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Ruim 50.000 euro voor
Prinses Máxima Centrum
Een cheque van ruim 50.000 euro. Die kan de familie van Minke Geurts overhandigen aan het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. De 18-jarige Minke Geurts uit Horst overleed op
maandag 21 september aan de gevolgen van kanker. Het was haar wens om geld in te zamelen zodat het centrum voor kinderoncologie vele andere kinderen kan helpen. In plaats van
bloemen vroeg ze daarom om een donatie. Het totaalbedrag zou op 9 januari, de dag dat ze 19 jaar zou zijn geworden, bekend worden gemaakt.
“Bij haar uitvaart was er al een
bedrag van 10.000 euro gedo
neerd”, vertelt haar vader Ad.
“We dachten: als we dat kunnen
verdubbelen, dan zou dat heel
mooi zijn.” Het is echter uiteinde
lijk vervijfvoudigd. Er is in totaal
50.593,33 euro opgehaald. Daar was
de familie blij mee verrast, zegt Ad.
“Maar het gaat niet alleen om de
hoeveelheid. Het is ook het gebaar
dat gemaakt is, het medeleven van
mensen. En het is natuurlijk gewel
dig dat met dit geld weer andere
kinderen geholpen kunnen worden.
We kunnen hiermee iets heel waar
devols teruggeven en we zijn dan
ook iedereen heel dankbaar.”
In verband met corona wordt de
cheque nog niet officieel overhan
digd. “Er is wel al contact geweest
met het Prinses Máxima Centrum”,
zegt Ad, “En zodra de regels het toe
laten gaan we erheen.”

College blijft bij standpunt

Geen extra verhuissubsidie voor BiblioNu
Wethouder Han Geurts voelt er niets voor om BiblioNu alsnog de gevraagde 66.000 euro, als tegemoetkoming in de verhuiskosten,
toe te kennen. SP Horst aan de Maas had hierom gevraagd. Tijdens de voorbereidende raadsvergadering van dinsdag 12 januari gaf de
wethouder aan bij zijn eerdere standpunt te blijven.
BiblioNu vroeg eerder om een
bedrag van 66.000 euro voor
de verhuizing naar ‘t Gasthoês.
In het gevraagde bedrag waren
onder andere de kosten voor de
verhuizing meegenomen, net als
de aanschaf van een uitgebreider
keukenblok, de aanleg van wifipunten, het realiseren van extra
werkplekken en de aanschaf
van planten. Het college wil
echter maximaal 10.000 euro
bijdragen, het uitgangspunt bij

de verhuizing naar ’t Gasthoês is
namelijk dat organisaties zo veel
mogelijk zelf zorgdragen voor de
verhuiskosten. De SP riep daarop
het college op nogmaals naar het
verzoek te kijken. “Het gaat niet
om een plant hier of daar, maar
om arbotechnische maatregelen”,
aldus Sonja van Giersbergen.
Jan Wijnen van de PvdA sloot
zich bij de oproep aan. “De bieb
heeft al grote slagen gemaakt om
van rode naar zwarte cijfers te

komen, maar de ondergrens lijkt
nu bereikt.”

Ondergrens lijkt
nu bereikt

Staan los
Volgens wethouder Geurts zijn er
eerder afspraken met de bibliotheek

gemaakt over hoe de verhuiskos
ten worden verdeeld. “Nu komen
er extra kosten aan de orde en de
vraag is of deze te relateren zijn
aan de verhuizing of dat dit wensen
zijn. Ik snap ze, maar ze staan los
van sec de verhuizing. Daarnaast is
afgesproken dat de bibliotheek zelf
zorgdraagt voor arbotechnisch meu
bilair.” Hij voegde eraan toe ervan
overtuigd te zijn dat Horst aan de
Maas op 1 mei de mooiste biblio
theek van Limburg heeft.
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Voor opknappen huis

Henk uit Horst wint 8.000 euro bij BankGiro
Miljonairs
Henk Spreeuwenberg uit Horst had de eer om bij presentator Robert ten
Brink aan tafel te schuiven om kans te maken op een miljoen in het
tv-programma BankGiro Miljonairs. Zaterdag 9 januari zag televisiekijkend Nederland hem een geldbedrag van 8.000 euro winnen.
Voordat Henk in de studio belandde,
speelde er een heel verhaal vooraf.
“Ik speel mee met de BankGiro Loterij”,
vertelt hij. “Daar won ik een ticket om
in de studio plaats te nemen.” In de
weken voor de grote dag besloot
Henk even te gaan mountainbiken
in de Schadijkse Bossen in Meterik.
“Mijn vriendin vond het al niet verstan
dig met het weer, wat nu als ik viel?”
Het was net of het noodlot toesloeg
en Henk viel en scheurde zijn ham
string. “Ik werd met de ambulance
weggebracht en lag daarna drie weken
plat. Ik zei nog tegen mijn vriendin:
‘Elk nadeel heeft z’n voordeel’.”

Voorbereiding
Henk besloot zich zo goed mogelijk
voor te bereiden in die drie weken
voordat hij naar de studio mocht.
“De kans dat ik aan tafel mocht komen
te zitten, is natuurlijk heel klein,
iedereen uit het publiek heeft kans.
Maar goed, ik had toch niets beters te
doen en je wordt er toch niet stommer
van.” In de lappenmand verbreedde
Henk zijn horizon. “Eerst heb ik een
aantal afleveringen van BankGiro

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.

Miljonairs gekeken om te checken wat
voor soort vragen aan bod zouden
komen. Daarna ben ik allerlei quizzen
gaan doen. Zo wist ik bijvoorbeeld al
goed waar iedere oceaan lag en hoe
het zat met al die Amerikaanse pre
sidenten. Dat heeft zeker voordeel
gehad, want in de show vroegen ze mij
aan welke oceaan het Europese conti
nent grenst: de Atlantische Oceaan.”

Ik ben blij met
ieder bedrag

Twijfelen
Op woensdag 6 januari was het dan
de grote dag. Henk vertrok naar de
studio in Aalsmeer en nam plaats op
de tribune. “Er werden tien vragen
gesteld aan het publiek waarvan ik er
zeven goed had. Hierdoor belandde ik,
met een aantal anderen, bij de beste
van het publiek. Via de zogenoemde
vliegensvlugge vraag kwam ik op de
stoel bij Robert ten Brink.” Henk moest
meteen de make-up in en kreeg al de
vraag wat hij zou doen met een mil
joen als hij die zou winnen. “Daar wist
ik echt geen antwoord op”, vertelt hij.
“Ik ben blij met ieder bedrag. Als ik
dan moest kiezen, zou ik mijn huisje
in Horst opknappen.” Na wat vra
gen nam hij plaats tegenover Robert

ten Brink. “Dat was wel even wen
nen moet ik zeggen. Je bent zo over
donderd.” Na een korte inleiding was
Henk alweer wat meer gerustgesteld.
“Maar tijdens de show en alle vragen
die je krijgt, gaan je hersenen wel kra
ken hoor. Als je in die stoel zit is het
zoveel lastiger dan als je thuis voor de
tv zit. Je gaat overal aan twijfelen.”

Hulplijnen
Uiteindelijk wist Henk acht vra
gen goed te beantwoorden. Bij de
negende vraag, voor 8.000 euro, wist
hij het antwoord niet. “Ik besloot een
hulplijn in te schakelen en zo vielen
twee van de vier antwoorden weg.
De vraag luidde: ‘In welk deel van ons

lichaam is het enige bot te vinden dat
geen directe verbinding heeft met
een ander bot?’. Mijn antwoordmoge
lijkheden waren: A Hals, B Schouder,
C Borst en D Onderrug. Na de hulplijn
wist ik het nog niet zeker en belde
ik mijn collega via een tweede hulp
lijn. Ik werk in Sevenum en train daar
politiemannen. Daar hebben ze veel
verstand van het lichaam. Helaas gaf
hij na achteraf bleek het verkeerde
antwoord. Ik twijfelde zoveel dat ik
besloot te stoppen. Een goede keuze
uiteindelijk.”

was al aan vervanging toe”, zegt hij.
“Dus we gaan het dak slopen en maken
er een dakterras van. Ik had al langer
hiervoor gespaard, dus nu kan ik aan de
slag. Ik ben er enorm blij mee.” De dag
na de uitzending werd Henk al gespot.
“Een mevrouw keek mij zo aan van
‘ik ken jou’. Ik draaide om en inderdaad,
ze vroeg naar de uitzending. Ik heb
haar verteld hoe het ging. Wel grappig,
zo ben je ineens een beetje bekend.”
Henk is hartstikke blij met zijn keuze
om te stoppen en de 8.000 euro te pak
ken. “Als ik door was gegaan, had de
hals mij de nek gekost.”

Bekende Horstenaar
Henk won 8.000 euro en gaat er zijn
huisje mee opknappen. “Een oud dak

Tekst: Niels van Rens
Beeld: BankGiro Miljonairs
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hallohorstaandemaas.nl
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077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl
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077 208 32 00
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Team Inter Chalet
staat voor u klaar!

Heeft u advies nodig over verf, hout, vloeren, gereedschap
verlichting, huishoudelijke artikelen of planten?
Neem contact met ons op voor een passend advies!
>>Wij zijn open voor: afhaalbestellingen van Inter Chalet en DHLservicepunt
Geef jouw bestelling door via: 077-3999 333 of info@interchalet.nl
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Carnavalsherinneringen

De Plaggenhouwers Grubbenvorst
De scepter die verdween, de optocht die niet door kon gaan vanwege een sneeuwstorm, maar ook die ene
onvergetelijke prins. Carnaval is bij uitstek een periode van anekdotes en sterke weet-je-nog-verhalen.
We schoven aan de bij de stamtafel van de carnavalsverenigingen en tekenden hun verhalen op. In deze
aflevering Jan van Rens, oud-prins, van gekke maondaagsvereiniging De Plaggenhouwers uit
Grubbenvorst.

Jan is in 1971 prins geweest van de
Plaggenhouwers. Er was echter één
dilemma, Jans vrouw Annie was
zwanger. “Annie zei al direct tegen
mij: ‘Je wordt maar één keer als
prins gevraagd dus gewoon ‘ja’ zeg

gen.” Het zou wel heel stom toeval
zijn dat Annie precies op de dag van
het Prinsenbal zou bevallen. En dit
stom toeval werd waarheid. Op de
avond dat Jan uitkwam als prins Jan II
beviel Annie van hun dochter Bianca.

Jan was de dag erna direct met zijn
adjudanten, in vol ornaat, naar het
ziekenhuis gegaan om Annie en
Bianca te zien. “Die tijd waren de non
nen nog de baas in het ziekenhuis en
die waren aardig streng. Ik mocht niet

binnen, dus zijn we terug huiswaarts
gegaan naar Grubbenvorst.”

Jägermeister

De Gekke Maondaag was toentertijd
kleiner dan nu, maar ook toen vond
de trouwerij van de Boerebroelof
plaats en ’s middags de optocht.
“Annie was er nu gelukkig wel bij”,
zegt Jan. “De prinsenwagen van toen
heb ik zelf mee gebouwd en sinds
dien ben ik ook lid geworden van de
Wagenbouw-commissie. Alle opvol
gende prinsenwagens zijn door mij
meegebouwd.” Jans hand was in
alle wagens terug te vinden, want
al het fijne schilderwerk werd door
hem zelf gedaan. “Zelfs op de hui
dige prinsenwagen is de verf van
mij terug te vinden. Ook de huidige
wagen van de Aldere is door mij
gebouwd, samen met Frans Bolk en
ook door Wielke Wijnen.” Jan is één
van de oprichters van het heden
daagse Ald Prinse Convent (1973) en
hij was in 1989 broedegom van dit
Ald Prinse Convent. Dat jaar is hij op
de Gekke Maondaag in de on-echt
verbonden met Nellie Driessen.

De rol van Champieter wordt door Jan
omschreven als ‘op de manschap
pen letten’. Met andere woorden:
zorgen dat de raad van 11 overal
op tijd aanwezig was en dat ze zich
gedragen. Volgens Jan was dit niet
moeilijk, “want toen waren het geen
bengels”, zegt hij lachend. “Maar,
de grootste klus begon pas als het
afgelopen was. Theodorus en ik lie
pen dan samen nog een rondje door
het dorp. Bij de mensen waar nog
licht brandde werd aangebeld om te
vragen of alles oké was. Uiteraard
was dat zo en als dank dronken ze
samen een Jägermeister. Op een
gegeven moment was het zelfs zo
dat bepaalde adressen de mensen al
zaten te wachten tot de Champieters
die langskwamen en de Jägermeister
stond al klaar.” Als het overal in het
dorp rustig was, liepen Johannes en
Theodorus samen naar huis. “Bij mij
thuis vroeg ik altijd aan Theo: zullen
we nog één ‘neutje’ doen? Maar daar
wilde Theo niks van weten en hij liep
door naar huis.” Dus dronk Jan er zelf
nog eentje en ging ook het bed in.

Champieter

Coronajaar

Jan is in het dorp met name bekend
door zijn rol bij de raad van 11 als
Champieter Johannes. Samen met
Theodorus (Thei Wolters) was hij van
1995 tot 2007 Champieter. “Wij heb
ben in deze rol de Plaggenhouwers
op de kaart gezet, aldus de Dreumel”,
zegt Jan. “Als we met de raad van
11 aanwezig waren op de receptie
in Horst en we werden naar voren
geroepen werd er standaard omge
roepen door de spreekstalmeester:
daar komen de Plaggenhouwers met
hun Champieters, deze twee heren
hebben Grubbenvorst pas echt op de
kaart gezet.”

In 2007 zijn ze gestopt als
Champieter, maar stoppen bij de
Plaggenhouwers, dat zeker niet.
“In 2008 ben ik adjudant geweest
van aldere prins Hay Verhaagh. Bij de
aldere raod voelde ik me op mijn
plaats, waar ik van 2011 tot 2019
aan het woord was als aldere vors.”
Op de vraag wat het komend seizoen
gaat worden, betrekt het gezicht van
Jan enigszins. “Het wordt dit jaar een
stil jaar. De straten en de kroegen
leeg, geen optocht en trouwerij met
Gekke Maondaag. Maar wel een bor
rel, thuis. Volgend jaar er gewoon
twee keer zo hard tegenaan.”

Wagenbouwer

Werkgroep: regel huisvesting
arbeidsmigranten zelf
De Werkgroep Arbeidsmigranten vindt dat de gemeente Horst aan de Maas de huisvesting van arbeidsmigranten zelf moet regelen. Zo kan zij de regie beter in de hand houden.
Dit schrijft de werkgroep in een
zienswijze op het ontwerpbestem
mingsplan Parapluplan Internationale
Werknemers Horst aan de Maas.
Hierin zijn de regels met betrekking
tot het huisvesten van internationale
werknemers vastgelegd. In de ziens
wijze komt de werkgroep met een
alternatief plan voor de huisvesting
van arbeidsmigranten. Volgens de
werkgroep moeten niet commerci
ële partijen die huisvesting realiseren
maar de gemeente zelf. “In haar plan
stelt B&W dat er sprake is van ‘actu
alisatie’ en ‘aanscherping’ van het
bestaande parapluplan.” Dat klopt niet
volgens de werkgroep. “De laatste
beleidswijzigingen van het gemeen
tebestuur zijn niet meegenomen én
in plaats van een ‘aanscherping’ is er
sprake van juist een verruiming van de
mogelijkheden om arbeidsmigranten

te huisvesten.” Volgens de werkgroep
is het ook niet zo dat internationale
werknemers onmisbaar zijn. “Indien
de arbeidsvoorwaarden waaronder de
arbeid geleverd wordt, aanmerkelijk
zouden verbeteren, dan zouden vol
doende Nederlanders deze arbeid ook
willen leveren.”

Alternatief
Wil de gemeente de regie echt in han
den nemen, dan moet zij de huisves
ting zelf regelen vindt de werkgroep.
“Dat levert een besparing van hand
havingskosten op, biedt de moge
lijkheid om flexibeler te reageren op
nieuwe ontwikkelingen, het biedt de
mogelijkheid om zo vroeg mogelijk
adequaat te registreren, integratie te
realiseren en optimale huisvesting aan
te bieden. Het realiseren van duur
zame huisvesting door de gemeente

zélf of door de gemeente in een
samenwerkingsverband met werkge
vers- en werknemersorganisaties en
woningcorporaties kan een optimale
oplossing bieden. Daarnaast biedt het
alternatieve plan tevens de mogelijk
heid de kosten van huisvesting voor
de arbeidsmigranten laag te houden
en kan er een einde gemaakt worden
aan de dubbele afhankelijkheid van
arbeidsmigranten.”
De werkgroep vindt daarnaast dat
tijdelijke vergunningen voortaan niet
meer voor tien jaar, maar voor vijf
jaar verleend mogen worden. Met een
eventuele eenmalige verlenging van
nog eens vijf jaar. Huisvesting zou
daarbij alleen toegestaan moeten
worden als er eerst voldoende wonin
gen gerealiseerd zijn voor de autoch
tone bevolking in de diverse dorpen.

Sta jij altijd klaar voor klanten én collega’s?

Medewerker Customer
Service
(fulltime)

Bij Metalwire in Horst zoeken wij een medewerker Customer Service.
Iemand die 100% servicegericht is, zowel richting onze klanten en
leveranciers als naar collega’s van onze overige afdelingen.
Lever jij een solide bijdrage aan onze
Customer Service afdeling?
Kijk voor meer informatie op www.limburgvac.nl en zoek op
vacaturenummer LV-77020
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Hij was een man van weinig woorden
Een woord... een kaart... een gebaar doen zo goed
als je iemand die je lief hebt verliezen moet.
We willen u hartelijk danken voor alle blijken van medeleven,
de enorme hoeveelheid kaarten en bloemen na het
overlijden van ozze pap en opa

Thei Kleuskens
echtgenoot van

Door Janssen
America, 23 oktober 1932

Jac Kellenaers

Horst, 10 januari 2021

Door
Peter en Ardy
Hans en Lisette †, Marij
Ron en Shenna
Javi
Daisy en Kevin
Linda †

echtgenoot van

Truus Kellenaers - Wijnen †
Zoveel betrokkenheid en de wetenschap dat hij bij zovelen
geliefd was, geeft ons de kracht om door te gaan.

Hofweg 12, 5966 NG America
Kinderen en kleinkinderen

Wij brengen Pap vrijdag 15 januari in besloten kring
naar het crematorium te Venlo-Blerick.

De schilder zet drie laagjes wit op onze rode muur,
dat doet de tijd ook met verdriet,
het zit er wel, maar je ziet het niet...

Als het leven niet meer gaat, zoals gehoopt
en je veel wordt ontnomen
als je moet toelaten dat een ander je moet helpen
en je leven allang niet meer jouw leven is
dan komt de tijd dat het einde goed is …..

Henk Berg

Dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, is thuis
rustig ingeslapen onze lieve en zorgzame man, pap en opa

13 oktober 1943

12 januari 2021

lieve man van

Gerda Berg - Hoogeveen
lieve pap en grapjes-opa van
Cindy en Twan , Ton
Shelly en Dennis
Inge en Frank
Jordy, Danny
Correspondentieadres:
Vierlingh 15, 5821 CV Vierlingsbeek
We nemen als gezin afscheid van pap op zaterdag
16 januari. Aansluitend wordt hij begraven op begraafplaats
Boschhuizen in Venray.
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers van
Hof te Berkel 25 voor de liefdevolle verzorging van Henk.

Geboren

Lumi

10 januari 2021
Dochter van
Vito Smedts en
Daisy van Berlo
Dentjesweg 26
5961 RN Horst

Geboren

Fieke

02 januari 2021
Dochter en zusje van
Marijn, Kim en Ward
Janssen
Vinkepas 5
5975 PN Sevenum

Lei Haegens

Lei vaan de Smid
* 9 december 1930

America

† 6 januari 2021

echtgenoot van

Tonny Haegens-Cremers
pap en opa van
Geert en Anita
Wouter, Anne
Rob en Jolanda
Luuk, Teun, Stef en Jonna

14.01.1931

14.01.2021

90 jaar
Os mam en oma
en overgrootmoeder

Truus
Roodbeen-Jacobs
Kronenberg

Pastoor Jeukenstraat 7, 5966 NL America
In het bijzonder willen wij huisarts Dr. L. Robins en Team Proteion
bedanken voor de goede en liefdevolle verzorging.
Wij hebben in een besloten kring afscheid genomen van Lei.

Te koop gevraagd. Vrijstaande
woning in Horst of in de nabije
omgeving. Oud/nieuw/bedrijfswoning
min 1000mtr perceel. Heb geen haast.
Ricktielen@gmail.com. 06-54337000
Zelfstandig Optidee Adviseur
Peggy Wismans
www.optidee.nl/peggy-wismans
tel: 06-48550730

Bedankt voor al jullie bezoekjes en kaartjes. Dit heeft veel
voor Henk betekend.

Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade.
Direct geld en vrijwaring, snel
opgehaald. Tel. 06 52 85 93 48.

Dankbetuiging

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de troostrijke
blijken van medeleven die we mochten ontvangen na het
overlijden van onze zoon en broer

Vincent Duijf
An, Jan, Jules, Janne,
Emile en Hélène

Dankbetuiging

Waar woorden tekort schieten,
spreekt de muziek.

Studenten gevraagd voor veebedrijf
America. Ook op zaterdag. Ben jij een
aanpakker? Bel 0653868247.

Wij nemen afscheid van ons gewaardeerde lid

Wij zijn op zoek naar hulp in de
huishouding.
Schoonmaakwerkzaamheden voor 4 uur
per week in Horst-America. Interesse?
Bel 06-10413605.

Lei Haegens
We zijn dankbaar voor zijn meer dan 70 jaar lidmaatschap
en alles wat hij voor onze vereniging heeft gedaan.
We wensen Tonny, kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte.
Bestuur, dirigent en leden
Muziekvereniging St Caecilia America

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven na
het overlijden van mijn lieve man, ôzze pap en trotse opa

Wim Verdellen
Uw lieve berichtjes, kaarten en bloemen hebben ons goed gedaan.
Wies, kinderen en kleinkinderen

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Poetshulp gevraagd voor de
vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00
in Horst. Graag een berichtje naar
nummer 06-14603277.

Kleding veranderen & repareren.
Atelier Helga Verheijen. Meterikseweg
119, 5961 CV Horst 077-3989139

Gezocht: boeken uit serie “Oud
Horst in het Nieuws” de nummers
1, 2, en 4. Tel 077 4743747

Verkoop inventaris,
einde kamerverhuur bovenwoning van
Douverenstraat 5 Horst locatie garage
Jos Willems. Keukeninventaris, elektro,
gas, fornuizen, boillers, magnetron,
bedden, kasten e d.
Verkoop 16-01-2021 van 10 tot 15 uur
0629531155 T Adriaans
Te koop: in goede staat zijnde
Toyota Yaris 1.0, 3 drs. Bwj. 2002.
Km. 193.200. APK tot 15-7-2021.
Vr. pr. 1.150 euro. Tel 06-42539270
Moeite met wis- of scheikunde?
Ik leg de lesstof graag op ‘n
begrijpelijke manier aan je uit.
Tel. 0623071246
Trap bekleden va €350,00 incl. tapijt
en leggen! Bel voor gratis prijsopgave
bij u thuis :0616374514
Woningstoffeerderij vd Broek
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Uitbreiding Bouwmensen Horst

Studenten ontwerpen nieuwe werkplaats
Opleidingscentrum Bouwmensen locatie Horst heeft plannen voor een nieuwe werkplaats voor de studenten
die worden opgeleid tot bijvoorbeeld metselaar en tegelzetter. Het ontwerp hiervoor wordt gemaakt door
studenten van de opleiding. Een nieuwe bouwplaats op het terrein moet daarnaast de verschillende stadia
van een bouwproject gaan verbeelden.

studenten die interesse hebben in een
beroep in de bouw. Samenwerkingen
met scholen voor het voortgezet onder
wijs en Gilde Opleidingen vinden we
daarbij heel belangrijk. Het is begrijpe
lijk dat een Dendron College of Raayland
niet alle middelen voor technisch
onderwijs in huis hebben. Wij kunnen zij
daarin faciliteren.”

Zomer 2022
De nieuwe loods wordt zo’n 1.000 vier
kante meter groot. Door drie groepjes
studenten zijn drie ontwerpen gemaakt,

waarvan er uiteindelijk één wordt geko
zen en daadwerkelijk wordt gebouwd.
De studenten worden zo veel moge
lijk bij het project betrokken. Geenen:
“Zij moeten hun plan ook presenteren
aan het bestuur en waar het kan gaan
ze meehelpen met de bouw.” Volgens
Mobers heeft het opleidingscentrum
geen grote haast met de bouw. “Ik ver
wacht dat eind van het jaar de schop de
grond in kan en dat we dan in de zomer
van 2022 erin kunnen.”
Tekst en beeld: Marieke Vullings

IETS TE VIEREN?

“Hoe vet is als je als 17-jarige kunt
zeggen: mijn eerste project staat
daarbuiten?”, zegt Thijs Geenen, loca
tiemanager. Studenten van het mid
denkaderfunctionaris bouw zijn de
afgelopen weken aan de slag gegaan
met de opdracht: maak een ontwerp
voor de nieuwe loods waar de toekom
stige vakmensen praktijkles krijgen.
Daarbij gelden enkele criteria, geeft hij
aan. “Zo moet er een vrij uitzicht zijn op
de bouwplaats, moet het gebouw mul
tifunctioneel zijn en duurzaam. Door het
plaatsen van zonnepanelen bijvoor
beeld en de opslag van water.” Op de
plek waar de nieuwe hal moet komen,
staat nu nog een kleine loods waar
de studenten les krijgen. Die voldoet

echter niet meer aan de eisen van de
tijd. Directeur René Mobers: “De bouw
wereld ontwikkelt zich snel. Als oplei
dingscentrum moeten we met die
ontwikkelingen meegaan en de nieuw
ste technieken laten zien. Niet alleen
voor leerlingen die van de middelbare
school komen, maar ook de zij-instro
mers. Er komt niet alleen een nieuwe
hal, maar ook een moderne bouw
plaats waarop de diverse stadia van een
bouwproject te zien zijn, van bouwput
tot fundering tot compleet bouwwerk.
Studenten leren hier wel de basisvaar
digheden, maar hebben bijvoorbeeld
voordat ze op stage gaan nog nooit
op een steiger van zes verdiepingen
gestaan. Daar willen we ze beter op

voorbereiden. Een zij-instromer heeft
daarnaast geen tijd voor een tweejarige
opleiding en wil het liefst zo snel moge
lijk aan de slag. Die mogelijkheid willen
we ook kunnen bieden.”

Faciliteren
Ook Limburg kampt de komende jaren
met ontgroening. Het aantal jongeren
daalt, terwijl de werkgelegenheid in
bijvoorbeeld de bouw enorm toeneemt.
“We hebben er graag jongens én mei
den bij”, zegt Mobers. “Daarnaast zien
we ook dat mensen zich, zeker in deze
tijden, gaan heroriënteren op hun baan
en naar andere sectoren gaan kijken.
We hopen dat deze nieuwe faciliteiten
een aanzuigende werking hebben op

KBO’s denken nog niet aan
naamsverandering

Te huur gevraagd:

GRASLAND
EN/OF

GROND
WAAR GRAS INGEZAAID
KAN WORDEN
tel.nr. 06 - 18 11 64 80

De KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) in Panningen heeft besloten van naam te veranderen om zo van het,
in haar ogen, stoffige imago af te komen. Volgens de vereniging is ook de ‘k’ van katholiek voor veel potentiële
leden een struikelblok. KBO’s in Horst aan de Maas herkennen aan de ene kant het probleem, maar denken
nog niet aan een naamsverandering.
“What’s in a name?”, zegt Peter Lalieu,
voorzitter van de KBO in Sevenum.
“De naam KBO Sevenum is 63 jaar oud,
maar wij zijn hier (met een naams
verandering, red.) op dit moment niet
mee bezig. Ondanks de coronacrisis
is de KBO Sevenum nog steeds een
bloeiende en groeiende vereniging.
Een stoffig imago heeft in mijn ogen
vooral te maken met de inhoud. Welk
programma en waar sta je als vereni
ging voor. Zelfs in coronatijd blijven we
zoeken naar mogelijkheden en activi
teiten voor onze leden. Uiteraard hoor
je ook wel eens van buiten de vereni
ging: ‘ik ben geen katholiek, als de ‘k’
van KBO verdwijnt word ik lid van jullie
vereniging’. Maar dat zijn maar enke
len. Het omgekeerde zal ook het geval
zijn en ook niet iedereen binnen onze
vereniging is katholiek.”
Dat beaamt ook Jac Verdellen, bestuurs
lid van de KBO in Horst. “Dat mensen
een probleem hebben met het woord
katholiek, hoor ik maar heel weinig. De

‘o’ van ouderen stoort hen veel meer.
Mensen tussen de 65 en 75 jaar willen
niet oud of bejaard worden genoemd.
Ze hebben het liever over senioren.”
Volgens Verdellen zijn ook in Horst
niet alle leden gelovig. “Er zijn nog
maar enkele activiteiten die direct het
geloof raken. Zo maken we elk jaar een
bedevaart met de fiets of de bus naar
Kevelaer. Daar gaan ook mensen meer
naar toe die dit gewoon een gezel
lig uitstapje vinden. We hebben leden
tussen 55 en 100 jaar oud, daar zit dus
40 jaar verschil tussen. Het is niet altijd
makkelijk om daar activiteiten voor te
organiseren.”

Senioren
Ook voorzitter Kees Cligge van KBO
St. Jan in Grubbenvorst merkt dat bui
tenstaanders vaak niet weten welke
activiteiten worden georganiseerd. “Het
stoffige imago heeft met de senioriteit
te maken en de daarop meestal afge
stemde activiteiten. Het is om die reden

dat veel afdelingen zoekende zijn naar
mogelijkheden om ‘jongere senioren’
aan te spreken en aan zich te binden.
Mensen worden gemiddeld ouder, maar
blijven daarbij ook vitaler dan voor
heen; op veler gebied ondernemen
zij nog van alles. De maatschappelijke
betekenis van een seniorenvereni
ging wordt daarbij pas later onder
kend. Hetzelfde doet zich voor bij het
zoeken naar vrijwilligers, waar de
spoeling ook steeds dunner wordt.”
De Grubbenvorster KBO profileert zich
al zo veel mogelijk als seniorenveren
ging. Volgens hem is het te kort door de
bocht om een stoffig imago en katho
liek met elkaar te verbinden.
Verdellen: “De KBO heeft nu een
maal een bepaald imago, daar kom je
niet makkelijk van af. Ik denk dat een
naamsverandering niet meteen meer
leden trekt. Het aanpassen van activi
teiten levert meer op.”
Tekst: Marieke Vullings

We zoeken naar een nieuwe collega’s voor de functie

TREKKER OPLEGGER/CONTAINERAUTO
CHAUFFEUR (FULLTIME)
Functieomschrijving:
Wij zoeken een nieuwe chauffeur (m/v) voor transport
van agrarische producten en losgestorte goederen.
Geen 9 tot 5 mentaliteit hebben en flexibel zijn
in verband met seizoenwerk.
Je hebt een affiniteit met agrarisch en grondverzet werk
en kunt goed in een team samenwerken.
Functie eisen:
Rijbewijs CE
In bezit van bestuurderskaart
HEB JE BELANGSTELLING VOOR DEZE FUNCTIE?
Stuur of mail dan jouw cv naar info@peetersmols.nl
onder de vermelding vacature chauffeur.
Transportbedrijf Peeters-Mols
Steeghoek 10, 5975 NR Sevenum | Tel: 077 - 467 1522
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Verdrietig en dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend,
hebben wij afscheid moeten nemen van ôzze lieve pap,
schoonvader en opa

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

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

Wiel Cox
Wij hopen dat jij je rust
nu hebt gevonden,
weet dat je in onze harten
voor altijd met ons blijft verbonden.
Op zaterdag 9 januari 2021
overleed in de leeftijd van 29 jaar

Wilco Vergeldt
zoon van

Leon en Loes
broer en oom van

Ramona en Erik
Myrthe, Veerle, Ruben
Luc en Brenda
Nico, Joeri
kleinzoon van

Jo Hermkens

* 22 maart 1930

† 9 januari 2021

Truus Cox - Lenssen †
Gerry Cox †
Ans Cox en Dick te Boekhorst
Rosalie
Sophie en Daan
Thea Cox en Arno van Lierop
Correspondentieadres:
Venloseweg 1, 5971 CG Grubbenvorst
t.a.v. Dhr. W. Cox
De afscheidsdienst vindt in besloten kring plaats.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van Hof
Te Berkel, Groene Kruis Thuiszorg en Hulp bij Dementie voor
hun fijne en liefdevolle begeleiding en verzorging.

Vanenakkerweg 3, 5973 PA Lottum
uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Graag hadden wij samen met iedereen afscheid willen
nemen maar gezien de huidige omstandigheden
doen wij dit in besloten kring.

Tel. 077 - 302 11 40

Met groot verdriet, maar tevens vervuld van mooie
herinneringen, geven wij u kennis van het overlijden van

Piet Wijnhoven

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Waat hedde ôs loate schrikke!

Hoije Wilco

echtgenoot van

Mien Wijnhoven - Van Velzen †
* Grashoek, 26 juni 1930

† Horst, 5 januari 2021

Weej vergeaten ôw noeits, en we wensen
ôw familie en vriende hiël vûl sterkte.
Oma Hermkens
Oëms en tantes
Neave en nichte
Bel dag & nacht
0478-515221
www.briensveld.nl

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Thea & Joop
Magda & Jan
Astrid
Jacqueline & Jan

Wij danken iedereen hartelijk voor de lieve woorden,
mooie kaarten en prachtige bloemen na het overlijden
van mijn lieve man, vader en opa.

HAN-MARK
ARENDSE

Ger & Mariet
Roy & Simone
Elle

Bert Ambrosius
Dit heeft ons veel steun en troost gegeven.
Riek, kinderen en kleinkinderen
Horst, januari 2021

José & Fred
Yvonne & Rob
Kim & Michel X
		Lucas

Correspondentieadres:
Familie Wijnhoven, Pastoorsveld 37, 5961 DT Horst
Door de beperkingen rondom het coronavirus heeft de
uitvaart in familiekring plaatsgevonden.

Binnen twee jaar worden 55.000 bomen
in gemeente geplant
Landschap Horst aan de Maas heeft een subsidie binnen om in deze gemeente 55.000 bomen te planten
van het ‘1 miljoen bomenplan’. De stichting gaat deze opdracht de komende twee jaar uitvoeren waarmee ze een impuls geven aan een gezonde leefomgeving met biodiversiteit in Horst aan de Maas.
Er worden dus in totaal 55.000 bomen
geplant. Denk hierbij aan erfbeplan
ting, landschappelijke beplanting, een
dorpsgaard of gewoon het aanleg
gen van een stukje bos. Iedereen met
een erf of grondperceel in het buiten
gebied van Horst aan de Maas kan
zich inschrijven om mee te helpen
met het bomenplan. Ook binnen de

bebouwde kom is er een mogelijk
heid om mee te doen. Een groepje
buurtbewoners kan dan een project
opstarten om de buurtomgeving te
vergroenen. Op minstens tachtig loca
ties in de gemeente worden nieuwe
vergroeningsprojecten gerealiseerd.
Wel moet er voldaan worden aan
een aantal voorwaarden. Deze zijn te

vinden op de website van Landschap
Horst aan de Maas. De stichting
beoordeelt dan de locaties op
geschiktheid, maakt beplantingsplan
nen, levert het plantmateriaal en
brengt ook onder andere boompalen.
Ook zorgt Landschap Horst aan de
Maas voor de nacontrole en nazorg
van de percelen.

1401 \ nieuws
Na een leven dat getekend werd door liefde, eenvoud en
zorgzaamheid is, voorzien van het H. Sacrament der Zieken,
toch nog onverwacht van ons heengegaan,
onze lieve mam, oma en oma Mien.

Mien Cox-Jacobs
echtgenote van

Frits Cox 1975 †

Hangjeugd rondom basisschool in Grubbenvorst
Basisschool OBS de Samensprong in Grubbenvorst heeft regelmatig last van hangjongeren. Dat meldt
de politie op haar Instagrampagina Wijkagenten Horst-Zuid.
De hangjongeren laten volgens de
politie de nodige rommel achter.
Dat de jongeren zich samenscholen
speelt zich voornamelijk af in de
avonduren. “Op de speelplaats en

in de portieken liggen regelmatig
sigarettenpeuken, blikjes en andere
dingen”, zegt de politie. “Zo jam
mer, want de school en buurt doen
er juist alles aan om het een beetje

netjes te houden.” De politie gaat
hier de komende tijd extra op con
troleren en waar nodig verbalise
ren. Overlast kon worden gemeld
via 0900 88 44.

Ze overleed in de mooie leeftijd van 91 jaar.
Jan en Sandra
Stan
Karlijn en Timo
Tiny en Geert
Loes en Paul, Tijn, Liv
Nicole en Nick, Nienke
Inge en Tij
Peter en Anja
Jarno
Tygo
Familie Jacobs
Familie Cox
Horst, 12 januari 2021
Convent 11, 5961 RE Horst
Gezien de huidige maatregelen zullen wij in familiaire kring
afscheid nemen van mam. Na de uitvaartdienst in
de parochiekerk van de H. Lambertus in Horst zullen wij
mam te ruste leggen bij pap.
Na zoveel jaren weer bij elkaar.

Kronenbergs initiatief

Gezinsmaatje helpt ouders en
kinderen bij thuisonderwijs
De lockdown in Nederland wordt met nog eens drie weken verlengd.
Scholen en kinderopvang mogen waarschijnlijk wel al eerder de
deuren openen. Veel ouders lopen echter al op hun tandvlees doordat
ze naast hun eigen werkzaamheden, ook hun kinderen moeten ondersteunen bij het thuisonderwijs. Het gezinsmaatje kan daarbij misschien uitkomst bieden.
Het gezinsmaatje is een initiatief
van de uit Kronenberg afkomstige
Marleen Wijnen en haar echtge
noot Leon. In haar omgeving zag
zij ouders worstelen met hun dub
bele functie. “Voor ouderen worden
gelukkig veel activiteiten geor
ganiseerd die hun ondersteunen
in deze rare tijden. Denk aan een
wandelmaatje, kaartje sturen of
een muziekoptreden. Het lijkt ech
ter dat voor jonge ouders, die werk
en gezin moeten combineren, geen
aandacht is. De kinderen hebben
overdag aandacht nodig, waardoor
het werk vaak wordt verschoven
naar de avonduren. Terugvallen
op grootouders kan niet altijd, ook
vanwege corona. Tijd voor henzelf
is er dan niet, waardoor een burnout al snel op de loer ligt.”

Wij kunnen
makkelijk
bijspringen

Zelf heeft ze ook al eens ouders
haar hulp aangeboden. “Wij kun
nen makkelijk bijspringen. Maar ik
weet ook dat veel mensen het las
tig vinden hulp te vragen. En voor
noodopvang komt niet iedereen in
aanmerking.” Ze besloot dit idee

verder te ontwikkelen en vraag
en aanbod aan elkaar te koppe
len. “Ik wil zo de ouders een beetje
ontlasten. Het is de bedoeling
dat het gezinsmaatje, in samen
spraak met de ouders, in huis komt
en daar de kinderen ondersteunt.
Denk daarbij aan het begeleiden bij
het maken van schoolopdrachten,
samen een boek lezen of een spel
doen. Zo kunnen ouders ongestoord
enkele uren werken, naar de dok
ter gaan of een wandeling maken.
Mijn man en ik bemiddelen tus
sen de beide partijen en zijn zelf
ook gezinsmaatje als dat nodig is.
Het is vrijwillig en in vertrouwen,
maar uiteraard niet vrijblijvend.
Tot nu toe hebben zich zes mensen
gemeld die een gezinsmaatje willen
zijn, waarbij ook enkele twintigers
en sommige met een onderwijsach
tergrond.” Er worden alleen ouders
en gezinsmaatjes uit Kronenberg
aan elkaar gekoppeld. “We willen
dat de lijnen kort zijn en dat men
elkaar kent. Maar misschien wordt
het idee ook wel opgepikt door
andere dorpen. Elkaar dan helpen is
handig.” Neem voor meer informa
tie contact op met Marleen Wijnen
via mhpwijnen@gmail.com

Tekst: Marieke Vullings
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Adver torial

Operatie in Barcelona

Kinderopvang ’t Nest
in actie Vur Sanne
Sanne is ziek, ernstig ziek,
en heeft een levensreddende
operatie in Barcelona nodig
om weer een toekomst te
krĳgen. Wĳ willen graag ons
steentje bĳdragen, zodat zĳ
de operatie kan krĳgen die ze
nodig heeft.
’t Nest is een organisatie die
lokaal betrokken is en graag
weet wat er in de buurt van
onze locaties leeft en speelt.
Vanuit die gedachte hebben
kinderen op onze opvang wenskaarten gemaakt Vur Sanne.
Die kaarten verkopen we in
setjes van zes, voor €5,-. Wil jij
deze actie steunen en originele
wenskaarten ontvangen?
Bestel ze dan via:
www.kinderopvanghetnest.nl/
wenskaarten-vur-sanne

Samen sterk vur Sanne!

Het Annapark in Venray wordt omgetoverd tot een unieke plek voor wonen,
werken, recreatie, zorg en meer. Het park
wordt gerevitaliseerd, karakteristieke
gebouwen blijven behouden en krijgen
andere functies.
Een van de nieuwe deelplannen wordt
de woonwijk Annahaeghe. Hier worden
onder andere riante Parkvilla’s op zeer
ruime kavels gerealiseerd. Interesse?

UNIEK WONEN IN HET MONUMENTALE
ANNAPARK TE VENRAY
• Riante lichte woonkamer met dubbele openslaande deuren naar de tuin
• Woonkamer met een erker of grote ramen met luiken
• Zeer ruimtel�ke, open keuken met mogel�kheid voor een kookeiland
• Toch nog extra ruimte nodig? Een uitbouw op de begane grond is mogel�k
• Een ruime, aangebouwde berging direct naast de woning
• 3 ruime slaapkamers op de verdieping
• Badkamer met ligbad en douche, separaat toilet op de verdieping
• Een vaste trap naar de 2e verdieping
• 2e Verdieping met ruimte voor extra slaap-, werk- of speelkamer en berging

Enkel Parkvilla 50 beschikbaar! Geïnteresseerd?
Neem snel contact op met Peelrand Makelaardij
0478 56 88 46 of kijk op www.annahaeghe.nl
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Poll

opinie \ 1401
eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Kabinet heeft goede coronakoers
gevaren in 2020
Het jaar 2020 zit er alweer op. Het jaar wat met recht het coronajaar genoemd mag worden en men kijkt nu vooral positief uit naar verbeteringen en versoepelingen. Het kabinet heeft een flinke vinger in de pap van 2020 gehad. Maar heeft het wel alles in goede banen geleid?
Premier Rutte en minister De Jonge van
Volksgezondheid kregen dinsdag 5 januari in
een extra debat scherpe kritiek op de aanpak
van het vaccinatieplan. Ook werd er een aan
tal keer stilgestaan bij de beslissingen die zijn
genomen door het kabinet in 2020. De oppositie
was streng en vond dat het kabinet gefaald had.

Er werden volgens hen vage beslissingen genomen
in het afgelopen jaar die voor veel ophef zorgde.
Achteraf is het lastig om te zeggen of het kabi
net goede of slechte beslissingen heeft genomen.
In het algemeen kun je zeggen dat het kabinet goed
werkt heeft verricht. De meeste strenge maatrege
len waren duidelijk: op slot of niet? Aan de andere

kant was ook een aantal maatregelen niet duidelijk.
Zo was er na de laatste persconferentie veel ondui
delijkheid welke winkels nu wel en welke niet open
mochten.
Kabinet heeft goede coronakoers gevaren in 2020.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 01

De bieb kan niet zonder gemeentelijke subsidie
BiblioNu vroeg enkele weken geleden een bijdrage aan het College van B&W als tegemoetkoming voor de kosten die er gemaakt moeten worden
voor de verhuizing naar ‘t Gasthoês in Horst.
Het college wees de aanvraag af, met als argu
ment dat alle organisaties zelf voor de verhuis
kosten naar ‘t Gasthoês moeten zorgdragen.
In plaats daarvan stelde het college 10.000 euro
beschikbaar. De SP vindt dat het college op
dit besluit moet terugkomen, mede omdat de
bibliotheekorganisatie al met tekorten kampt.
Op facebook reageert Roel Sanders: “De biblio
theek heeft een aantal belangrijke maatschap

pelijke functies, draagt onder andere bij aan de
strijd tegen vereenzaming, laaggeletterdheid en
heeft een belangrijke culturele en educatieve func
tie. Als gemeente Horst aan de Maas een fatsoenlijk
cultureel centrum van ‘t Gasthoês wil maken zullen
ze de cultuur niet als sluitpost moeten behandelen.
Kunst en cultuur kosten de gemeenschap geld maar
dit wat het de gemeenschap er voor terug geeft is
niet in geldelijke waarde uit te drukken.” Dat vindt

Werken
in 2021?
Ondanks de afstand staan wij nog steeds voor je klaar! Of je nu
in de agro, food of industrie wilt werken, bij AB Werkt hebben
we tijdelijke én vaste banen. Regelmatig zijn we op zoek naar:

• Teeltmedewerkers
• Logistiek medewerkers
• Dierverzorgers veehouderij
• Teamleiders productie en food
• Hoveniers en groenvoorzieners
• Operators
• ... en nog veel meer!

Interesse? Neem contact op via horst@ab-werkt.nl
Onze recruiter Anouk denkt met je mee!

AB Werkt
Spoorweg 6 | Horst | 077 - 39 808 83

ook Paul Coppus: “Cultuur en kennis moet voor
iedereen laagdrempelig bereikbaar blijven.”
John van Helden denkt dat de verhuiskosten ook
creatief opgelost kunnen worden. “Ik ga er vanuit
dat er genoeg mensen zijn die daarin mee wil
len helpen. Leuk om hier als college eens over na
te denken. Creativiteit boven geld, het zou zo maar
kunnen helpen.”

Met een glimlach goed kauwen!

MollKunstgebit.nl
Bel voor een afspraak 077 35 153 21

Celzoutenmengsel

(Pot 300 gram)

Ondersteun je gezondheid met een
celzoutenmengsel van Sonnenmineral.
Bijvoorbeeld energie, winter etc.
Van € 23,10 voor

€ 18,50

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

| 5964 AA Meterik | T 077 230 00 15
St. Jansstraat 5Edelstenen
Salon
Winkel
Etherische oliën
Boeken Bloesem remedies

Streekemoties

Column

Kantmode,
pronk & passie
De Engelse uitdrukking
‘Fine feathers make fine birds’
(goede veren maken goede
vogels) vat het mooi samen:
veren spreken mensen aan, net
zoals kleding. Dit is al zo sinds
Adam & Eva zich naakt voelden.
Als we de portretten van beroemde
persoonlijkheden uit de Gouden
Eeuw zien valt meteen op dat
de kunstige klederdracht en het
indrukwekkende schildertalent
twee kunsten ineen waren. De kle
dingstukken werden gemaakt met
peperdure stoffen en verfraaid met
geraffineerde kant en broderie.
Het creatieve ontwerp en het talent
van de kantmaaksters vertelde veel
over de maatschappelijke status van
de bezitters. Veel kant, hoge stand.
De opkomst en de bloei van kant
mode loopt parallel met het begin
van de Renaissance en de bloeiende
handel in de late Middeleeuwen.
Het gebruik van kant was zeer ver
bonden met de katholieke kerk, de
liturgie en de hoogwaardige plaats
bekleders. Het stralend wit van
het kant was reflecterend licht in
de relatief donkere kerkatmosfeer.
Ook zorgde het kant voor een opval
lend contrast op de zwarte togen
van de geestelijke leiders. Natuurlijk
werd het ook als religieus symbool
gezien: wit, puur, maagdelijk, heilig.
Kant-pronk door religieuze passie.
Hoe hoger de geestelijke stand, hoe
meer kantkunst. Kant was klasse.
Ook de adel, de hogere bourgeoi
sie en later de middenstand had
den een gezegende relatie met de
kantkunst. Slechts een eeuw gele
den waren in onze streek kunstvolle
kantmutsen (de Limburgse toer) de
pronkstukken van de betere boe
renstand. De handgekloste hoofd
bedekkingen en hun begunstigde
draagsters sierden de eerste rijen
van de kerk tijdens de heilige hoog
mis. En kantmode voor de aarde op
vandaag? Dat heeft bij voorkeur een
kleine fijne vorm. Hoe kleiner het
kantaandeel, hoe duurder. Bestel
maar eens een nachthemdje van
een Italiaans pronkmerk. Je zult
zien dat je voor die prijs meerdere
pyjama’s kunt kopen. Passie houdt
van pikante tintjes en kantige prij
zen. Ten slotte nog een kantteke
ning: in het Horster Kantmuseum
kun je bijna alles te weten komen
over kantcultuur. Ontdek de passie
voor kant.
Theo Kerstjens

1409
01

GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Telefoon
077 - 477 9777
Openingstijden gemeentehuis
Maandag: 8.00 tot 20.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 8.00 tot 17.00 uur
Openingstijden gemeentewerf
Maandag t/m vrijdag
Ochtend: 7.30-12.00 uur
Middag: 12.30-16.00 uur

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

Van start gegaan

Meldpunt Fouten
in Overheidsregistraties
In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties jouw gegevens. Het gaat om gegevens
van burgers, bedrijven en bijvoorbeeld gebouwen. Het is dus belangrijk dat al die gegevens
kloppen. Staat er toch een fout in een registratie? Dan moet deze snel worden hersteld. Het
nieuwe Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties kan hierbij helpen.
Wie een fout wil laten corrigeren, meldt

Gemeenteraad

de Rijksdienst voor Identiteits-

dit bij de organisatie waar het om gaat.

gegegevens (RvIG).

Soms lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat niet

Wilt u voorbeelden zien van meldingen

duidelijk is bij welke organisatie iemand

van fouten in overheidsregistraties en

moet zijn. Daarom is er vanaf nu het

hoe het werkt? Kijk dan op onze website

Gemeenteraad wordt bijgepraat over actieplan sociaal domein en uitbreidingsplannen

Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties

voor meer informatie:

bedrijf Hoebertweg 15 America.

(MFO). Het MFO is onderdeel van

www.horstaandemaas.nl/nieuwsoverzicht.

Digitale themabijeenkomst
Op dinsdag 19 januari wordt de

besluit van de raad gevraagd, maar het

gemeenteraad bijgepraat over twee

college kan uiteraard rekening houden met

onderwerpen: evaluatie Actieplan Sociaal

de standpunten van de raadsleden in de

Domein en de Concept zienswijze tegen

deﬁnitieve zienswijze

het ontwerp besluit Hoebertweg 15
America. Vanwege de coronamaatregelen

Meekijken

is een bijeenkomst in de raadzaal niet

Wilt u meekijken? Dat kan via

mogelijk. De (burger)raadsleden volgen

horstaandemaas.nl. en de facebookpagina

via een videoverbinding presentaties

van de gemeenteraad (RaadHadM).

en wisselen met elkaar van gedachten

De themabijeenkomst start op dinsdag

over de verschillende onderwerpen.

19 januari om 20.00 uur.

Deze themabijeenkomst is openbaar.
Via horstaandemaas.nl en facebook kan
iedereen meekijken.
Evaluatie Actieplan Sociaal Domein
Het Actieplan Sociaal Domein is in 2019
aan de gemeenteraad aangeboden. Het
plan richt zich op acties die op korte
termijn resultaat opleveren m.b.t. kosten of
veranderingen. In een presentatie wordt op
hoofdlijnen inzicht gegeven over het verloop
en de resultaten van alle acties, Ook is er
aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en
uitdagingen in 2021.
Concept zienswijze ontwerp vergunning
Hoebertweg 15 America
De provincie heeft in 2019 een aanvraag
omgevingsvergunning ontvangen voor de
uitbreiding van het bedrijf Hoebertweg 15
in America. Met betrekking tot de verdere
procedure vraagt de provincie om een
eindadvies van het college van B en W.
De gemeenteraad bespreekt de concept
zienswijze van het college. Er wordt geen

Dat is een felicitatie waard!
Afgelopen week is burgemeester Palmen op bezoek gegaan bij mensen die een mooie
mijlpaal te vieren hadden. Zo bezocht de burgemeester de 100-jarige meneer Reijnders
en het echtpaar Kellenaers-van Rengs die hun 65-jarig huwelijksjubileum vierden.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

10

politiek \ 1401

CDA Horst aan de Maas

We gaan beginnen

Of eigenlijk zijn we al begonnen. Deze week vond de eerste raadsvergadering van 2021 plaats. Het raadswerk daarentegen stond niet stil
maar is eerder alweer opgepakt. Daarmee is ook de gemeenteraad
van Horst aan de Maas begonnen aan een jaar dat draait om perspectief.
In de eerste plaats bieden de ver
schillende vaccines uitzicht op het
terugkeren naar de samenleving
zoals we die kennen met de les
sen die we hebben geleerd in 2020.
Met een beetje geluk keert de spon
taniteit weer terug in onze levens.

D66+GroenLinks

We kunnen weer onaangekondigd bij
de buren op bezoek, familie ontvan
gen en een knuffel geven aan onze
naasten zonder te bedenken of ze
kwetsbaar zijn.
In de tweede plaats bieden de aan
komende Tweede Kamerverkiezingen

uitzicht op een nieuwe standaard
voor de komende vier jaar. Ook
in onze dorpen gaan de verschil
lende partijen hun perspectief voor
Nederland en Horst aan de Maas
schetsen. Voor het CDA is het duide
lijk: de Noord-Limburgse mentaliteit
moet beter doorklinken in Den Haag.
In de derde plaats gaan de lokale
partijen uitzicht geven op hun plan
nen voor Horst aan de Maas tussen
2022 en 2026. De eerste voorberei
dingen voor de gemeenteraadsver

kiezingen van 2022 zijn begonnen
en we kijken vooruit. Hoe gaan we
ervoor zorgen dat het in alle dor
pen prettig opgroeien, opvoeden en
oud worden blijft? En wie gaan deze
uitdaging samen met en namens
alle inwoners oppakken? Bij de ant
woorden hebben we allenmaal een
gevoel, nu nog het perspectief.

Hielke Hertsig,
Burgerraadslid

Tankstations voor groene waterstof

Auto’s zullen in de toekomst worden aangedreven door zowel elektrische energie uit batterijen als door
waterstof. Onderzoeken tonen aan dat beide systemen nodig zullen zijn.
Het aantal elektrische auto’s neemt
in rap tempo toe. De eerste water
stofauto’s rijden al in Nederland en
in Duitsland wordt al een heel net
met waterstofstations uitgerold.
Dat is ook hier nodig omdat het dan
echt gaat lopen met de verkoop van
auto’s.
Nu wordt waterstof nog gemaakt uit
aardgas. Dat is niet duurzaam. Beter

is de productie uit groene elektri
citeit, dus zonnepanelen en wind
molens. Windmolens leveren zowel
dag als nacht energie. Zonnepanelen
leveren, als de zon schijnt, vooral
energie tussen 10.00 en 16.00 uur.
Veel stroom dus in een korte peri
ode. Het net heeft vaak moeite om
die pieken te verwerken en ook komt
er dan stroom beschikbaar die heel

SP Horst aan de Maas

goedkoop is. Molens en zonnestroom
dan afknijpen zou zonde zijn. Die
echt heel goedkope stroom kun je
in batterijen opslaan en vervolgens
of terug leveren als de stroom meer
opbrengt, of in kleine installaties
omzetten in waterstof. Door strate
gisch plaatsen te kiezen kan dan het
elektriciteitsnet ontlast worden en
krijgen we echte groene waterstof.

echter vertrouwen in dat geleidelijk
iedereen in de raad het belang van
de door D66+GroenLinks en de PvdA
ingediende motie zal inzien.

Thijs Lenssen

Bestemmingsplan en visie leidend of de wil van een bedrijf?

Onder grote druk werden in november de plannen voor de bouw van groenteverwerkingsbedrijf Hessing
er doorgedrukt. Het bestemmingsplan werd gewijzigd omdat het bedrijf zich wilde gaan vestigen op
Californië 2.
Hessing werd als ‘redmiddel’ gezien
vanwege onder andere de nieuwe
werkgelegenheid. Zeer twijfelach
tig omdat er drie andere produc
tiebedrijven (Belfeld, Helmond en
Schwalmtal) gesloten zouden worden
en er een groot aantal flexwerkers,
waaronder vooral arbeidsmigranten,
ingeschakeld zouden worden. Nu is

Daarom hebben wij in de laatste
raadsvergadering een motie inge
diend om het college te vragen ini
tiatieven voor de ontwikkeling van
een tankstation voor groene water
stof verder aan te gaan jagen. We
waren erg blij dat het college achter
ons voorstel stond en ook de SP en
PvdA achter ons voorstel kregen. Niet
iedereen in de raad stond nog achter
dit voorstel om er echt energie in te
stoppen deze duurzame mogelijkheid
te laten ontwikkelen. We hebben er

bekend geworden dat Hessing ineens
de keuze heeft gemaakt zich niet te
vestigen in Californië 2, maar elders
op Greenport Venlo.
De SP heeft vragen gesteld hier
over aan het college ter opheldering.
De indruk bestaat nu dat Hessing in
dit dossier volledig de regie had en
heeft en dat het college dat heeft

VVD Horst aan de Maas

toegelaten. Dit wordt versterkt door
de lange geheimhouding van de
naam van het bedrijf en het honore
ren van het college van dit verzoek
van het bedrijf. De SP vraagt in het
verlengde daarvan of er beleid is
vastgesteld met betrekking tot het
wel of niet niet-openbaar maken van
informatie.

Volgens de SP richten de bezwaren
van de buurten rondom Californië 2
zich tegen de bestemmingsplanwijzi
ging. De SP vraagt het college of die
bereid is om de bestemmingsplanwij
ziging met betrekking tot Californië 2
terug te draaien naar de oorspronke
lijke bestemming, zodat daadwerke
lijk tegemoet gekomen wordt aan de
bezwaren van de buurten. Ook vraagt
de SP of de gemeente de kosten die
gemaakt zijn om het bestemmings
plan aan te passen ten behoeve van

Hessing bij Hessing in rekening heeft
gebracht.
Tot slot kunnen er nu vraagtekens
gesteld worden bij de opmerkingen
over ‘werkgelegenheid, investerin
gen in taalonderwijs en integratie
van arbeidsmigranten’. Worden deze
nu de verplaatsing naar Greenport
een feit is, nog wel waargemaakt?

Michael van Rengs

Verbazing en frustratie bij dorpsraden

Onlangs kregen we als gemeenteraad een brief van de dorpsraad uit
Hegelsom. Zij sprak in haar brief over gebrek aan alertheid, betrokkenheid en communicatie vanuit het gemeentelijk apparaat.
Ook kregen we een verslag van het
dorpsradenoverleg. Dorpsraden uit
ten daarin hun verbazing dat de
gemeente 45.000 euro minder wil
gaan uitgeven aan de dorpsraden.
Wat bleek: dorpsraden waren hiervan
niet op de hoogte gesteld. Deze gel
den worden gebruikt om initiatieven
in dorpen te ondersteunen.

Dorpsraden spreken ook over frustra
ties bij inwonersinitiatieven die niet
meer kunnen rekenen op de nodige
steun van de gemeente. In het coali
tieakkoord (2018-2022) van het CDA,
Essentie, D66+GroenLinks en PvdA
staat hier het volgende over: ‘We sti
muleren zelfsturing door inwoners.
Inwonersinitiatieven met draagvlak

van inwoners krijgen ondersteuning
van de gemeente. Met speciale aan
dacht voor kleinere dorpen’.
Maar de realiteit staat er haaks
op, zoals de dorpsraden omschrij
ven. Dit baart hen zorgen. Zo wordt
omschreven dat toezeggingen niet
worden nagekomen, processen ver
traagd en er niet goed word gecom
municeerd. Dat dorpsplatforms
aanbieden het werkproces van de
gemeente onder de loep te nemen,
is dat niet de omgekeerde wereld?

Voor ons was deze reactie geen ver
rassing, we horen steeds vaker deze
verhalen van inwoners van onze
gemeente. In de raadsvergadering
van 26 januari gaan we vragen stel
len hoe dit kan en wat het college
denkt hieraan te kunnen doen, en
vooral ook op welke termijn. Wij blij
ven het telkens weer herhalen: kom
afspraken na en communiceer duide
lijk. Gewoon. Doen.
Imke Emons
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15-vragen aan

Devinyo Stappers Grubbenvorst
Ik zou heel graag een aap willen zijn,
ze zij zo vrij in de natuur en kunnen
dus alles doen wat ze willen.

Hoe wil je graag dat anderen je
zien als ze je voor het eerst ontmoeten?

Hoi

Ik hoop dat ze me zien als een leuk,
aardig en grappig persoon waar je
goeie vrienden mee kan woorden.
Daarnaast wil ik ook graag iemand
zijn die mensen vertrouwen.

Column

Terugblik

Wat zou je nooit meer overdoen?

Als je me vorig jaar had verteld
dat alles wat ik nog niet eens
gepland had, alsnog gecanceld
zou worden. Dat als de pleuris
uitbreekt in Nederland we er
allemaal nog wel voor moeten
zorgen dat we onze kont
kunnen afvegen.
Dat ik wekelijks zit te wachten
tot er twee mannen tijdens een
persconferentie gaan vertellen dat
ik wel of niet naar buiten mag.
Dat knuffelen als levensgevaarlijk
wordt geschouwd en tevens
harstikke illegaal is. Net als twee
mensen op de koffie uitnodigen,
don’t you dare! Dat ik alle
werkzaamheden en lessen thuis
ga doen achter een webcam
zonder broek aan. Dat mijn
schermtijd verdubbelt naar een
getal dat ik echt niet hard op durf
uit te spreken. Dat we het eten
van een restaurant thuis opeten
zonder kaarsen en een correct
gedekte tafel. Dat ik in de rij
moet staan voor de supermarkt
in plaats van voor een festival.
Sterker nog, dat er helemaal geen
sprake is van een feestje of een
festival. Dat overdag een rondje
lopen het hoogtepunt van de
dag zou worden. Dat ik driekwart
jaar met een mondkapje op mijn
eigen adem in mijn gezicht moet
blazen. Nou, dan had ik je echt
niet geloofd. Overigens ben ik
de keukentafel wel erg gaan
waarderen nu we er nog steeds
regelmatig spelletjes spelen.
2020 was een jaar voor in de
boeken. Hoe bizar was dit jaar?
Had jij dit verwacht? En het gaat
nog steeds door. We zijn er nog
niet van af. Ik kan me heel goed
voorstellen dat dit voor heel veel
mensen echt heel pittig is. Binnen
blijven, weinig sociaal contact
en thuis is niet meer écht thuis.
Thuis is nu werk, school én thuis.
Hou dat nog maar eens uit elkaar.
Een oplossing heb ik niet, maar
wel een paar motiverende woor
den; denk aan elkaar, praat met
elkaar en help elkaar. We got this!

Ik ben de
keukentafel erg gaan
waarderen

De basisschool zou ik nooit meer
overdoen, dat was zo stom. Het
leek alsof heel veel leraren de pik
hadden op mij en mijn vrienden
en dat haalde de lol er een beetje
vanaf. Met mijn vrienden spelen
maakte ‘t wel altijd weer beter.
Mijn favoriete vak was toenterijd
gym, want tijdens gym kon je
gewoon lekker alles doen wat
je wilde. Spelling maakte de
basisschool ook minder leuk, omdat
ik daar nooit goed in was.

Wat zou de beste uitvinding zijn?
Een uitvinding waardoor je een
koelkast als rugzak kan gebruiken en
ook altijd eten bij je hebt zou echt
megacool zijn.

Wat zou je eens opnieuw willen
doen of beleven?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Devinyo Stappers
14
Grubbenvorst
Dendron college

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Naar een warm land zoals Spanje,
zodat ik met mijn familie lekker
aan het zwembad kan zitten en kan
zwemmen

Wat zou je nooit weggooien?
Mijn telefoon zou ik nooit
weggooien, ik gebruik hem iedere
dag heel vaak en wil altijd wel
bereikbaar zijn.

In welke bestaande filmwereld
zou je willen leven?
De Star Wars-films lijken me echt
geweldig om in te leven. Het lijkt me

gaaf om door de ruimte te reizen en
met ‘lightsabers’ mensen te bevech
ten.

Geloof je in buitenaardse wezens?
Half. Ik geloof dat er iets van leven
naast ons in het heelal is, maar
of het is zoals in de films weet ik
niet.

Ben je meestal te vroeg, precies
op tijd of te laat?
Ik ben altijd precies op tijd en ik vind
het heel stom als mensen te laat zijn
daarom ben ik het zelf ook niet.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- en zaterdagavond?
Op die avonden ga ik graag gamen
met vrienden of ga ik lekker gezel
lig met mensen wat doen. Ik wil in
ieder geval niet alleen zijn.

Problemen met
uw kunstgebit?

leven?

Ben je bijgelovig?
Ik ben niet bijgelovig, omdat ik het
allemaal maar een beetje onzin vind.
Bijgeloof wordt op niks gebaseerd en
niets wordt met feiten beredeneerd.
Het is ooit zo in de wereld gekomen
en dat gaat helaas nu niet meer weg.

Ik wil vooral veel lol hebben en wat
nuttigs maken van mijn leven dus:
veel feesten, veel geld verdienen,
veel met vrienden omgaan en doen
wat ik leuk vind. Ik wil niet dat ik
later denk dat ik een beter leven had
kunnen leiden, terwijl ik de kans heb
gehad op een topleven.

Als je een dier was, welk dier zou
dat dan zijn?

Tekst: Teun van Zon

HET IS TIJD VOOR

reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
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gespecialiseerd in klikgebitten
r
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Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan
t!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hors

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

De carnaval toen mijn vader prins
was, dat was zo leuk. Omdat mijn
vader prins was, was het natuurlijk
Wat is je favoriete sociale medium? extra speciaal. Het was ineens
anders dan normaal, je ging vaker
Het sociale medium waar ik de
ergens heen je deed vaker mee
meeste tijd op spendeer is Discord.
met bijvoorbeeld een polonaise.
Daarop kan ik bellen met mensen
De leukste herinneringen die ik
met wie ik een game ga spelen.
aan die tijd heb is de receptie waar
allemaal mensen ons gezin ons
Wat is je favoriete game?
kwamen feliciteren en we tot laat in
Mijn favoriete game is Minecraft.
de nacht door gingen feesten.
Ik speel het vaak met een hele boel
mensen en ik vind het idee achter
het spel erg leuk.
Wat zou je nog willen doen in je

VOOR BINNEN ÈN
BUITEN. 9% BTW

Vestiging Sevenum
Van Vlattenstraat 169
5975 SE Sevenum

T 077 467 23 25
E info@dirckxgroep.nl
W www.dirckxgroep.nl
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Tweede
soloalbum
Jack Poels
Zanger Jack Poels uit
America, frontman van
Rowwen Hèze, brengt op
vrijdag 26 februari zijn
tweede soloalbum ‘II’ uit.
Dat kondigde de artiest op
donderdag 7 januari aan.
In maart vorig jaar bracht Jack
Poels het album Blauwe Vear
uit. Nog geen jaar later is er dan
het tweede album met in totaal
twaalf liedjes. “Door alle COVIDrestricties en gecancelde tours
ben ik meer gaan schrijven en
schilderen”, aldus Poels op zijn
website.

Coachingpraktijk in scheidrechters
gebouw
Wethouder Han Geurts heeft onlangs het pand van Nancy Hendrix geopend in Horst. Hendrix gaat een
clublokaal van de Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray e.o. gebruiken voor training- en coachingpraktijk
Natuurlijk Nancy. Wethouder Han Geurts koppelde beide partijen aan elkaar. “Vanuit de gemeente willen wij
dat de accommodaties in de Kasteelse Bossen zo optimaal mogelijk gebruikt worden en ik zie in deze samenwerking een goede match.” Stan Verhaag, voorzitter van de scheidsrechtersvereniging opende ook het pand.
Hendrix biedt groepstrainingen aan, maar ook individueel kunnen geïnteresseerden bij haar terecht.

De Heldense Bossen B.V. is een ANWB 5-sterren camping
met een groeiende populariteit. Wij zoeken een
gemotiveerde, proactieve en betrokken administrateur
en collega voor het zelfstandig uitvoeren van een
volledige bedrijfsadministratie.

Administrateur m/v
(20 uur per week)

Functietaken
Tot de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden
behoren onder andere:
• controle en verwerking van in- en verkoopfacturen,
kas en bank;
• administratieve ondersteuning van de receptie en
het reserveringssysteem;
• opstellen van btw-aangiftes en toezicht houden op
overige belastingen en verplichtingen;
• verzorgen van de maandcijfers en analyseren van
afwijkingen i.o.m. de directie;
• verwerken van noodzakelijke memoriaalboekingen;
• inrichting en onderhoud grootboek in Exact Online
en het actualiseren van stamgegevens;
• opstellen en actualiseren van de
investeringsbegroting, liquiditeitsbegroting en
meerjarenbegroting;
• initiëren van kostenbesparingen en beheersing van
het werkkapitaal;
• werkzaamheden voor de jaarafsluiting t.b.v. de
accountant;
• meedenken in het professionaliseren en kwalitatief
verbeteren van bestaande bedrijfsprocessen;
• ondersteuning directie, aansturen medewerkster
financiële administratie.
Wij vragen:
• afgeronde opleiding “Bedrijfsadministrateur” niveau 4
of soortgelijke opleiding (MBO+ of HBO denkniveau);
• bedrijfsadministratie: > 5 jaar ervaring in een
vergelijkbare functie als medewerker financiële

administratie / administrateur / assistent controller;
• Exact online: > 5 jaar ervaring;
• Microsoft Office: > 5 jaar ervaring en affiniteit met
Excel;
• ervaring met financiële analyses, begrotingen en
rapportages;
• zelfstandig, accuraat, kritisch, communicatief en
zorgvuldig met gepaste verantwoordelijkheid;
• extra uren te werken indien de situatie hierom
vraagt.
Wij bieden:
Wij willen samen met jou voorop blijven lopen en
verduurzamen om onze gasten ook in de toekomst
een fantastische vakantie te bezorgen. Wij bieden
een zelfstandige baan voor 20 uur per week met
een marktconform salaris, fijne collega’s en een
leuke, motiverende werksfeer. Verder dagen we
je uit om mee te denken in procesverbetering en
professionalisering.
Solliciteren:
Je bent geïnteresseerd in deze functie? Dan zien
wij je motivatiebrief inclusief CV graag uiterlijk
24 januari a.s. per mail tegemoet, t.a.v. van
mevr. Linda Peeters, medewerkster personeelszaken.
E-mail adres personeelszaken@deheldensebossen.nl.
Voor nadere informatie kun je contact opnemen
met Linda Peeters of Sietse Tienkamp (directeur)
via telefoonnummer: 077 307 24 76

De Heldense Bossen 6 • 5988 NH Helden • WWW.DEHELDENSEBOSSEN.NL

Door covid ben
ik meer gaan
schrijven

“’Blauwe Vear’ schreef ik voor
het virus. Deze (het tweede
album, red.) schreef ik tijdens.
Toen was er nog niks aan de
hand. Hoe het er straks uit gaat
zien weet nu ook niemand.
Ik denk beter. Gelouterd door
alles wat we nu meemaken.”

Uitbater stopt

Café Boëms
Jeu te huur
Boëms Jeu, het iconische café
in America, staat te huur.
Uitbater Henk Litjens geeft in
een Facebookbericht aan dat
hij per 1 januari 2022 wil
stoppen met het café.
Het café is in de regio, en zeker
bij Rowwen Hèze-fans, een
begrip. Het bestaat al 110 jaar
en werd in 1911 geopend door
Piet Vervoort, alias Boëms Piet,
als stationskoffiehuis. Huidige
uitbater Henk Litjens heeft het
café de afgelopen tien jaar
gehad. Hij gaat volgend jaar met
pensioen.

Het zou een gemis
zijn voor America
als Boëms niet blijft
bestaan

Op Facebook schrijft hij:
“Uiteraard vind ik het belang
rijk dat Boëms blijft bestaan.
Vandaar alvast deze oproep.
Het is een moeilijke tijd voor
iedereen, dat weten we alle
mala. Maar er komen ook weer
betere tijden. Het zou een gemis
zijn voor America als Boëms niet
blijft bestaan.”

Binnenkijken bij...

Column

De Roast
De 18e verjaardag van mensen
met een beperking wordt binnen Dichterbij ook wel ‘de
Roast’ genoemd. Wellicht ken je
het tv-programma waarin een
bekend persoon door kennissen
op een humoristische manier
wordt bespot, ook wel ‘geroast’.
Ook mag deze persoon alle
aanwezigen roasten.
Onze dochter, met Downsyndroom,
werd in aanloop naar haar 18e ver
jaardag ook geroast. Alleen duurde
dit programma lang en werd het
gedeelte waarin zij anderen mocht
roasten overgeslagen.
We begonnen onze roast met
de lijst van aanwezigen. In prin
cipe mag je meedoen als je naam
bestaat uit drie letters. UWV, CIZ,
SVB en met als buitenbeentje de
rechtbank. De bedoeling is dat je
op een stapel formulieren zo uit
gebreid mogelijk je eigen roast
beschrijft.
Deze drielettergrepige deelnemers
komen niet zoals in de oorspronke
lijke show allemaal samen om jou
te roasten. Nee, je mag ze allemaal
apart bezoeken. Nu denk je wel
licht: prima coronaproof. Al heb ik
me laten vertellen dat dit al jaren
zo gaat.
Bij deze bezoekjes werd er hardop
voorgelezen uit eigen werk.
Onze dochter mocht keer op keer
haar eigen roast aanhoren. Ze werd
bij ieder bezoek stiller. De show
werd afgesloten met een bezoek
aan de rechtbank. Iets met men
torschap en bewindvoering.
Tijdens deze grande finale poepte
ze van paniek in haar broek. “Word
ik door de rechter opgesloten nu
iedereen denkt dat ik niets kan?”
Waarom doen we dit zo in
Nederland? Het financieren van de
ontwikkeling van talenten is toch
veel logischer dan het indiceren
van beperkingen? We ontwikkelen
allemaal onze talenten op school
en ontvangen salaris voor onze
werkzaamheden op het werk.
Bij Dichterbij ondersteunen we
mensen bij het vinden en ontwik
kelen van hun talent. Dit kan prima
zonder roast. We zouden ook alle
energie (én kosten) van de roast
kunnen steken in het ontwikkelen
van ieders talent. Dan verandert de
wereld misschien wel net zoveel
als hij afgelopen jaar door Corona
veranderd is. Ik wens je een talent
vol 2021 toe.
Marcia Adams
Dichterbij

1401 \ enzo
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Geplukt

Hay Smits Grubbenvorst
De Grubbenvorstenaar Hay Smits (63) is het liefst buiten in zijn tuin en maakt graag een praatje. Maar voorheen durfde hij zijn deur niet eens
uit. Hij heeft het roer omgegooid en zijn leven veranderd. Deze week wordt hij geplukt.

“Een leuk verhaal is hoe wij elkaar
ontmoet hebben. In 1995 deed ik mee
aan een kookcursus voor mensen met
een beperking. Ik werd daar aan Marly
gekoppeld. Ik vond haar wel leuk en
zij mij ook.” Maar er lag ook concur
rentie op de loer. “Een andere dame
bij de kookcursus zag mij ook wel
zitten. Ze stuurde mij allemaal brief
jes. Uiteindelijk moest de begeleiding
er tussen komen en hebben ze wat
geregeld zodat Marly en ik in contact
bleven. Nu zijn we intussen 20 jaar
getrouwd. Op onze trouwkaart stond
dat we het perfecte peper- en zout
stelletje zijn, dat klopt wel”, zegt Hay
met een knipoog.

G-debat

Voor veel mensen heeft 2020 een
zwart randje door de coronacrisis.
Maar bij Hay Smits ging in 2020
de wereld voor hem open. Al zijn
hele leven voelt hij zich anders,
hij trok zich vaak terug als men
sen hem aanspraken of als hij
zich probeerde te mengen in een
groep. Maar door professionele
begeleiding is hij uit zijn schulp
gekropen. “Ik ben een heel ander
mens geworden”, zegt hij. “Het is
eigenlijk heel gek als ik er zo op
terugkijk. Had ik dit maar eerder
gedaan.”

Anders
Hay heeft een beperking en kan
daarom niet altijd situaties goed
inschatten. “Het na- en voordeel is
dat je het niet aan mij ziet. Als het

zichtbaar is dat je een beperking hebt,
dan houden mensen al snel reke
ning met je. Dat gebeurt niet altijd bij
mij, dus dan is het voor mij ook even
schakelen. Uiteindelijk komt het wel
goed, maar ik moet even wennen.”
Als kleine jongen al merkte hij dat hij
anders was. “Ik had niet echt vrien
den”, vertelt hij openhartig. “Ik kon
mij niet goed mengen met mensen,
ik weet niet precies waar het door
komt.” Hay groeide op tussen de die
ren en op het platteland. “Mijn vader
was een boer. Hij had koeien, kippen
en verbouwde van alles op het land.
Mijn vader heeft mijn moeder op een
leuke manier leren kennen. Toen hij op
een dag een keer een koe nodig had,
ging hij naar Swolgen om er daar een
tje te scoren. De boer daar wees hem
op zijn overburen. ‘Daar zit misschien

Puzzel

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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Oplossing vorige week:
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Goud waard
Hay begint hard te lachen. Een vro
lijke, humorvolle Grubbenvorstenaar
is hij voor 100 procent. “Ik hou ervan
om grapjes te maken en gezellig te
kletsen.” Dat is duidelijk, want het ene
grapje naar het andere vertelt Hay.
“Maar eerst kon ik dat niet, dan had ik
momenten dat ik het even niet meer
wist en zei ik niets meer.” Een aan
tal jaar geleden kreeg Hay de kans
dat een persoonlijke begeleider hem
ging helpen. “De beste beslissing in
mijn leven”, zegt hij met een glim
lach. “Ik ben een heel ander mens
geworden. Marièlle, mijn begeleider,
is echt goud waard.” Samen schrijven
ze alles op wat er in het hoofd van
Hay omgaat. “Dat doet je dan heel
goed. Je praat er ineens over, dat is zo
fijn. Voorheen ging ik wel eens buiten
wandelen en als iemand dan gedag
zei, wist ik wel niet hoe snel ik weg
moest komen en sloot ik mezelf thuis
op. Nu zeg ik gedag terug en maak ik
een praatje. Het is zo gek, een wereld
van een verschil.”

“Noem mij maar het manusje van
alles”, zegt hij. “Ik doe allerlei klusjes,
van zwerfvuil ophalen tot de kantine.
Ik vind het allemaal leuk.”

Verliefd op kookcursus
Naast trots op zichzelf is hij ook
hartstikke blij met zijn vrouw Marly.

BEKRO Horst
Installatietechniek
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Ook op het werk ging het niet altijd
makkelijk, vertelt Hay. “Voor mijn
collega’s is dat natuurlijk even wen
nen. Als iemand mij iets vroeg deed
ik het meteen. Het nadeel is dat ik dat
bij alles deed en zo een hele waslijst
aan klusjes had die ik niet binnen één
dag kon uitvoeren. Dan werd het mij
even allemaal teveel. Nu kan ik goed
mijn grenzen aangeven.” In zijn vrije
uurtjes doet Hay vrijwilligerswerk bij
Kinderboerderij Hagerhof in Venlo.

Tekst en beeld: Niels van Rens

TE HUUR in Horst
Van Megenstraat

Mooie levensloop
bestendige woning
in nieuwe
langgevelboerderij.

Kinderboerderij
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

wel een leuke vrouw voor jou tussen’,
zei hij. En uiteindelijk heeft hij haar
daar voor het eerst ontmoet. Zo kwam
hij voor een koe en ging hij met een
vrouw naar huis.”

Hay deed zijn verhaal tijdens het
allereerste G-debat van Nederland op
dinsdag 18 januari 2020 in de raads
zaal in Horst. “Nooit eerder heb ik
openlijk aan mensen verteld hoe het
met mij zit. Daar ben ik niet zo van.
Ik ben ontzettend trots op mezelf dat
ik dat heb gedaan. Het geeft je zoveel
vertrouwen. Daarna ben ik met ruime
stappen vooruit gegaan en ben ik
zoals ik eerder al zei, bijna een ander
mens geworden. Ik roep daarom ook
iedereen op om jezelf te zijn. Nu ga
ik gewoon onbevreesd naar buiten
en maak ik met iedereen een praatje.
Je geniet veel meer van je leven.”
Echte dromen heeft Hay er maar een
tje. “Gelukkig blijven zoals ik nu ben.”
Een betere droom past niet bij Hay.

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n

Direct aanvaardbaar.
60+ers genieten
de voorkeur.

n

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

Voor meer informatie:
woningencox2018@hotmail.com
T 06 55 79 02 60
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Over hobby eten

Puzzel

Vriendengroep brengt
carnavalsnummer uit

Puzzelwedstrijd

De vriendengroep Eate is Gruije uit Swolgen heeft een
eigen carnavalsnummer gemaakt. De groep bestaat uit achttien jongeren tussen 18 en 21 jaar oud. Het nummer heet Hap,
Hap, Hap.

Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar info@horst-centrum.nl, of doe deze in onze
brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement (t.a.v. Marion van Issum),
Steenstraat 2, Horst. Vergeet niet uw naam, tel.nr. en mailadres te vermelden.

Ieder jaar bouwt Eate is Gruije
een carnavalswagen. Omdat deze
bezigheid dit jaar niet door kan
gaan vanwege de coronacrisis,
besloten ze om toch iets te gaan
doen en namen ze het carna
valsnummer Hap, Hap, Hap op.
“Het nummer gaat over onze hobby

eten”, vertelt Rens de Swart, één
van de vrienden. “Via een aantal
Microsoft Teams sessies en wat
vergaderingen in kleine groepjes,
zijn we naar de studio gegaan om
het alles op te nemen.” De jongens
brengen het nummer uit op don
derdag 14 januari.

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,- te besteden bij PLUS Supermarkt Horst!

Oplossingen moeten vóór zondag 17 januari (12.00 u.) binnen zijn. De winnaar wordt volgende week
bekendgemaakt op deze pagina.
Veel succes en puzzelplezier gewenst!

Welten Tweewielers is een
moderne fietsenzaak met
meer dan een eeuw ervaring in
verkoop, reparatie en verhuur
van fietsen en E-bikes. Ook alle
toebehorende accessoires
behoren tot ons assortiment.

ALLROUND
RIJWIELMONTEUR
/VERKOPER
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste,
zelfstandige en gemotiveerde all round
rijwielmonteur/verkoper
De belangrijkste taak is verkoop van fietsen/E-bikes, het repareren en
onderhouden van de fietsen/E-bikes van onze klanten. Daarnaast maak
je nieuwe en 2e handsfietsen/E-bikes honderd procent rijklaar.
Bovendien is het een baan met veel vrijheid en afwisseling waarbij je
een grote bijdrage levert aan de klanttevredenheid.
Profiel/vaardigheden:
• Je kunt zelfstandig werken
• Je hebt passie voor het sleutelen aan fietsen
• Je bent stressbestendig
• Je bent klantvriendelijk en servicegericht
• Je hebt kennis met het werken van verschillende fiets en E-bike
technieken
• Je bent flexibel inzetbaar en geen 9 tot 5 mentaliteit
• Je hebt minimaal 1 jaar ervaring als rijwielmonteur
Aanbod
We bieden jou een fulltime baan als rijwielmonteur/verkoper.
Het betreft een veelzijdige functie in een prettige en gemoedelijke
werksfeer. Je wordt goed ingewerkt en er is ruimte voor eigen
ontwikkeling en opleidingsmogelijkheden binnen de branche.
Over het salaris gesproken. De salarismogelijkheden zijn gunstig en
marktconform en hangen af van jouw niveau. Daarbij spelen zowel
jouw mogelijkheden, ervaring en opleiding een rol. Jij wordt goed
beloond, voor wat jij kan.
Sollicitatie
Ben je geïnteresseerd in de functie van rijwielmonteur/verkoper
schrijf dan naar Welten Tweewielers van Hövellstraat 72-74
5988 AJ HELDEN of naar mail naar welten-tweewielers@home.nl.
Vragen of inlichtingen bel naar 077 307 15 29 Peter of Wim Welten
of kijk op onze website:

WELTENTWEEWIELERS.NL

De oplossing van de puzzel in
HALLO Horst aan de Maas van
7 januari was:
En de winnaar is: Joke Cleven uit
Horst. Van Harte Gefeliciteerd met
de Horeca Cadeau Bon van € 50,te besteden bij de deelnemende
horecaondernemers in de
Gemeente Horst aan de Maas
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Religie

Medische zorg

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

Apotheek
10.30

Heilige mis

19.00

Raadhuisplein 2 Meerlo
0478 53 00 80
apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-17.30 uur
zaterdag 10.00-12.00 uur

Heilige mis

09.30

Huisartsenpost

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

Grubbenvorst
zaterdag

Hegelsom
zondag

woensdag
donderdag
vrijdag

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

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Meerlo

zondag
Heilige mis
09.00
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Swolgen

zondag
Heilige mis
09.00
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum

dinsdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis

19.00

Tienray
woensdag

kerkdienst

Math Joosten is de nieuwe trainer van fusievoetbalclub Sporting ST uit Swolgen en Tienray. Hij wordt de
opvolger van Han Friesen.

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

Venray
(alleen na telefonische afspraak)

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

Hulp nodig bij werk,
inkomen of zorg?
Vraag een gesprek aan

Gemeente Horst aan de Maas
077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Spoedgevallendienst

15 t/m 17 januari
10.00

Joosten is woonachtig in Horst en is
zelf vele jaren als voetballer actief
geweest bij RKsv Wittenhorst,
Venlosche Boys en SV Melderslo.
Na zijn voetbalcarrière is hij het trai

nersvak ingerold bij Wittenhorst en is
hij vervolgens bij SV Melderslo aan de
slag gegaan. De laatste jaren heeft hij
aan het roer gestaan bij VV Hegelsom.
Sporting ST bedankt Friesen voor de

samenwerking de afgelopen vier sei
zoenen. Volgens de club past Joosten
bij de vereniging vanwege de geza
menlijke ambities tussen hem en zijn
nieuwe club.

Gebiedsteams

Tandarts

De Schuilplaats
zondag

Math Joosten vertrekt naar
Sporting ST

(alleen na telefonische afspraak)

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

zaterdag
zondag
maandag

Opvolger Han Friesen

Venlo

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Apotheek Maasdorpen
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Deelnemers verzamelen gerelateerde afbeeldingen

Volleybal memory
wandelroute in Grubbenvorst
Volleybalvereniging SV Aspargos uit Grubbenvorst heeft een alternatieve activiteit bedacht. Voor de leden
van de club is een volleybal memory wandelroute uitgezet die te bewandelen is tot maandag 18 januari.

2J Tandartspraktijk
Veestraat 5, Grubbenvorst
077 366 20 65

18 t/m 21 januari
Tandartspraktijk De Brier
Leunseweg 53b, Venray
0478 58 72 73

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen
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

Priesternoodnummer

America, Evertsoord, Hegelsom,
Horst, Kronenberg, Melderslo,
Meterik en Sevenum
06 55 40 80 23

Meerlo, Tienray, Swolgen,
Broekhuizenvorst, Broekhuizen,
Lottum, Grubbenvorst
06 19 42 26 21

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Tradiotioneel staat de winterperiode
binnen Aspargos garant voor een tijd
met activiteiten zoals de jeugd-, seni
oren- en recreantencompetities en
een verenigingstoernooi vlak voor de
kerst. Omdat deze niet door kunnen
gaan, wil de volleybalclub niet stilzit

ten en heeft het de volleybal memory
wandelroute bedacht. Deelnemers
(leden en niet-leden) kunnen tijdens
een route door de bebouwde kom
van Grubbenvorst SV Aspargos gere
lateerde afbeeldingen verzamelen.
Deze memoryafbeeldingen moeten

dan gecombineerd worden op het ant
woordformulier. Diegene die alle foto’s
goed heeft en het formulier inlevert,
dingt mee naar een prijs. De volleybal
memory wandelroute is beschikbaar
tot 18 januari. Kijk voor meer informa
tie op www.aspargos.nl
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Tummers

€50,-

LOCKDOWN KORTING!
OP EEN BESTELLING VIA DE WEBSITE, ONLINE CHAT,
PER TELEFOON OF VIDEOSHOPPING VANAF €500,-*
cm

*M.u.v. lopende acties, multimedia en Dyson

80
32
’’
➞

329,-

SMART

GRATIS
BEZORGD!

GRATIS
BEZORGD!

249,-

FullHD

699,-

549,-

1600
T/PM

9

KG

*Na €50,lockdown korting

FHD TV 32PFS6855/12

Wasmachine WW90J6603EW/EN

• 32 inch (80 cm) • Full HD • HDR10 • PixelPlus HD

• Energieklasse A+++ • 1600 tpm • Vulgewicht: 9 KG • EcoBubble

www.eptummers.nl
Bestel ook telefonisch: T: 085 - 105 4444
Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

5%

