op te letten. Meld verdachte
zaken op telefoonnummer 0900 - 8844. www.waakvoorinbraak.nl.

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

Bij voorbaat dank.

SAMEN STERK TEGEN INBREKERSWERK

www.waakvoorinbraak.nl

Ingezonden brief

In een coalitie is het geven en nemen
Zo begon de column van Jos Gubbels de vorige week over de prestaties van D66+GroenLinks de
afgelopen tijd.
De partij die het zwembad moet
blijven tot kernpunt van de afgelopen verkiezingen had gemaakt.
Dit kernpunt wat tussen de 20 en
30 miljoen zal gaan kosten werd
tijdens de coalitieonderhandelingen snel ingeleverd om in de coalitie plaats te mogen nemen. Je zou
dus denken dat als je het kernpunt
van je verkiezingen inlevert, dat
hier heel veel voor wordt teruggegeven.
Niets is echter minder waar, want
in het hele stuk komt niets voor
wat ook maar een deel van de

geschatte kosten voor verplaatsing
van het zwembad kan rechtvaardigen. Verder wordt gesproken over
verplaatsing, alsof de gebouwen
worden opgepakt en ergens anders
worden neergezet terwijl er massaal wordt afgebroken en ergens
anders hetzelfde weer nieuw wordt
neergezet. Vergeten wordt dat de
infrastructuur rondom de verplaatsing ook nog eens ettelijke miljoenen zal vergen, en dat alleen
maar om het prestigieuze project
Afslag10 gestalte te kunnen geven.
Ik vraag mij af of de inwoners van

Horst aan de Maas om deze onnodige en geldverslindende vervanging wel willen.
Ooit al eens afgevraagd hoe goed
dit is voor het milieu en wat een
kapitaalvernietiging hier plaatsvindt? Jammer dat dit allemaal
overboord wordt gegooid om een
plaats in de coalitie te krijgen.
Je kunt hier dus met een gerust
hart spreken van kiezersbedrog.

L. Linssen
Pr. Marijkestraat, Horst

U heeft een initiatief
en dit past niet in het gemeentelijke beleid ?
Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden !

bureau
leefomgeving
Schoolstraat 7, 5961 EE te Horst | +31 (0)77-208 6099
info@bureauleefomgeving.nl | bureauleefomgeving.nl

www

www.waakv
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D66-GroenLinks Horst aan de Maas

De raad met Dynamiek op scholentour

Raadsleden en wethouders bezochten eind januari een drietal scholen
van Dynamiek Scholengroep in Meterik, in America en de Horizon in
Sevenum. Doel was een beeld te krijgen van de hedendaagse onderwijshuisvesting in onze gemeente: hoe liggen scholen erbij en zijn ze
nog geschikt voor hedendaags onderwijs? En natuurlijk, hoe gezond is
het binnenklimaat en hoe duurzaam zijn scholen?
Belangrijk want het Integraal
HuisvestingsPlan Scholen (IHP) staat
binnenkort op de raadsagenda. In het
IHP staat wanneer de komende 15 jaar
scholen worden gerenoveerd en/of
nieuwbouw plaatsvindt. Ook moeten

SP Horst aan de Maas

scholen volgens de gemeente in 2035
energieneutraal zijn. Op tour zagen
we significant grote verschillen tussen de drie schoolgebouwen. Middels
uitleg én filmpjes werd ons duidelijk
wat er nodig is voor toekomstbesten-

rondom het gebruik van pesticiden,
en participatie in grootschalige energieopwekking. Het zal niet allemaal
morgen af zijn en dat hoeft ook niet,
maar we moeten wel aan de slag
om de klimaatverandering met al
zijn gevolgen af te remmen.
Voor de SP is het een absolute eis
dat er bij die verduurzaming voor

CDA Horst aan de Maas

veel van onze scholen inmiddels zijn.
Dus staan we voor belangrijke keuzes, zeker financieel gezien want twee
scholen zouden echt heel snel aangepakt moeten worden. Nut en noodzaak is aangetoond dus moeten we
als gemeente hier investeren, al zou
dat ten koste gaan van andere zaken.
Ook D66+GroenLinks kiest hiervoor en
ziet het komende IHP met vertrouwen
tegemoet.

wijkbewoners zitten. De SP heeft tijdens de raadsvergadering bedongen
dat ook huurders daarbij betrokken
worden.
De gemeente moet er ook voor
zorgen dat haar eigen gebouwen
energieneutraal zijn, waaronder
de basisscholen. Directies van de
scholen in met name Sevenum,
Lottum en America geven aan dat er
25 miljoen euro nodig is om ze energieneutraal te maken. Dan gaat het
ook om de kwaliteit van het gebouw

en om eisen aan de indeling ervan,
zodat er zo goed en modern mogelijk onderwijs gegeven kan worden. De SP vindt de huisvesting van
onze basisschooljeugd in alle dorpen belangrijker dan bijvoorbeeld
een nieuw zwembad en een nieuwe
sporthal in Afslag10, waar het college van B&W wel geld genoeg voor
zegt te hebben.

Jos Gubbels

Plannen voor duurzaamheid

Onlangs deed wethouder Kuipers een poging om een langetermijnvisie te geven op duurzaamheid. Dankzij
de SP krijgt klimaatrechtvaardigheid ook een plek in dit programma. Onder andere huurders moeten namelijk nadrukkelijker betrokken worden bij het beleid van de gemeente in het kader van de energiebesparing.
Er is voor het duurzaamheidsbeleid
900.000 euro beschikbaar. Hiermee
moet de gemeente haar eigen
beleid vast gaan stellen. Plannen
zijn er genoeg: verduurzaming
van scholen en maatschappelijke
accommodaties, verwerking van
afval dichtbij huis, vorming van een
bomenplan, opstellen van beleid

dige, duurzame en frisse scholen voor
eigentijds onderwijs. Een verhelderende avond en D66+GroenLinks vertrouwt erop dat de gemeente samen
met Dynamiek en Akkoord hiervoor
zullen zorgen. Want onze kinderen
verdienen schoolgebouwen waar op
maat onderwijs gegeven kan worden
in een gezonde en veilige omgeving.
Werk aan de winkel waar grote investeringen voor nodig zijn. Dat werd de
raad en gemeentebestuur wel duidelijk. Zeker met het besef hoe oud

gezorgd wordt dat de mensen met
de laagste inkomens het eerst en
het meest profiteren van een duurzame toekomst. Nu is het nog te
vaak zo dat mensen die kunnen
investeren meer profijt hebben van
regelingen van de overheid. De wethouder wil in gesprek met burgers
via een energiepanel waarin actieve

Sonja van Giersbergen

Integraal Veiligheidsplan vastgesteld

De gemeenteraad heeft op dinsdag 21 januari het Integraal
Veiligheidsplan (IVP) voor 2020-2023 vastgesteld. Dit plan is tot stand
gekomen op basis van het bevragen van inwoners, organisaties en
ondernemers, politie en OM over hun beeld van de veiligheid in onze
gemeente.
Geprioriteerde thema’s die uit de
monitor en andere bronnen zijn
voortgekomen, zijn ondermijning,
kwetsbare groepen en verbetering
opvolgen meldingen. Dit betekent
niet dat aan andere thema’s geen
aandacht wordt besteedt.

Veiligheid en het gevoel van veiligheid is een samensmelting van
objectieve cijfers en subjectieve
veiligheidsgevoelens. Wel is het
noemenswaardig dat het veiligheidsgevoel gemiddeld door inwoners en
organisaties met bijna een 8 wordt

gewaardeerd. Op zich een mooie
score, maar het is zaak dit zo te
houden of beter nog, te verbeteren.
Als we de veiligheid en aanpak van
criminaliteit adequaat en in samenwerking met de inwoners, ondernemers en politie kunnen signaleren
en aanpakken en het opvolgen van
meldingen kunnen verbeteren,
kunnen we daarin stappen maken.
Een paar highlights uit het IVP zijn
onder andere voor het thema ondermijning, vergroten van het bewust-

zijn bij iedereen om signalen van
ondermijning te signaleren. Hiervoor
wordt een intern en extern meldpunt
ingericht. Voor het thema kwetsbare
groepen, opstellen van een sociaal
calamiteitenplan en doorgaan met
een lokaal zorgnetwerkoverleg, en
voor het thema verbetering opvolging meldingen wordt een adequaat
werkproces ingericht voor afhandeling van overlastmeldingen.
Annemie Craenmehr-Hesen

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.

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Kom ons team versterken!
Tielen Groenten BV in America is een dynamisch bedrijf,
dat zich richt op het telen, verpakken en afzetten van
een ruim assortiment aan dagverse vollegronds-groenten.
Wij leveren wat de klant wil, waarbij hoogwaardige
kwaliteit altijd het doel is.

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
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 2 st!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hor

Ter uitbreiding van ons vaste team medewerkers
zijn wij op zoek naar een

MONTEUR

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

m/v

Als monteur ben je o.a. verantwoordelijk voor
het repareren en goed onderhouden van onze
tractoren en machines. Daarbij verricht je in het
seizoen 20% chauffeurswerk (tractor).
Je hebt vrijheid in het organiseren van je werkzaamheden, samen met je directe collega’s.

Ben/heb jij:

Wij bieden:

Stuur je CV met motivatie naar
administratie@tielengroentenbv.nl
Voor meer informatie over ons bedrijf of deze
vacature kunt u bellen met Johan Tielen,
06 2906 2549.

•
•
•
•

fulltime jaar-dienstverband;
arbeidsvoorwaarden volgens cao Open Teelten;
ontwikkelmogelijkheden binnen de organisatie;
informele, open en prettige werksfeer.

•
•
•
•

een aanpakker met verantwoordelijkheidsgevoel?
zelfstandig, ﬂexibel en communicatief vaardig?
ﬂexibel en nauwkeurig?
afﬁniteit met de landbouw (dit is een pre)?

Reageer dan nu!

Zwarte Plakweg 48A | 5966 RK America | T +31 (0)77 785 11 34 | www.tielengroenten.nl

Klusbedrijf Jurek
VO OR AL UW KLUSSEN

• Rietbos 3, 5961 RC Horst •
• 06 13 36 77 96 • j.warda@o2.pl •
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Essentie Horst aan de Maas

Beste woongemeente (willen) zijn vraagt om actie

Er is in Horst aan de Maas een grote behoefte aan woningen. Zowel aan koopwoningen als aan (markt)
huurwoningen.
Onze gemeente telt op dit moment
17.610 ‘wooneenheden’, het is dan
normaal (op basis van 2 procent
frictieleegstand) dat er ongeveer
350 woningen te koop staan. Op
dit moment worden er echter maar
130 woningen te koop aangeboden
op Funda. Dat zijn ruim 220 woningen minder. Dit ligt ver onder een
normaal en gezond woningaanbod.

We hebben als gemeente de ambitie om een goede woongemeente te
zijn. De vraag is of dat nu lukt.
Essentie blijft zich inzetten voor voldoende woningen op de juiste plek.
Op 14 juni 2016 is in het Masterplan
Wonen een ambitie gesteld voor de
toevoeging van woningen in Horst
aan Maas. Voor de periode 2016 tot
2021 is aangegeven om in totaal 508

VVD Horst aan de Maas

woningen toe te voegen. Daarnaast
is aangegeven dat we als gemeente
de focus willen aanbrengen in het
toevoegen van woningen in de
grotere kernen. Ook willen we als
gemeente actief op zoek naar bouwlocaties. We zijn nu ruim 2,5 jaar
onderweg met deze ambitie. Als fractie bereikt ons nog vaak het signaal
(van zowel particulieren, corporaties

en ontwikkelaars) dat de gemeente
Horst aan de Maas momenteel een
te beperkt aanbod heeft. Ook zouden
er te weinig nieuwe (of toekomstige)
bouw- en ontwikkellocaties beschikbaar zijn. Denk daarbij vooral aan
locaties voor (starters)woningen tot
225.000 euro of voor (markt)huurwoningen.
Op sommige locaties zien we gelukkig goede ontwikkelingen en vooruitgang. Zoals in de Afhang en plan
Korenhuys in Sevenum. We moeten

ons wel realiseren dat de planvorming hiervoor al 5-8 jaar geleden
begonnen is. Als we ook de komende
5-10 jaar structureel woningen willen blijven toevoegen dan vraagt dat
om gerichte actie. Voor ons reden
genoeg om daarover vragen te stellen en op basis van deze antwoorden
te gaan werken aan een nieuw actieplan. Wordt vervolgd.

toeval. Jongeren zijn bezig met de
klimaatverandering. Het mooie van
dit project is dat het meten van deze
stoffen gebeurt op een technisch
hoogstaande manier.
Laten we wetenschap vaker gebruiken om klimaatverandering op een
verantwoorde manier aan te pakken. Zonnepanelen werken overdag
heel goed, maar de techniek om de
opgewekte energie op te slaan staat
nog in de kinderschoenen. Hetzelfde
geldt voor thoriumcentrales.

Fantastische techniek die vooral verder ontwikkeld moet worden want
wetenschappers geven steeds vaker
aan dat thoriumcentrales nodig zijn
om onze klimaatdoelen te halen.
Laten we vooral toestaan dat wetenschappers en ondernemers deze
nieuwe technieken verder ontwikkelen. Want onze jongeren verdienen
een toekomst met schone, stabiele
en veilige energie. Gewoon. Doen.

Jeroen Brouns, raadslid

Duurzaamheid leeft

Duurzaamheid leeft, óók onder jongeren. Misschien nog wel meer dat
ze zichzelf realiseren. Zo heb ik het geluk een groepje jongens te
mogen begeleiden bij een bijzonder project. De jongens doen mee aan
een landelijke wedstrijd, waarbij ze een satelliet maken ter grootte
van een drankblikje.
Eindigen ze bij de beste tien van
Nederland, dan wordt deze satelliet gelanceerd naar een hoogte van
1 kilometer. De satelliet moet dan
twee opdrachten uitvoeren. Ten eerste de luchtdruk en temperatuur
meten zodat ze de hoogte kunnen

uitrekenen. De tweede opdracht
mochten de leerlingen zelf bepalen.
Dit groepje heeft ervoor gekozen om
allerlei stoffen te meten die tegenwoordig vaak in het nieuws te horen
zijn, zoals CO2, stikstof en fijnstof.
Dat ze deze stoffen meten is geen

Tom Obers

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.

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.

KANTOORRUIMTE TE HUUR
HANDELSTRAAT 8 HORST

3 van de 4 slaagt!

WWW.MENS-EN-RELATIE.NL
Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Sevenum rondom Steeg € 10,00
Sevenum rondom Klassenweg € 12,00
bedragen per week

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

abbGrowers gevestigd aan de Handelstraat 8 in Horst,
heeft op haar eerste verdieping kantoorruimtes te huur.
Het uiterst representatief kantoorgebouw
bevindt zich op een zichtlocatie in Horst aan de
Maas op steenworpafstand van de op- en afritten
van de A73.
De 16 kantoorruimtes variëren in grootte van
20 tot 66 vierkante meter en bevinden zich op
de 1e verdieping. De kantoren zijn voorzien
van lamellen, vloerbedekking, kabelgoten en
verlichtingsarmaturen. De totaal te verhuren
oppervlakte beslaat 500 vierkante meter en is
inclusief 2 dubbele toiletblokken. Verkaveling over
maximaal 2 blokken.
Er is een gesegmenteerde infrastructuur voor
internet aanwezig.

Er wordt gebruik gemaakt van een
luchtverversingssysteem met warmte terugwinning
en cv. Ook airco is aanwezig. Het gebruik van
algemene ruimtes, zoals spreekkamer, kantine en
receptie is bespreekbaar.
Het gebouw is voorzien van inbraak- en
brandalarm en heeft een representatieve entree bij
de hoofdingang.

Interesse? Neem contact op met Dhr. A. Alards, per mail albert@abbgrowers.com
of telefonisch 077 - 230 00 01.
Handelstraat 17 5961 PV Horst
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11-vragen aan prins Geert III van CV D’n Dreumel Horst

‘Een lekker biertje?’

Preens I,
I
G e e rt I
arte
vaan ha rd en
ee
gefelicitchonne
enne s val
carna st!
en
toegew

www.debuun.nl

Prins Geert III
gefeliciteerd!

Loevestraat 14, 5961 TX Horst

WIJ FELICITEREN HET PREENSELIK TRIO
EN WENSEN IEDERIËN ENNE SCHONNE VASTELAOVEND!
GEBROEDERS VAN DOORNELAAN 86 HORST • TEL: 077 - 397 82 22 • WWW.DELAATGULIKERS.NL

Wie ben je?

Vier ut leve,
deze carnaval
gaon we same
beleave

Mijn naam is Geert Clabbers en ik woon
samen met Eveline. Ik ben actief bij Jong
Nederland, vooral bij de activiteitencommissie. Ook dart ik iedere week bij dartclub De Beurs,
organiseer ik samen met een team de Zomercarnaval in
Horst en help ik mee met de Ideale Kermis.

bekenden hossen, springen en
zingen.

Herstraat 37 - Horst - Tel. 077-3983305

Hoe ging jij vroeger verkleed tijdens
carnaval?

Ik werk bij Inter Chalet op de verf- en interieurafdeling.

De kleding vond ik nooit het belangrijkste. Ik ging dan
ook nooit heel uitbundig verkleed, een gekleurde jas en
hoed vind ik ook al prima. Ik vind het wel leuk om te zien
als mensen veel moeite hebben gedaan zich te verkleden.

Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?

Waar kun jij tijdens carnaval echt niet zonder?

Het is superleuk om prins te mogen zijn. Na overleg met
Eveline besloten we om er voor te gaan. De adjudanten
mocht ik zelf kiezen, ik heb gekozen voor Theo en (mijn
broer) Johan.

Een lekker biertje?

Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden
voor familie, vrienden en kennissen?

Welk carnavalsnummer hoort echt bij vasteloavend?

Moeilijk, vooral de laatste twee weken voor de proclamatie hadden mensen het er geregeld over: wie zou
er prins gaan worden dit jaar? Soms kwam er wel een
opmerking: ‘Jij zult wel prins gaan worden’. Ik reageerde
dan met: ‘Ja dat word ik’. Dan kwam er meestal geen
reactie meer.

Ik heb geen favoriet, meerdere nummers vind ik leuk.

Wat betekent carnaval voor je?

Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn in 2021?

Carnaval is voor mij feest, samen met vrienden en

Ik ben blij dat ik dat niet hoef te beslissen.

Waar werk je?

Gefeliciteerd Prins Geert III !

INS GEERT III
FELICITEERT PR
EVELINE EN
PRINSES
& JOHAN
JU
AD DANTEN THEO

Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Mijn receptie was tot nu het hoogtepunt.

Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
De dag na carnaval ga ik helemaal niks doen, uitslapen
en bijkomen.

WEEJ WENSE ÓW ENNE GÓJE VASTENAOVEND!

Ommetje Mariapeel in America
IVN Helden e.o. organiseert op zondag 16 februari het Ommetje Mariapeel: het onverenigbare verenigd.
Geïnteresseerden verzamelen zich bij het IVN-gebouw in America.
Het ommetje is ongeveer 5 kilometer
lang en is gemaakt door Ria Nabben
en Wiel Berden. Deze activiteit is de
afsluiting van de landschapsgidsencur-

sus 2018-2019. Tijdens het ommetje
worden de deelnemers meegenomen door de tijd en proberen ze zo
een beeld te schetsen van de ontwik-

kelingen van het landschap. De tocht
begint met een inleiding over het ontstaan van hoogveen, daarna de vervening en het herstel van dit Natura

2000-gebied: project LIFE+Peelvenen.
Tijdens de wandeling wordt op diverse
plaatsen ingegaan op cultuurhistorie
zoals wijken, koningshoeven, defensiekanaal, ontginningen, veenputten en het herstel van veenmosgroei
en vernatting door compartimente-

ring. De route is minder toegankelijk voor minder validen, deelname
is gratis. Vertrek bij het IVN-gebouw
om 08.30 uur. De bijeenkomst is om
09.00 uur in de jachthut aan de Zwarte
Plakweg 89 in America.

1302 \ verenigingen
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The Lion King

Basisschool
optocht
in Sevenum
Basisscholen de Dobbelsteen,
de Horizon en de Krullevaar uit
Sevenum houden op vrijdag
21 februari hun jaarlijkse
carnavalsoptocht. Het gezamenlijke thema is dit jaar The Lion
King.

Weej wènse
Prins Geert III
en zien adjudante
enne schônne
carnaval toe!!
www.pouwelsav.nl

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.

Prins
Geert III
Proficiat!

www.slagerijjoosten.nl

JUPILER WENST PRINS GEERT D’N 3E EEN FIJNE CARNAVAL!

Steenstraat 16 Horst - 077 398 12 93

HORST VERHUUR

PRINS

GEERT III,
PRINSES
EVELIEN EN
ADJUDANTEN
THEO EN JOHAN,
PROFICIAT!

06 - 36 097 003
www.berttackedakservice.nl

www.horstverhuur.nl

BEKRO Horst

Winkel Horst: Kloosterstraat 12
Winkel Sevenum: Peperstraat 54

■

5961 XW Horst

■

T 077 398 18 27

■

T 077 467 82 17
www.theolommen.nl

Op het programma van de 24e
editie van Funpop, het festival
voor mensen met een beperking,
staan onder andere Frans Bauer
en Jan Smit. Het festival vindt
plaats op zaterdag 6 en zondag
7 juni op Kasteelpark Ter Horst in
Horst.

Gefeliciteerd
en een fijne carnaval!

Proficiat prins Geert III !
Noordsingel 35

Frans Bauer

Programma
Funpop bekend

Weej felicitere Prins Geert III
en zien adjudante Theo en Johan
en wense oow ‘nen hieële
schoeëne vastenaovend!

PARTY - ATTRACTIE - FEESTTENTEN

info@horstverhuur.nl
077-3986426
www.horstverhuur.nl
Prins Geert III Proficiat!

De optocht vertrekt om 13.00 uur
en start op de driesprong Mgr
Evertsstraat- Raadhuisstraat (ter
hoogte van de Gats) en volgt dan
de route Raadhuisstraat, klein
stukje Maasbreeseweg, Den Eigen,
Weverstraat, Schoutstraat, Van
Vlattenstraat, Mgr Verstraelenstraat.
Bij het Raadhuisplein stopt
de Dobbelsteen. De Horizon
en Krullevaar lopen via het
Raadhuisplein en Raadhuisstraat
verder waarna de Krullevaar via de
Mgr. Evertsstraat, Peperstraat en
Wilhelminastraat terugloopt en de
Horizon via de Maasbreeseweg en
den Eigen. Het gebied wordt vanaf
een half uur voor de optocht afgesloten voor het verkeer.

#kempencreëert

www.bekro.nl

Weej wense

Preens Geert III

en zien gevolg ‘nne kei
schonne Carnaval!

Lucassen

plee t verzurgde
Bee j ôs ziede aan ‘t juus te adres vur com
rief sfiës te
fam ilied age , vrie nde wee ken de en bed

Workshop natuurfotografie

Lucassen
Lucassen
Plus Lucassen feliciteert preens Geert III,
prinses Evelien en adjudanten Theo en Johan

Lucassen

IVN De Maasdorpen organiseert op zaterdag 29 februari een workshop natuurfotografie. De workshop wordt gegeven door Jan Linskens en is van
08.00 tot 12.00 uur in ‘t Zoemhukske in Horst.
Natuurfotografie draait om het leren
kijken. Wat is interessant om te fotograferen en hoe leg ik dat het beste
vast? Tijdens de workshop helpt

natuurfotograaf Jan Linskens om met
andere ogen te kijken. Deelnemers
wordt gevraagd een camera mee te
nemen en één natuurfoto op USB-stick

of uitgeprint, die wordt besproken.
Omdat er maar een beperkt aantal
plekken beschikbaar is, is aanmelden
noodzakelijk.

Dit kan tot zondag 23 februari.
Kijk voor meer informatie op
www.ivn.nl

Naast deze twee zangers treden ook
The Dirty Daddies, Youtube-ster Emma
Heesters en Frans Duijts op. Behalve
muziek is er nog meer te beleven op
het festival. Zo is er een een rockcafé,
silent disco, funbeach strand, nostalgische kermis, dance-tent en beweegarena. Kijk voor meer informatie op
www.funpop.nl
Beeld: William Rutten

18

verenigingen \ 1302

11-vragen aan prins Johan I van CV de Kroeënekraan en Piëlhaas Kronenberg en Evertsoord

‘Ik heb niet echt een pokerface’

aan de carnavalsmiddag verkleed als de smurfen. Blauw geschminkt en met een witte kussensloop als muts.

Waar kun jij tijdens carnaval echt niet
zonder?
Vrienden. Carnaval vier je niet alleen, maar
samen. Wij zijn inmiddels op een leeftijd gekomen dat iedereen zich is gaan settelen en dat
brengt toch met zich mee dat je elkaar wat minder ziet dan vroeger. De carnavalstijd is dan een
mooie tijd om elkaar meer te zien, samen te
feesten en carnaval te vieren, en natuurlijk moet
er ook wat gedronken worden.

Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Het is in Kronenberg en Evertsoord inmiddels een
traditie aan het worden dat de prins daags na
het uitkomen een open huis geeft. Wij hebben
er dit jaar voor gekozen om bij adjudant Guus
in Evertsoord een tent te zetten, en het open
huis hier te vieren. Zo’n tent geeft toch wat
extra sfeer. Samen met de geweldige
dj, en alle mensen die speciaal voor
ons waren gekomen hebben we er
vanaf minuut 1 één groot feest van
gemaakt. Een feest dat doorging tot
in de late uurtjes.

‘Van
Kroeënenberg tot
in de Piël, carnaval
vieren weej same
als ieën gehieël’

Wie ben je?
Mijn naam is Johan Engels, met de carnaval prins Johan I van carnavalsvereniging
De Kroeënekraan en Piëlhaas. Ik woon
in Kronenberg samen met mijn vriendin
Silvie en mijn twee dochtertjes Jalou (3)
Romee (8 maanden). Jalou is supertrots
dat papa prins en mama prinses zijn deze
carnaval, zelf gaat ze ook als kleine prinses verkleed. Ze droomt ervan om ooit ook
een grote prinses te worden. Verder ben ik
zelf nog actief lid van SV Kronenberg waar
ik voetbal in het derde elftal, en maak ik
deel uit van het bestuur. Ook ben jarenlang
bestuurslid geweest, in diverse functies, van
de stichting jeugdcarnaval Kroeënekraan en
Piëlhaas.

Waar werk je?
Ik ben sinds 2015 werkzaam bij Janssen
de Jong Bouw Zuid B.V. als controller voor
zowel de afdeling Nieuwbouw als voor
OnderhoudPlus, de onderhoudsafdeling van
het bedrijf. Het is van oudsher een Venloos

bedrijf en ze weten dus wat carnaval inhoudt.
Inmiddels is het bedrijf verhuisd naar Son en
Breugel, maar ook daar weten ze wat carnaval vieren is. Nadat wij als nieuw prinselijk trio
waren uitgekomen en de collega’s waren geïnformeerd reageerden ze allemaal uiterst verrast,
dat hadden ze namelijk niet achter mij gezocht.
Maar toen ik weer voor de eerste keer op kantoor kwam, was mijn hele kamer versierd.

Hoe voelde het om tot prins te worden
gekozen?
Mijn naam werd al verschillende jaren genoemd
als mogelijke prins, maar dit jaar had ik het
eigenlijk niet verwacht. Totdat er op 28 oktober ’s morgens een geheimzinnig briefje op de
mat lag, ik dacht meteen: zou ’t dit jaar dan toch
echt gaan gebeuren? Een paar dagen later kwam
vorst Paul daadwerkelijk de vraag stellen of ik
de 61e prins van de Kroeënekraan en Piëlhaas
wilde worden. Dat was natuurlijk een hele eer.
Samen met prinses Silvie en adjudanten Guus
en Luuk ga ik dit jaar voorop tijdens carnaval in
Kronenberg en Evertsoord.

OPRUIMING
t/m 70% KORTING
lingerie • nachtmode
ondermode
Kerkstraat 20a • Horst
077 398 72 50
www.cleopatralingerie.nl

Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Omdat mijn naam al verschillende jaren
genoemd werd, had ik daar in het begin toch wel
schrik voor. Ik heb niet echt een pokerface, dus
ik was bang dat als mensen mij gingen verdenken en vragen gingen stellen, ik snel door de
mand zou vallen. Gelukkig ging er in Kronenberg
en Evertsoord al snel een aantal andere namen
rond als mogelijke prins, waardoor ik het redelijk
gemakkelijk geheim kon houden. Niemand had
het verwacht.

Wat betekent carnaval voor je?
Voor mij is het carnavalsgevoel dat je samen met
iedereen carnaval kunt vieren in je eigen dorp.
Carnaval waar iedereen, jong en oud bij aanwezig kan zijn en er samen één groot feest wordt
gemaakt.
Hoe ging jij vroeger verkleed tijdens carnaval?
Dat was ieder jaar eigenlijk wel verschillend.
Natuurlijk de standaard outfits zoals soldaat of
cowboy, maar ik kan me ook nog herinneren dat
we op de basisschool met vriendjes meededen

Welk carnavalsnummer hoort echt
bij vasteloavend?

Ieder jaar ontstaan er natuurlijk weer
nieuwe carnavalshits en dit jaar is bij ons de
remix van Böhmischer Traum een hit, maar als ik
kijk naar de echte Limburgse liedjes is ‘Vandaag’
van W-Dreej natuurlijk echt een carnavalskraker. Onze dochter Jalou ‘Droeëmt ’t liefst met de
oeëge aöp’.

Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Op advies van enkele ervaringsdeskundigen heb
ik de hele week vrij genomen. De week voor
carnaval heb ik ook grotendeels vrij in verband
met ziekenbezoeken, bezoekjes aan school en
de kinderopvang. Dat zullen zeer mooie maar
intensieve dagen worden. Ik denk dat ik na
Aswoensdag wel wat tijd kan gebruiken om bij
te komen. Samen met Silvie kan ik dan ook weer
wat extra tijd doorbrengen met Jalou en Romee
en hopelijk valt het mee met het spreekwoordelijke zwarte gat.

Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn
in 2021?
Dat is moeilijk te zeggen. Het zou kunnen dat
het na al die jaren weer eens tijd wordt voor een
prins uit de raad van elf. Maar Rob Hofmans of
Eric Louwers zijn ieders geval zeer geschikte kandidaten.

Meulewiekers

Orde van Verdienste voor Noud Mooren
Jeugdcomité Meterik reikt dit jaar de Orde van Verdienste van de Meulewiekers uit aan Noud Mooren.
De orde wordt jaarlijks uitgereikt aan een inwoner die zich inzet voor de gemeenschap op het gebied van
verenigingswerk en jeugdwerk.
Net als voorgaande keren is het beeldje
‘de drie vrouwen’ gemaakt door kunstenaar Lau Wijnhoven. Noud Mooren
ontvangt de onderscheiding voor zijn
inzet bij diverse organisaties en verenigingen. Zo heeft hij zich jaren ingezet voor de jeugdafdeling van RKSV
Meterik. Hij is zeventien jaar leider
geweest van diverse jeugdteams en
van enkele jeugdteams ook trainer.

Tegelijkertijd zat hij als secretaris twaalf
jaar in het jeugdbestuur. In die periode heeft hij diverse jeugdtoernooien
georganiseerd. Daarnaast is hij betrokken geweest bij de opstart van de
samenwerking met de jeugdafdeling
van AVV America. In zijn jongere jaren
is Noud een aantal jaren leider geweest
bij Jong Nederland. Vanuit zijn rol in het
jeugdbestuur van RKSV Meterik is Noud

een aantal jaren betrokken geweest bij
Kansrijk Meterik. De laatste jaren zet
hij zich, sinds de oprichting in 2016, in
voor de Stichting Heemkunde Meterik.
Hier is hij vooral actief met het digitaliseren van archiefmateriaal. Op carnavalsmaandag 24 februari na de optocht
ontvagt Noud het beeldje uit handen
van prins Bernard I.

1302 \ verenigingen

19

Herkenning

Vogelcursussen
vogelwerk
groep
‘t Hökskse

Wij feliciteren prins Johan en zijn adjudanten Luuk en Guus!
Den Spittheuvel 13, 5976 PV Kronenberg - 06 14 44 49 32

JANSSEN DE JONG BOUW WENST PRINS JOHAN D’N ERSTE EN ZIEN
ADJUDANTEN GUUS EN LUUK ENNE SCHOËNE VASTELAOVEND.
ALAAF!

Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22 info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

WWW.JANSSENDEJONGBOUW.NL

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl
Wij feliciteren Prins Johan I!

Gefeliciteerd
Prins Johan,
Guus en Luuk
en de
megjes!

Team Sijbers-Support feliciteert Prins
Wil dun erste en adjudanten Edwin
en Mark”

Het jubilerende vogelwerkgroep
’t Hökske uit Sevenum organiseert een aantal cursussen.
Ditmaal wordt de cursus vogelherkenning gegeven.
Tijdens deze cursus gaan de cursusleiders in op de meest voorkomende
vogels in dit land. Aan de hand van
foto’s, filmpjes en presentaties en
het laten horen van vogelgeluiden
brengen de cursusleiders de kennis
aan de deelnemers over. De theorielessen worden gehouden op
de maandagen 16 en 30 maart en
20 april vanaf 20.00 uur in horecacentrum De Sevewaeg in Sevenum.
De praktijklessen zijn op de zondagen 22 maart, 19 april en 10 mei van
08.00 tot 12.00 uur.
Deelnemers bezoeken dan de
natuurgebieden hoogveengebied Mariapeel, nationaal park
De Maasduinen en natuurontwikkelingsgebied Vlakbroek. Voor meer
informatie, kijk dan op de website
van vogelwerkgroep ’t Hökske.

Reindonckweg 12, 5976 PK Kronenberg T: 077 - 374 38 25
E: info@sijberssupport.nl www.sijberssupport.nl

Putbos

Hakhoutdag
in America

weej wense
Mark van Lier
Aannemersbedrijf

Prins Johan d’n erste

en zien adjudante Luuk en Guus
unne stein-goije carnaval toe!

Mark van Lier
Aa
A
annemersbedrijjf

markvanlier.nl
@markvanlier
@markvanlier

Feliciteert Prins Johan I
en adjudanten Luuk en Guus!
Weej wense oow allemaol unne hieël schoeëne carnaval!
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26 verenigingen

Jeugdprinsentreffen
bij de Vossenkeutels
In Meerlo vond op vrijdag 7 februari het jaarlijkse Jeugdprinsentreffen
plaats. Deze editie werd georganiseerd door jeugdcarnavalsvereniging de
Vossenkeutels uit Meerlo. Tientallen prinsen en prinsessen uit Limburg
reisden naar het dorp om feest te vieren.
Jeugdprinses Rinske met haar adjudanten Yael en Meike en jeugdvorst
Nol ontvingen de jeugdhoogheden
en hun gevolg van 26 andere carnavalsverenigingen uit Noord-Limburg.
Tijdens deze avond waren burgemeester Ryan Palmen en wethouder

Roy Bouten aanwezig om frisdrank te
schenken aan de jeugd. Alle hoogheden werden onder begeleiding van
hun favoriete muziek het podium
opgeroepen en aan de zaal voorgesteld. Na deze voorstellingen volgde
het feest.

“Weej wense prins Johan I en ziên adjudanten
Luuk en Guus unne schoëne carnaval!”

Stichting Landschap Horst aan
de Maas en IKL organiseren op
zaterdag 22 februari een hakhoutdag. Deze is bij het Putbos in
America en duurt van 09.00 tot
13.00 uur.
Er wordt met handgereedschap
gewerkt en iedereen kan meedoen.
Er worden instructies gegeven met
betrekking tot veilig werken. Het vrijkomende hout wordt verdeeld onder
de groep. De organisatie raadt mensen aan een goede aanhanger met
een net mee te nemen. Aanmelden
kan via info@landschaphorstaandemaas.nl met vermelding van naam
en telefoonnummer. Na aanmelding
wordt de exacte locatie bekendgemaakt.
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11-vragen aan prins Timo I van GMV De Plaggenhouwers Grubbenvorst

Dit jaor steit de
jeugd aan de mach,
Met ôs geit idder fiës
ch.
door wies deep in de na
Weej houwe dees daag
duchtig op de kis, dus
goëij alle remmen los en
“Doot wie-se bis”

‘Samen zingen, drinken en
een mooie tijd beleven’

Waar werk je?
In het dagelijks leven studeer ik International
Marketing aan Fontys Hogescholen in Venlo.
Daarnaast werk ik sinds 2014 in de Grubbenvorster
horeca. Ik ben begonnen bij de Brasserie/hotel
in de Witte Dame en Steakhouse Grubbenvorst.
Het afgelopen jaar heeft mijn baas een nieuwe
zaak geopend in Grubbenvorst genaamd Beej Toën.
Hier ben ik sinds het afgelopen jaar aan het werk.

Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?

en een mooie tijd beleven. Rijk of arm, dik of dun, jong
of oud, iedereen pakt elkaar bij de schouders en viert
zijn of haar vastenaovend op een eigen manier.

Hoe ging jij vroeger verkleed tijdens carnaval?
Als kind ging ik al op jonge leeftijd met mijn ouders
mee in de optocht. Toen ik er eenmaal aan geproefd
had en de kans kreeg om kiengerprins te worden was
het hek van de dam. Drie jaar jeugdraad volgde en
in 2011 was hier een volgend hoogtepunt, toen werd
ik namelijk adjudant van jeugdprins Stijn, die nu mijn
adjudant is.

Dit is de makkelijkste vraag: een joeksige sfeer, vrienden en een goed glaasje bier.

Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?

Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?

Er zijn zoveel mooie en leuke carnavalsliedjes geschreven, dat ik hier niet één liedje van kan kiezen. Als het
café op gang komt en iedereen mee kan zingen, is ieder
passend liedje geschikt voor een mooi carnavalsfeest.

Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval, vastenaovend en zeker in Grubbenvorst
de Gekke Maondaag is de mooiste tijd van het jaar.
Iedereen komt maar met één reden naar het café:
ongedwongen feestvieren. Samen zingen, drinken

www.franssenenfranssen.nl

Waar kun jij tijdens carnaval echt niet zonder?

Onwerkelijk, maar ik was ontzettend vereerd. Ik heb
inmiddels het telefoongesprek terug kunnen luisteren en moest lachen om mijn eigen reactie. Dat ik nu
de jongste prins ooit in Grubbenvorst ben en samen
met mijn adjudanten Stijn en Jacco de dorpskroegen
op de kop mag zetten, is een jongensdroom die uitkomt terwijl ik nog maar een ‘jongetje’ ben.

Aangezien ik nog thuis woon heb ik mijn ouders al
in een vroeg stadium ingelicht. De afterparty na het
prinsenbal bij mijn vader en het traditionele onderbroek wisselen en kennismaken de morgen erna
bij mijn moeder waren dan ook geslaagde feestjes. Tegenover vrienden en kennissen was het soms
lastig om te zwijgen of smoesjes te verzinnen, maar
het was ook des te leuker om de verbaasde gezichten te zien nadat het schot viel.

Weej winse prins Timo I en zien adjudante
unne te gekke vastenaovend

Dit jaar hebben natuurlijk het prinsenbal en de prinsenreceptie voor mij een speciale lading, maar het meeste
keek ik uit naar de Grubbevorster Gekke Maondaag.

Welk carnavalsnummer hoort echt bij vasteloavend?

Wat staat er daags na Aswoensdag op je programma?
Even bijkomen, terugblikken op de afgelopen tijd en
daarna snel beginnen met afstuderen.

Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn in 2021?
Ik ben blij dat ik daar niet over hoef te oordelen, daar
hebben wij in het dorp een hele geschikte prinsencommissie voor. De enige tip die ik mee zou geven is: geef
de eer om prins te worden aan iemand die een connectie heeft met alle/zoveel mogelijk generaties binnen de
Grubbenvorster gemeenschap.
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Mijn naam is Timo Verhaagh en ik ben 23 jaar.
In het dorp kennen mensen mij vooral van de
Grubbenvorster horeca en vrijwilligerswerk bij verschillende verenigingen in het dorp.

ad

Wie ben je?

Aete & Drinke Beej Toën!

Venloseweg 11 • 5971 CG Grubbenvorst
T 077 366 13 09 • info@beejtoen.nl • www.beejtoen.nl
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Dendron College Tours
met Dominique Hazeleger
In het kader van het 25-jarig jubileum van het Dendron College in
Horst, organiseert de school Dendron College Tours. De tweede
aflevering is op vrijdag 14 februari met finalist Expeditie Robinson
Dominique Hazeleger.
Dendron College Tours is gebaseerd
op het tv-programma College Tours.
Maandelijks worden in het Dendron
College oud-leerlingen geïnterviewd
die nationale of internationale
bekendheid hebben verworven.
Ook het publiek mag vragen stellen. Bezoekers kunnen zich aanmelden via de website van het Dendron

College. De toegang is voor iedereen gratis. De komende maanden
komen onder anderen Bram Reek
(Strategic Marketing Officer Asia
Pacific in Singapore), Lara Nellissen
(onderzoeker orang-oetans in
Afrika) en Michiel ten Horn (Netflixregisseur) aan bod. De College Tour
begint om 14.30 uur.

Kinderworkshop carnavalshoedje maken
In museum De Kantfabriek in Horst is op woensdag 19 februari een cursus carnavalshoedje maken.
Deze activiteit is voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Het maken van het carnavalshoedje
wordt gedaan met vilt. Dit hoedje
versieren ze met zelfgemaakte
pomponnetjes. Er zijn verschillende

manieren om deze pomponnetjes
te maken. Tijdens de cursus worden
deze manieren uitgelegd. De activiteit begint om 14.00 uur en ouders

kunnen de kinderen rond 16.00 uur
weer ophalen in de Kant-Ine van het
museum.

WANDTEGEL

VLOER- EN WANDTEGEL

1995

2095

FORTALEZA 10 X 20 CM

KALBAJAR 20 X 20 CM

€ / PER M2

€ / PER M2

Kapelconcert in De Locht
In de kapel van Openluchtmuseum de Locht in Melderslo vindt op
zondag 16 februari een concert plaats van Marilia Oliveira.
Dit concert begint om 14.00 uur.
Marilia Oliveira brengt liederen in
klassieke stijl uit diverse landen.
Zij wordt op piano begeleid door
Martin Maas. Er zijn deze dag nog
meer activiteiten in het museum.
Zo is de stroopmakerij in bedrijf.

Kinderen kunnen carnavalsmaskers maken, deelnemen aan een
demonstratie van de veilingklok
of de museumspeurtocht maken.
Het museum is deze dag geopend
van 10.00 tot 17.00 uur.

Elfde editie Love Night
in OJC Niks

DETEGELTENT.NL

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

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

De elfde editie van Love Night vindt plaats op zaterdag 15 februari
in OJC Niks in Horst. Tijdens deze avond staat de liefde centraal.
Dj’s Tokolevely en Zwoel &
Vlammentine treden dan op in de
soos in Horst. Het thema is liefde,
dus wordt er ook alleen maar liefdesmuziek gedraaid met nummers
van Patti Smith tot Miley Cyrus.

Daarnaast vindt het bekende liefdesspel plaats waarin elke bezoeker wordt gekoppeld aan een
andere bezoeker. Nadat ze samen
zijn, mogen ze op de foto en krijgt
het stel een gratis drankje.

Twintigste editie Op ‘t Kistje
De twintigste editie van Op ‘t Kistje vindt op carnavalsdinsdag,
25 februari, plaats in café ’t Centrum in Horst. Het jaarlijkse
buutpraten bestaat dit jaar 20 jaar.

Ooit gedacht aan een baan
in het groen?
Wil je bijdragen aan het ontwikkelen van gezond voedsel voor de toekomst?
In een onderzoeksomgeving en met plezier werken tussen de planten?
Solliciteer dan op de volgende functies via www.nunhems. com of neem contact
op met Ad Braat, Hiring Manager afdeling Farm: 0475 599360 of via ad.braat@
vegetableseeds.basf.com
• Gewasverzorger outdoor gewassen
• Gewasverzorger/oogst medewerker tomaat /komkommer
• Bestuiver/gewasverzorger in de zaadteelt tomaat
• Vakantiewerker indoor/outdoor gewassen
• Teelt technisch facilitair medewerker zaadteelt tomaat

Kees Smorenburg vierde in 2001
zijn jubileum dat hij 33 jaar lang
in de raad van 11 had gezeten.
Om dit te vieren verzamelde een
aantal carnavalsvierders zich in café
’t Centrum in Horst. Ieder begon
quatsch over Kees te verkopen binnen het café. Even later was uitbater Jan aan de beurt. Hem werd
gevraagd om een bierkratje op

z’n kop te zetten om daardoor wat
aangenamer zijn verhaal aan te
horen en zien. Zo werd een traditie
geboren.
Ieder jaar komen carnavalsvierders richting ’t Centrum om op een
kistje te staan en onzin te verkopen. Op carnavalsdinsdag begint
het evenement om 11.11 uur en
sluiten ze af om 13.30 uur.
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• (Senior) gewasverzorger Genetic Enhancement
BASF Vegetable Seeds is wereldwijd verantwoordelijk voor alle groentezaad
activiteiten. Onze focus ligt op het veredelen en produceren van marktgerichte
rassen en zaadproducten, die onder de merknaam Nunhems worden aangeboden
aan professionele telers en de groenteketen.
Nunhems Netherlands BV, Napoleonsweg 152, 6083 AB Nunhem
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Agenda t/m 20 februari 2020

vr
14
02

Breicafé

Prinsenreceptie

Hoedebal

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

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging De Ezelskop
Locatie: De Wingerd Sevenum

Tijd: 17.00 uur
Locatie: OJC Canix Lottum

Dendron College Tours:
Dominique Hazeleger

Jeugdprinsenreceptie

Tijd: 14.30 uur
Locatie: Dendron College Horst

Carnavalsavond Dao zit muziek in

Zittingsavond

Gekke Maondig

Tijd: 18.00-22.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging De Meulewiekers
Locatie: MFC De Meulewiek Meterik

Tijd: 13.49 uur
Organisatie: Gekke Maondig Verieniging De Peg
Locatie: centrum Lottum

Zittingsavond

Zittingsavond

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging D’n Tuutekop
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging De Turftreiërs
Locatie: Bondszaal America

Zittingsavond
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging De Meulewiekers
Locatie: MFC De Meulewiek Meterik

za
15
02

Japans borduren
ma Cursus
Tijd: 10.00-16.00 uur
17 Locatie: Museum De Kantfabriek Horst
02

Tijd: 19.11-21.11 uur
Organisatie: Jeugdcarnaval Horst
Locatie: Zaal De Lange Horst

Gekke Maondaagsoptocht

zo
16
02

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: Gekke Maondaagsvereiniging
De Plaggenhouwers
Locatie: centrum Grubbenvorst

wo
19
02

Cursus carnavalshoedje maken
Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek Horst

Love Night

Boorepummele avond

Tijd: 22.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Muziekcafé De Buun Horst

Prinsenreceptie
Tijd: 13.11-19.30 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging De Meulewiekers
Locatie: MFC De Meulewiek Meterik

Zittingsavond

Jeugdboorebrullef

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging D’n Tuutekop
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: Jeugdcarnaval Horst
Locatie: Zaal De Lange Horst

do
20
02

Carnavalsavond Sporting ST
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: sportclub Sporting ST
Locatie: MFA Kerkebos Swolgen

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

100%
Geniet
100%
Garantie!
Geniet
Garantie!
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8-DAAGSE FIETSREIS

ALTMÜHLRADWEG,
DUITSLAND
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10-DAAGSE RONDREIS
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l
A
ZUID-NOORWEGEN

Vertrekdata: 8 juni en 7 september 2020

Vertrekdatum: 10 mei 2020

€ 695,p.p.

€ 1295,p.p.

De ‘Altmühlradweg’ wordt gekenmerkt door romantische valleien, de altijd traag stromende rivier de
Altmühl, steile rotspartijen en brede hoogvlakten. Via een prachtig natuurgebied en vlakke wegen en
paden fietst u naar het eindpunt Kelheim, waar de Altmühl uitmondt in de Donau. Onderweg is
er voldoende tijd om kennis te maken met de vele middeleeuwse steden, burchten en andere
bezienswaardigheden.

Wie Noorwegen zegt, denkt aan fjorden. Natuurlijk zijn dit de meest bekende en ook meest bijzondere
bezienswaardigheden van dit land. Maar Noorwegen heeft veel meer te bieden! We hebben gekozen
voor een programma dat zich voor een groot deel langs de westkust van het zuiden van Noorwegen
afspeelt.

Highlights:
* Verblijf in Hotel Gasthof Heckl
* Fietsroutes variërend van 30-60 km per dag
* Altmühltal: het grootste natuurpark van Duitsland
* Gunzenhausen: dé toeristische metropool van het
Fränkische Seenland
* Weiβenburg: voormalig Romeinse pleisterplaats
* Frankische gebergte
* Eichstätt: bisschops- en universiteitsstad
* Kelheim

Highlights:
* Kristiansand: belangrijke havenstad
* Stavanger
* Cruise Lysefjord
* Hanzestad Bergen
* Sognefjord: langste en diepste fjord in Noorwegen
* Geiranger Fjord
* Lillehammer
* Oslo

WWW.GHIELEN.NL
WWW.GHIELEN.NL

Inbegrepen o.a.:
* Halfpension
* Afscheidsdiner
* Welkomstdrankje
* Informatiepakket
* Muziekavond
* Parkeer- en tolkosten

Inbegrepen o.a.:
* Halfpension
* Overtocht Hirtshals-Kristiansand
* Overtocht Göteborg-Kiel
* Sightseeing Bergen en Oslo o.l.v. gids
* Diverse overtochten per veerboot
* Parkeer- en tolkosten

*De beste prijs-kwaliteitverhouding
*Meer dan 250 vakantiereizen in Europa
*De beste prijs-kwaliteitverhouding
*Meer dan 250 vakantiereizen in Europa

ISO
9001
ISO
9001
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Religie

Medische zorg

America

Broekhuizen
zondag

Geen Heilige mis

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

Heilige mis

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

11.00

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

Huisartsenpost
(alleen na telefonische afspraak)

Carnavalsdienst 19.30
Heilige mis
09.30

Horst (Lambertus)
18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

19.15

zondag

09.00

Lottum
Meerlo

10.30
09.00

Melderslo

vrijdag
Carnavalsdienst 19.00
zaterdag
Geen Heilige mis
donderdag Rozenkrans
17.30
		

Meterik

vrijdag
Carnavalsdienst 19.00
zaterdag
Geen Heilige mis
		

Swolgen

zondag
Heilige mis
dinsdag
Heilige mis
		

09.00
19.00

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

De Wieënhof 1
5802 EZ Venray
0900 88 18
cohesie.org
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

gehele kuur *
*niet geldig in combinatie met andere acties
/ één bon p.p. / geldig tot 31 maart 2020

bel of app: 06 - 20 41 45 01
Cosmetisch Centrum Horst
Industiestraat 15 Horst

Kom ons team versterken!
Tielen Groenten BV in America is een dynamisch bedrijf,
dat zich richt op het telen, verpakken en afzetten van
een ruim assortiment aan dagverse vollegronds-groenten.
Wij leveren wat de klant wil, waarbij hoogwaardige
kwaliteit altijd het doel is.
Ter uitbreiding van ons vaste team medewerkers
zijn wij op zoek naar een

TRACTORCHAUFFEUR
Als tractorchauffeur ben je o.a. verantwoordelijk voor alle voorkomende veldwerkzaamheden
op ons bedrijf. Je werkt zowel zelfstandig als in
teamverband.

Wij bieden:

• fulltime jaar-dienstverband;
• arbeidsvoorwaarden volgens cao
Open Teelten;
• ontwikkelmogelijkheden binnen de
organisatie;
• informele, open en prettige werksfeer.

m/v

Jij:
•
•
•
•

werkt graag buiten;
hebt een T-rijbewijs;
hebt verantwoordelijkheidsgevoel;
bent zelfstandig, ﬂexibel en nauwkeurig.

Reageer dan nu!

Stuur je CV met motivatie naar
administratie@tielengroentenbv.nl
Voor meer informatie over ons bedrijf of deze
vacature kunt u bellen met Johan Tielen,
06 2906 2549.

Zwarte Plakweg 48A | 5966 RK America | T +31 (0)77 785 11 34 | www.tielengroenten.nl

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

Tandarts
Spoedgevallendienst

Heldens Dental Care
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
077 398 12 44

17 t/m 20 februari
Tandartsen Praktijk Venray
Wilhelminastraat 17a, Venray
0478 58 07 00

18.00
19.00

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Priesternoodnummer

America, Evertsoord, Hegelsom,
Horst, Kronenberg, Melderslo,
Meterik en Sevenum

Verloskundige zorg
Industriestraat 11, Horst
Raadhuisplein 2, Meerlo
Postbaan 14a, Wanssum
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
077 398 14 50
danure.nl

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

06 55 40 80 23

Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum
06 19 42 26 21

Kwekerij Gubbels in Maasbree teelt en verpakt kwalitatief hoogwaardige paprika’s (29 ha)
en asperges (12 ha) vanuit Noord-Limburg voor de (inter)nationale markt.
Vanwege ontwikkeling en verdere professionalisering zijn wij op zoek naar een:

Danure Verloskundigen
Heilige mis
Heilige mis

De Schuilplaats
zondag

op de

14 t/m 16 februari
Geen Heilige mis
Heilige mis
09.30
Rozenkrans
18.00
Heilige mis
18.30
Rozenkrans
18.00
Heilige mis
18.30
Rozenkrans
18.00
Heilige mis
18.30
Rozenkrans
18.00
Heilige mis
18.30

Tienray
zaterdag
woensdag

Professor Gelissensingel 20 Venlo
0900 88 18
cohesie.org
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

(alleen na telefonische afspraak)

zaterdag
Heilige mis
		

zondag
Heilige mis
donderdag Heilige mis
		

Venlo

Venray

Kronenberg

Heilige mis

€
52,per keer

35% korting

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?

vrijdag
zondag

woensdag
donderdag
vrijdag

van € 80,- voor

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

Hegelsom

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

12 behandelingen van 40 minuten

Apotheek Maasdorpen

Grubbenvorst

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Strakke benen/buik
voor de zomer met LPG

19.15

Griendtsveen
zondag

actie

Apotheek
Carnavalsdienst 19.00
Geen Heilige mis

✃

vrijdag
zondag

BON

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Operator Logistiek (in opleiding)
De werkzaamheden in hoofdlijnen zijn:
• instellen van de sorteermachine;
• verhelpen van (eerstelijns)storingen;
• verzendklaar maken van bestellingen conform
hygiëne richtlijnen en voorschriften.
Wij vragen:
• leergierigheid, motivatie, enthousiasme en ambitie om volledig te willen gaan voor deze functie;
• mbo werk- en denkniveau;
• een aanpakker met technisch inzicht en twee
“rechterhanden”;
• een basisbeheersing van de Nederlandse,
Engelse en/of Duitse taal. Pools mag/kan.

Kom jij ons team versterken?
Wij zien ernaar uit om je de hand te schudden in
een kennismakingsgesprek.
Interesse?
Bij interesse kun je schriftelijk solliciteren bij
Simone Rademakers door je CV en motivatie te
mailen naar: simone@agricoach.nl.
Ook kun je bij haar meer inhoudelijke informatie
opvragen over de functie en werkzaamheden:
06 - 24 87 56 67 of voor de uitgebreide
vacatureomschrijving op www.agricoach.nl
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Tummers
a
c rnavals
122,- Krrraker !
s
179,-

Draadloze speaker CHARGE 4 BLACK

5
16

GRATIS
BEZORGD!

65

32

’’
➞

GRATIS
BEZORGD!

’’
➞

80

cm

cm

• Streamen via bluetooth • 20 uur afspeeltijd
• IPX7-waterbestendig • Robuuste behuizing • 2 JBL-basradiatoren

399,-

299,-

FullHD

1199,-

4K

ULTRA HD

879,-

SMART

4K TV UE65RU7470SXXN

Full HD TV 32PFS6402/12

• 65" (165 cm) • Ultra HD • Dynamic Crystal Color • HDR
• UHD Processor • Supreme UHD Dimming • Clean Cable Solution

• 32" (80 cm) • Full HD • Dual Core, 8 GB • Pixel Plus HD
• Smart TV met Android • Tweezijdig Ambilight • 4x HDMI

Alle carnavalsdagen

GEOPEND

in Roermond en Weert!

Overige winkels: met carnaval gesloten op zondag, maandag & dinsdag.

Vrijstaande vaatwasser
SN215W04AE

GRATIS
BEZORGD!

• VarioSpeed
• iQdrive-motor
• Verstelbaar korfsysteem
• aquaStop voor levenslange
garantie tegen waterschade

419,-

299,-

12

COUVERTS

Wasmachine
WW8BM642OBW/EN

GRATIS
BEZORGD!

• Energieklasse A+++
• Vulgewicht 8 KG
• 1400 tpm
• EcoBubble Technologie
• QuickDrive: halveert de wasduur
• Samsung Q-rator App

799,-

649,-

8

KG

1400
T/PM

*

* Na €50,- cashback
via Samsung, geldig
t/m 01-03-2020

Tummers
www.eptummers.nl

Roermond

Weert

Panningen

Tegelen

Echt

Heythuysen

Horst

Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
Tel. +31 (0)475 425262

Moesdijk 2
6004 AX Weert
Tel. +31 (0)495 534164

Markt 121
5981 AA Panningen
Tel. +31 (0)77 3071300

Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
Tel. +31 (0)77 3738511

Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
Tel. +31 (0)475 319595

Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
Tel. +31 (0)475 440353

Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
Tel. +31 (0)77 3983021

